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Inleiding 
 
Bestemmingsplannen moeten volgens de wet om de tien jaar worden herzien. De herziening 
is bedoeld om er voor te zorgen dat regels in de bestemmingsplannen niet verouderen. De 
regels moeten overeenkomen met de feitelijke of gewenste situatie ter plaatse. De actualiteit 
van het plan wordt dus meer bepaald door de planinhoud dan de termijn. Behoudens de wet-
telijke herzieningsplicht moeten alle bestemmingsplannen langs elektronische weg raad-
pleegbaar zijn. De gemeente Etten-Leur heeft het voornemen om de bestemmingsplannen 
voor de volgende bedrijvenlocaties te herzien: 
• het bedrijventerrein Vosdonk; 
• het bedrijventerrein Zwartenberg; 
• de woonwerklocatie Attelaken. 
 
Voor deze bedrijventerreinen zijn een of meerdere bestemmingsplannen van toepassing. In 
de loop der jaren zijn deze plannen gewijzigd door herziening van de delen van de plankaart 
of planregels. Op perceelsniveau is soms ingestemd met afwijking van de algemeen gelden-
de regels (op grond van de planregels van het bestemmingsplan of met toepassing van een 
regeling in de wet). Een integrale herziening maakt de planinhoud weer actueel. De herzie-
ning heeft tevens tot doel in te spelen op nieuw beleid.   
 
In deze beleidsnotitie wordt aandacht besteed aan alle relevante onderwerpen betreffende 
bedrijventerreinen waarmee bij de herziening van de bestemmingsplannen rekening moet 
worden gehouden. In overeenstemming met het raadsprogramma voor de periode 2010 – 
2014 is bekeken of het aantal regels kan worden teruggebracht, vereenvoudigd of verduide-
lijkt. 
 
Gedurende de periode van 13 januari t/m 25 februari 2011 is gelegenheid geboden tot in-
spraak op de beleidsnotitie. De inspraak is verwerkt in een eindverslag inspraak (zie bijlage). 
De inspraak heeft geleid tot beperking aanpassingen. 
 
 

 
 
De herziening van het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Vosdonk wordt het eerst 
opgepakt. Het is de bedoeling om eind 2011/begin 2012 een voorstel tot vaststelling van een 
nieuw bestemmingsplan aan de gemeenteraad aan te bieden. De vaststelling van een nieuw  
bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Zwartenberg is medio 2012 voorzien. Voor de 
woonwerklocatie Attelaken wordt eind 2012 een nieuw bestemmingsplan vast gesteld. 
 
De herziening van de bestemmingsplannen voor de bedrijvenlocaties Vosdonk en Attelaken 
heeft niet alleen betrekking op de bedrijfskavels; ook aangrenzende woongebiedjes worden 
bij de herziening betrokken. 
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Algemeen vastgestelde beleidskaders 
 
In dit onderdeel van de beleidsnotitie wordt beknopt ingegaan op algemeen vast gesteld be-
leid. Op onderdelen is dit beleid ook van belang bij het opstellen van een nieuw bestem-
mingsplan voor de bestaande bedrijvenlocaties. 
 
Rijksbeleid 
 
Het Rijk geeft in de Nota Ruimte op hoofdlijnen het nationaal beleid weer. Hoofddoel van dit 
beleid is om op een duurzame en efficiënte manier ruimte te scheppen voor verschillende 
ruimtevragende functies, het garanderen van de leefbaarheid van Nederland en het verbete-
ren van de ruimtelijke kwaliteit van stad en platteland. In dat kader hebben rijk, provincies en 
gemeenten een convenant ondertekend over de ontwikkeling van bedrijventerreinen. In het 
convenant is o.a. vast gelegd hoeveel hectare aan bestaand bedrijventerrein moet worden 
geherstructureerd en hoeveel hectare nieuw bedrijventerrein mag worden ontwikkeld tot 
2020. Bij de aanleg van bedrijventerreinen moet verplicht de zogeheten SER ladder worden 
gevolgd. Dit door de Sociaal Economische Raad ontworpen instrument voorziet erin dat pas 
nieuwe locaties mogen worden ontwikkeld als de mogelijkheden op bestaande bedrijventer-
reinen zijn uitgeput. Nadrukkelijk moet eerst worden bekeken of het benutten van bestaand 
terrein uitkomst kan bieden. 
 
Provinciaal beleid 
 
De provincie vervult de regierol bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Zij moet voorko-
men dat nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd terwijl bestaande bedrijventerreinen 
leegkomen, verpauperen of worden onttrokken voor ander gebruik of een andere stedelijke 
invulling. Bestaande bedrijventerreinen moeten optimaal worden benut. Dit principe geldt ook 
voor de aanleg van nieuw bedrijventerrein.  
 

 
 

Kort samengevat zijn dit de speerpunten 
van het provinciaal beleid zoals opgeno-
men in de Structuurvisie Noord-Brabant. 
De totstandkoming van dit beleid zal sa-
men met de gemeenten in de regio’s wor-
den uitgewerkt met als primair doel een 
betere afstemming tussen kwantitatieve en 
kwalitatieve programma’s voor werkloca-
ties. Prioriteit ligt bij het versterken van de 
regionale economische clusters en het 
vergroten van het aandeel in de kennis-
economie.  

In regionaal verband worden afspraken gemaakt over de planning van nieuwe bedrijventer-
rein, de herstructurering van bestaande bedrijventerrein, de gronduitgifte en het aanbod aan 
werklocaties. De provincie streeft ook afspraken na over de mogelijkheden voor parkmana-
gement op bedrijventerreinen (bestaande en nieuw) en verdere verduurzaming van bedrij-
venterreinen. 
De provincie ziet in de toekomst meer mogelijkheden voor menging van woon- en werkfunc-
ties. Een voldoende aanbod voor bedrijven die hinder kunnen veroorzaken aan hun omge-
ving in de vorm van geluid -, stof -, geur -, of verkeershinder en bedrijven met een externe 
veiligheidsrisico blijft nodig. Een menging van functies op dit type bedrijventerrein is juist on-
gewenst.  
De veroudering van werklocaties moet worden voorkomen door bedrijventerreinen kwalitatief 
op peil te houden. De provincie is van mening dat terughoudendheid moet worden betracht 
ten aanzien van omzetting van bedrijventerreinen naar woningbouwlocaties. 
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De Verordening Ruimte is de juridische vertaling van het beleid uit de structuurvisie. De pro-
vincie toetst de plannen van gemeenten aan deze verordening. Bij afwijking van de verorde-
ning zal de provincie zienswijzen kenbaar maken en waar nodig beroep in stellen bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak. In de Verordening Ruimte stelt de provincie regels die in acht moe-
ten worden genomen bij de herziening van bestemmingsplannen voor bestaande bedrijven-
terreinen. Zo moet op grond van de verordening in de toelichting bij de herziening van een 
bestemmingsplan verantwoording worden afgelegd over de mogelijkheden voor herstructure-
ring, zorgvuldig ruimtegebruik en tegen gaan van oneigenlijk ruimtegebruik in relatie tot de 
afspraken die op regionaal niveau zijn gemaakt over de ontwikkeling van nieuwe of uitbrei-
ding van bedrijventerreinen en kantoorlocaties. De verantwoordingsplicht bij zuinig en onei-
genlijk ruimtegebruik beperkt zich tot onbebouwde en vrijkomende bedrijfsterreinen. Voor het 
overige geldt het bestaande ruimtegebruik en gebruik van panden als een gegeven. 
De provincie heeft in haar verordening regels opgenomen over de wijze waarop zorgvuldig 
ruimtegebruik kan worden bevorderd en oneigenlijk gebruik kan worden tegen gegaan.  
In deze beleidsnotitie wordt het gemeentelijk standpunt over deze regels bepaald.  

 
Lokaal beleid 
 
Op lokaal niveau bevatten meerdere beleidsdocumenten aspecten die van belang zijn voor 
de herziening van de bestemmingsplannen. 
 
Structuurvisie Plus (2005) 
 
De Structuurvisie Plus: Etten-Leur in Bloei 2020 (23 mei 2005) geldt als leidend document 
voor de ruimtelijke ontwikkeling van Etten-Leur. De structuurvisie gaat uit van de regionale 
functie van Etten-Leur op het gebied van wonen, werken en voorzieningen. Met betrekking 
tot de bestaande bedrijventerreinen is als speerpunt voor het beleid geformuleerd het be-
houd van de kwaliteit en het optimaal benutten van de ruimte. 
 
Sociaal Economisch Beleidsplan (2009) 
 
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 22 december 2009 vast gesteld het Sociaal 
Economisch Beleidsplan. Het plan bevat het beleid voor de arbeidsmarkt, de werklocaties en 
de voorzieningen voor de komende vier jaar.  
 
Etten-Leur wil bedrijven de ruimte bieden om te ondernemen. Op de bestaande bedrijventer-
reinen is echter de fysieke ruimte voor nieuwbouw zeer beperkt. Op termijn is uitbreiding van 
het aanbod aan bedrijventerreinen nodig om de doelstelling te kunnen realiseren.  
Alvorens tot uitbreiding over te gaan zal via herstructurering, intensief ruimtegebruik en kwa-
liteitsverbetering het bestaande aanbod worden geoptimaliseerd. Een deel van de vraag aan 
bedrijventerrein kan zo worden gefaciliteerd.  
Op het gebied van herstructurering, zuinig ruimtegebruik en kwaliteitsverbetering is vooral op 
het bedrijventerrein Vosdonk al veel bereikt. De voortzetting van dit beleid is afhankelijk van 
geldstromen vanuit rijk en provincie. De gelden worden regionaal verdeeld. De provincie en 
regio inventariseren momenteel de mate waarin de bedrijventerreinen (ook in Etten-Leur) 
herstructurering behoeven. Op deze wijze ontstaat een totaalbeeld voor de regio en worden 
prioriteiten gesteld. Het resultaat bepaalt mede de aanpak van nieuwe herstructureringen in 
Etten-Leur. 
 
In het kader van herstructurering, intensief ruimtegebruik en kwaliteitsverbetering zet Etten-
Leur niet in op functiemenging. Functiescheiding is namelijk één van de succesfactoren van 
Etten-Leur. Etten-Leur kent aparte locaties voor bedrijven en kantoren. Deze scheiding wordt 
in beginsel gehandhaafd.  
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De inzet op intensiever grondgebruik mag evenmin ten koste gaan van de kwaliteit van de 
openbare ruimte (verhogen van parkeerdruk is nadelig voor verkeersveiligheid en uitstraling). 
Bij de herziening van de bestemmingsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen zijn 
deze beleidsuitgangspunten van belang. 
 
Een belangrijk actiepunt uit het Sociaal Economische Beleidsplan is het zuinig benutten van 
de ruimte. De gemeente heeft als lokale regelgever daarin een belangrijke rol. De gemeente 
bepaalt via het bestemmingsplan het gebruik en bouwmogelijkheden van gronden. Bij de 
herziening van de bestemmingsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen moet worden 
beoordeeld of door aanpassing van de planregels zuinig ruimtegebruik kan worden bevor-
derd.  
 
Structuurvisie Detailhandel en Horeca (2007) 
 
Op 17 december 2007 heeft de gemeenteraad vastgesteld de structuurvisie Detailhandel en 
Horeca. In de visie is het beleid geformuleerd voor winkelvestigingen buiten de reguliere 
winkelgebieden (zie hoofdstuk Detailhandel).  
 
Milieuvisie (2010) 
 
De gemeenteraad heeft op 13 juli 2010 vast gesteld de Milieuvisie. In de Milieuvisie zijn 
doelstellingen tot 2020 geformuleerd en acties voor de korte termijn. Enkele van de doelstel-
lingen en acties worden vermeld. 
 
Externe veiligheid De productie, opslag en vervoer van goederen kan gevaar voor de omgeving 

opleveren (brand, explosie). In de nota Externe Veiligheid heeft de gemeenteraad 
bepaald welk veiligheidsniveau moet worden gerealiseerd. Om dit niveau te be-
reiken moeten bestaande knelpunten worden opgelost  en nieuwe knelpunten 
worden voorkomen. Als actie geldt het aanpassen van de regelgeving in de  be-
stemmingsplannen aan het beleid en het behoud van een ruimtelijke scheiding 
tussen wonen en werken. 

Geluid De doelstelling is om de geluidhinder van bedrijven te handhaven op het bestaan-
de niveau en waar mogelijk terug te dringen. Het continueren van het zonebeheer 
op de bedrijventerreinen kan daartoe bijdragen. 

Energie De bedrijven op de bedrijventerreinen worden gestimuleerd duurzame energie te 
gebruiken of zelf duurzame energie op te wekken. Waar mogelijk worden de be-
drijventerreinen volgens de principes van duurzaam bouwen gerealiseerd of ge-
renoveerd.  

Luchtkwaliteit De doelstelling is om de huidige toestand zonder overschrijding van de luchtkwali-
teitgrenswaarden (fijn stof en stikstofdioxide) te continueren en te verbeteren.  
De grootste bedrijfsemissies worden gevolgd (voornamelijk op het bedrijventerrein 
Vosdonk). 

Water De  wateroverlast in de gemeente wordt aangepakt met maatregelen zoals opge-
nomen is in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. De waterkwaliteit wordt 
verder verbeterd via maatregelen in het kader van de Kaderrichtlijn Water.  
In 2020 is er sprake van een duurzame en optimaal ingerichte afvalwaterketen. 
Als actie is geformuleerd: het onderzoeken en stimuleren van het gedoseerd 
lozen van regenwater door bedrijven op Vosdonk op de gemeentelijke riolering. 
Dit om bij zware regenbuien wateroverlast tegen te gaan. 

Ruimtegebruik Het uitgangspunt is zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik en voorkomen van hinder 
naar woongebieden (toepassen milieuzonering). 
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Handhavingsbeleid 
 
Het Integraal handhavingprogramma vormt de basis voor het toezicht op de naleving van  
regels op het gebied van milieu, bouwen, ruimtelijke ordening en brandveiligheid.  
Op de bedrijventerreinen ligt het accent op milieucontroles. Deze controles vinden volgens 
landelijke prioriteiten periodiek plaats. De frequentie van de controle wordt bepaald door de 
aard van de bedrijvigheid en de belasting voor het milieu.  
 
De bedrijven zijn onderverdeeld in catego-
rieën 0 t/m 4. Categorie 0 – bedrijven 
(zonder milieubelasting) worden in princi-
pe niet gecontroleerd, tenzij er klachten 
zijn, een nieuwe melding is ontvangen of 
een nieuw bedrijf is opgeleverd. Bedrijven 
in categorie 3 worden één keer in de drie 
jaar gecontroleerd en bedrijven in de cate-
gorie 4 één keer per jaar. Categorie 1 en 2 
bedrijven worden eenmaal in de tien jaar 
gecontroleerd. Indien bij milieucontrole 
evidente afwijkingen van het bestem-
mingsplan worden geconstateerd worden 
die aangeschreven. Dat gebeurt ook bij 
vaststelling van afwijkingen tijdens bouw-
controle.  
 
 
 
 
 

De beëindiging van het gebruik van pan-
den voor hennepteelt vindt vooral plaats 
naar aanleiding van klachten of melding 
door derden. De aanpak van growshops 
vindt in overleg met de belastingdienst 
stelselmatig plaats. Handhaving van ander 
ongewenst gebruik vindt plaats naar aan-
leiding van melding of waarneming.    
 

 
 
Archeologie 
 
De gemeenteraad heeft op 11 oktober 2010 het beleid ter bescherming van het archeolo-
gisch erfgoed vast gesteld. Dit beleid heeft tot doel dit erfgoed onaangetast in de bodem te 
bewaren. Zolang de bodem niet wordt geroerd is er niets aan de hand. Zodra er sprake is 
van graafwerkzaamheden kunnen er beperkingen gelden. De regels die dan van toepassing 
zijn, moeten in de herziening van de bestemmingsplannen worden meegenomen. 
  
 
Belangrijke uitgangspunten bij het opstellen van de herziening van de bestemmingsplannen 
voor de bedrijventerreinen zijn: 
• het beschikbaar houden van de bestaande bedrijventerreinen als vestigingsplaats voor 

(milieuhinderlijke) bedrijven; 
• het in functioneel en bouwkundige zin optimaal benutten van de ruimte op deze bedrij-

venterreinen (waaronder verantwoording zuinig ruimtegebruik); 
• het tegengaan van oneigenlijk gebruik van bedrijventerreinen, het regelen van bestaand 

gebruik en het mogelijk maken van maatschappelijk aanvaardbare ontwikkelingen op 
bedrijventerreinen; 

• het behouden van een goede ruimtelijke scheiding tussen wonen en bedrijven (milieu-
zonering) en voor zo ver noodzakelijk tussen bedrijven onderling (externe veiligheid); 

• het behoud van de kwaliteit van de openbare ruimte; 
• het toepassen van nieuwe beleidsregels. 
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Veranderend karakter van bedrijventerreinen 
 
De bedrijventerreinen zijn ontwikkeld met een specifiek doel: huisvesting van industrie, nij-
verheid, groothandel, opslag en transport. In de loop van de tijd hebben ook andere activitei-
ten een plaats gekregen op het bedrijventerrein. Het karakter van de activiteiten verandert. 
De komende decennia zal dit proces zich voort zetten. De economische structuur wijzigt. 
De vraag naar mogelijkheden voor huisvesting van traditionele bedrijfssectoren (productiear-
beid) verandert geleidelijk maar zichtbaar naar dienstverlening en administratieve arbeid (za-
kelijke dienstverlening). Het huidige bedrijventerreinenbeleid moet worden omgezet naar een 
beleid voor werklocaties.  
In West Brabant is er thans al sprake van een duidelijke trend dat het aantal arbeidsplaatsen 
in de zakelijke dienstverlening toeneemt. Een andere trend is de daling van het aantal ar-
beidsplaatsen in de industriesector. Een voortschrijdende automatisering, snellere productie-
processen en het verplaatsen van activiteiten naar het buitenland leiden tot deze daling. In 
de logistiek en detailhandel neemt het aantal arbeidsplaatsen in West Brabant nog steeds 
toe. 
 
 

 
 
De bestaande bedrijventerreinen zijn nog sterk geënt op de traditionele productiebedrijven. 
Ook de regels in de bestemmingsplannen zijn daarop afgestemd.  
De komende jaren moet een omslag worden gemaakt in het denken over werklocaties en 
hun inrichting. Er zal in dat verband niet alleen worden gekeken naar bestaande bedrijventer-
reinen maar ook naar andere locaties in het stedelijk gebied met potentie als werklocatie.  
Het vraagstuk hoe om te gaan met de bestaande voorraad komt steeds meer aan de orde. 
De oplossing van dit vraagstuk staat thans prominent op de agenda voor het regionaal ruim-
telijk overleg. 
Ofschoon het nadenken over een oplossing voor dit vraagstuk in een pril stadium is, zal er bij 
het bepalen van het beleid voor de regels in de nieuwe bestemmingsplannen voor de bedrij-
venterreinen soms al wel rekening mee worden gehouden. De huidige bestaande situatie op 
de bedrijventerreinen vormt in beginsel de basis voor het bepalen van de regels. De nieuwe 
regels moeten evenwel ruimte bieden om binnen de planperiode van het bestemmingsplan 
(tien jaar) indien gewenst in te kunnen spelen op maatschappelijke trends.  
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Korte schets van bedrijventerreinen 
 
Algemeen 
 
Etten-Leur heeft een regionale werkgelegenheidsfunctie. Deze functie komt vooral tot uiting 
op het grote bedrijventerrein Vosdonk. Dit bedrijventerrein biedt aan ruim 9.000 personen uit 
Etten-Leur en de regio werkgelegenheid. Daarnaast zijn er de kleinere locaties Attelaken en 
Zwartenberg. De navolgende gegevens zijn ontleend aan het Sociaal Economisch Beleids-
plan (2009).  
 

Terrein Bruto oppervlak Werkgelegenheid 

Vosdonk 337 ha 9.051 

Attelaken 19 ha 369 

Zwartenberg 19 ha 292 

Totaal 375 ha 9.712 

 
De werkgelegenheid varieert van productiearbeid tot werk voor hoger opgeleiden (aansturen 
van processen, ontwikkelen van logistiek systemen, laboratoriumwerk). Het opleidingsniveau 
voor de beroepsbevolking is per locatie als volgt onder te verdelen. 
 

Gemiddelde scholing Vosdonk Attelaken Zwartenberg 

Hoog 16,0 % 34,4 % 15,0 % 

Middelbaar 47,2 % 40,6 % 65,0 % 

Laag 36,1 % 25,0 % 20,0 % 

 
Kijkt men naar de afkomst van de werkgelegenheid dan kan de volgende verdeling per loca-
tie worden gehanteerd. 
 

Herkomst Vosdonk Attelaken Zwartenberg 

Etten-Leur 39,0 % 66,6 % 37,5 % 

Regio 38,5 % 21,2 % 37,5 % 

Buiten regio 21,7 % 12,2 % 25,0 % 

 
Op de bedrijventerreinen was in het derde kwartaal 2010 nog ongeveer 8 ha aan gronden in 
eigendom bij de gemeente uitgeefbaar. Het leegstandspercentage is laag. Dit percentage ligt 
rond 3-4 % en ligt daarmee onder de norm voor frictieleegstand van 5 %. De markt geeft aan 
dat een hoger leegstandspercentage wenselijk is om natuurlijke dynamiek op gang te hou-
den en mogelijk te maken. Momenteel loopt het percentage licht op onder invloed van de 
economische recessie. 
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Bedrijventerrein Vosdonk 
 
Het bedrijventerrein Vosdonk ligt aan de westzijde van het stedelijk gebied van Etten-Leur. 
Vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw is deze locatie uitgegroeid tot een bedrijventerrein 
van 337 ha groot. Het bedrijventerrein kan worden gekenmerkt als een gemengd bedrijven-
terrein. Het bedrijventerrein Vosdonk moet worden gezien als het economische hart van de 
gemeente. 
 
 

 
 

Het oudste deel van het bedrijventerrein 
bevindt zich tussen de Roosendaalseweg 
en de spoorlijn. De ligging aan het toen-
malig tracé van rijksweg 58 was bepalend 
voor het succes en de verdere groei. Aan 
de zuidzijde van deze rijksweg werd ook 
bedrijventerrein ontwikkeld. Het karakter 
van dit deel van het bedrijventerrein wijkt 
af van het deel aan de noordzijde. Aan de 
noordzijde zijn vooral de zwaardere bedrij-
ven gevestigd op grote bedrijfskavels; aan 
de zuidzijde heeft het bedrijventerrein een  
kleinschaliger karakter. In het zuidoostelijk 
deel vormt een combinatie van wonen – 
werken een overgang naar het aangren-
zend woongebied. De groei in de loop der 
jaren is op tekening weergegeven waarbij 
vermeld is het jaar van aanleg van het 
bedrijventerrein. 

 
 

Het bedrijventerrein Vosdonk kent een sterke dynamiek. De functie van het terrein kan alleen 
worden behouden als vernieuwing plaats vindt. Dat geldt voor de oudere delen en delen die 
inefficiënt gebruikt werden. In de jaren negentig is een plan van aanpak opgesteld dat de 
basis dient voor de vernieuwing: het Masterplan Vosdonk. Dit plan is grotendeels gereali-
seerd en heeft op sommige locaties geleid tot grootschalige herstructurering en het volledig 
herinrichten van het openbaar gebied. Dit illustreert het belang dat Etten-Leur hecht aan de 
economische functie van het bedrijventerrein Vosdonk. 
De dynamiek blijkt tevens in veranderingen qua bedrijfsactiviteit. Het aandeel bedrijven in de 
industriële productie neemt af; daartegenover staat een toename van bedrijven in de mainte-
nance (onderhoud), de transport en meer dienstverlenend karakter. Desondanks bepaalt het 
silhouet van het productiebedrijf Isover nog steeds het beeld en de eerste indruk van het 
bedrijventerrein Vosdonk.  
 
Op het bedrijventerrein Vosdonk zijn momenteel nog de volgende kavels voor uitgifte be-
schikbaar. Deze kavels zijn in eigendom van de gemeente. 
 

Vosdonk-Noord 
            

35.000 m² Tussendonk 4579 m² 

Pauvreweg   3550 m² Tussendonk 8866 m² 
Handelsweg  3918 m² Transferium 2589 m² 
Verschuurweg  10.000 m²   

 
Daarnaast hebben derden nog onbebouwde gronden in eigendom. 
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Bedrijventerrein Zwartenberg 
 
Aan de noordzijde van het gemeentelijk grondgebied ligt het bedrijventerrein Zwartenberg. 
Het bedrijventerrein ligt aan de rivier De Mark. Aan de overzijde van de Mark ligt het bedrij-
venterrein Hazeldonk op het grondgebied van de gemeente Moerdijk.  
 

 
 

Begin 20e eeuw was er aan de Mark een 
vlasfabriek gevestigd. De productie in de-
ze fabriek is in de loop der jaren veran-
derd. In 1966 is aansluitend op dit bedrijf 
10 ha bedrijventerrein aangelegd. In de 
jaren negentig heeft het terrein de huidige 
omvang gekregen. 
Op het bedrijventerrein zijn vooral de 
zwaardere productiebedrijven gevestigd. 
Een deel van de bedrijven maakt in het 
productieproces of bij de aan- en afvoer 
gebruik van het aanliggende water.  
 

De uitstraling van de bedrijven is niet hoog. Het bedrijventerrein is op zich in goede staat. 
Het vastgoed gaat al enige jaren mee, de staat van de panden is desondanks acceptabel. 
Parkeergelegenheid is er voldoende.  
 
Op het bedrijventerrein Zwartenberg is 5096 m² voor uitgifte beschikbaar  (grond in eigen-
dom van de gemeente). 
 
Woonwerklocatie Attelaken 
 
Aan de noordoostzijde van het stedelijk gebied ligt een kleinschalige bedrijvenlocatie: Attela-
ken. De locatie is begin 21e eeuw aangelegd. De uitstraling is kwalitatief zeer goed. De loca-
tie kan worden getypeerd als een woonwerklocatie. De locatie biedt huisvesting aan lichte en 
middelzware (hooguit categorie 3) kleine en middelgrote bedrijven in combinatie met zakelij-
ke dienstverlening. 
 

 

De locatie kent een duidelijke structuur. 
Aan de randen (west, oost en noord) 
voornamelijk een combinatie van wonen 
en werken en in het middengebied alleen 
werken. Naast de openbare en private 
ruimte hebben de bedrijfspanden kwalita-
tief een goede uitstraling. Dit wordt ver-
oorzaakt door de gevelkwaliteit van de 
panden.  

 
Op Attelaken heeft de gemeente nog ongeveer 3106 m²  voor uitgifte beschikbaar. De reste-
rende onbebouwde gronden zijn in eigendom van een ontwikkelaar.
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Bestemming Bedrijven(terrein) 
 
Inleiding   
 
Een bedrijventerrein is primair bedoeld voor de huisvesting van bedrijvigheid die vanwege 
milieuhinder of qua omvang en visuele uitstraling niet thuishoort in een woonomgeving, cen-
trumgebied (winkels en voorzieningen) of landelijk gebied.  
Afhankelijk van de aard van de bedrijvigheid kan er sprake zijn van overlast voor de omge-
ving in de vorm van geluid, geur, stof en verkeersbewegingen. Indien de overlast voor de 
leefomgeving beperkt blijft, is een menging met een woonomgeving of centrumgebied accep-
tabel. Het gaat vaak om aan huis gebonden beroepen1, ambachtelijk of verzorgende bedrij-
ven2, eenmanszaken of zaken met beperkt personeel en dienstverlenende bedrijven (zowel 
zakelijk als persoonlijk). De omvang van het bedrijf is vaak beperkt.  
De activiteiten die wel overlast veroorzaken of qua grondgebruik of bedrijfsbebouwing niet 
thuishoren in een woonomgeving, centrumgebied of landelijk gebied, horen thuis op een be-
drijventerrein. Het betreft bedrijven in hoofdzaak gericht op: 
1. de productie van goederen (ambachtelijk of industrieel) 
2. de bewerking van goederen (ambachtelijk of industrieel) 
3. de verwerking van goederen (ambachtelijk of industrieel) 
4. de reparatie en onderhoud van goederen (ambachtelijk of industrieel) 
5. de opslag van goederen (nieuw of gebruikt) 
6. de handel in goederen t.b.v. het aanwenden voor een beroeps- of bedrijfsuitoefening 

(groothandel) 
7. het transport van goederen, personen en daaraan gelieerde activiteiten (rijschool etc.)  
8. het verrichten van technisch onderzoek (zoals laboratoria) 
Tot de bedrijfsactiviteiten hoort als ondergeschikte nevenactiviteit het voeren van de admini-
stratie.  
 
Geldende planregels 
 
Vosdonk 
 
In de bestemmingsplannen voor het bedrijventerrein Vosdonk is in de doeleindenomschrij-
ving bij de bestemming “Bedrijven” uitgegaan van de uitoefening van industriële activiteiten, 
groothandel (geen detailhandel) en aanverwante activiteiten. In de beschrijving in hoofdlijnen 
worden de aanverwante activiteiten omschreven als activiteiten die verband houden met toe-
levering aan andere op het bedrijventerrein “Vosdonk” gevestigde bedrijven, dan wel activi-
teiten welke anderszins economisch technologisch gebonden zijn aan genoemde bedrijven. 
Het betreft in hoofdzaak sectoren die rechtstreeks dienstverlenend zijn voor de bedrijven 
zoals transportbedrijven. 
De activiteiten moeten in overeenstemming zijn met de toegelaten milieucategorieën (zie de 
hoofdstukken: Milieuzonering en Geluid). 
Kantooractiviteiten moeten verbonden zijn aan een bedrijf; het gebruik van panden voor lou-
ter kantooractiviteiten is verboden.  
In de bestemmingsplannen Vosdonk- Zuid en Vosdonk-West zijn nog enkele andere beper-
kingen opgenomen. De beperkingen hebben betrekking op afvalinzamelende en afvalver-
werkende bedrijven en het aantal personeelsleden en bezoekers (zie overzicht op volgende 
pagina).  
 

                                                           
1 het uitoefenen van een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten, op administratief, juridisch, medisch, 
therapeutisch, kunstzinnig, ontwerp-technisch of hiermee gelijk te stellen dienstverlenende beroepen en ambachtelijk en 

verzorgende bedrijven, zoals bijvoorbeeld een architect, tandarts, kunstenaar, edelsmid, adviseur en dergelijke. 
 
2 het bedrijfsmatig, geheel of overwegend door middel van handwerk vervaardigen, bewerken of herstellen en het installeren 
van goederen die verband houden met het ambacht. 
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Bestemmingsplan 
Vosdonk-Zuid 

• De vestiging van afvalinzamelende en afvalverwerkende bedrijven (met uitzondering van 
een regionaal composteringsterrein) is uitgesloten. 

Bestemmingsplan 
Vosdonk-West 

• De vestiging van afvalinzamelende en afvalverwerkende bedrijven is uitgesloten. Met 
toepassing van een ontheffing kan worden toegelaten de vestiging van afvalverwerkende 
bedrijven, voor zover de activiteiten een bijdrage leveren aan een duurzaam hergebruik van 
productiemiddelen en goederen en er geen opslag van de afval in de openlucht plaatsvindt. 

• Naast een regeling qua milieucategorie is bepaald dat slechts arbeidsextensieve en bezoe-
kersextensieve bedrijven gevestigd mogen worden. Deze bepaling is opgenomen vanwege 
de ligging van het gebied nabij het productiebedrijf Isover. 

 
Zwartenberg 
 
In de bestemmingsplannen Zwartenberg en Zwartenberg-Oost is bepaald dat de gronden 
met de bestemming “Bedrijven” louter mogen worden benut voor het uitoefenen van industri-
ele activiteiten en groothandel (geen detailhandel). In de beschrijving in hoofdlijnen is verder 
bepaald dat het primair om bedrijven gaat waarbij voor de aan- en afvoer grondstoffen en/of 
producten gebruik wordt gemaakt van het vaarwater of in het productieproces gebruik wordt 
gemaakt van de aanwezigheid van het vaarwater in de nabijheid. Toeleverende bedrijven en 
economische technologisch gebonden bedrijven mogen worden gevestigd, mits in overeen-
stemming met de toegelaten milieucategorie.  
De uitoefening van kantooractiviteiten is alleen mogelijk als nevenactiviteit bij de toegelaten 
bedrijven. Voor de gronden die horen tot het plan Zwartenberg-Oost is een specifieke rege-
ling getroffen voor de voormalige baggerbewerkingsinstallatie en het composteerterrein. 
 
Attelaken 
 
Het bestemmingsplan Attelaken kent een onderverdeling waarbij in de overgang naar het 
wonen vooral ambachtelijke bedrijven en zakelijke dienstverlening is toegestaan. In het mid-
dengebied en langs het spoor is de vestiging van bedrijven en groothandel (geen detailhan-
del) mogelijk; met toestemming tot afwijking is vestiging van een zakelijk dienstverlenend 
bedrijf mogelijk.  
  
Beknopte inventarisatie van de bestaande situatie 
 
Het bedrijventerrein Vosdonk is primair bedoeld voor de vestiging van productie-, verwer-
king- of herstelbedrijven, groothandel, opslag, transport en technisch onderzoek. De inventa-
risatie van de bedrijven leidt tot de conclusie dat met name op het zuidelijk deel van het be-
drijventerrein Vosdonk zich in de loop van de tijd bedrijven hebben gevestigd die strikt for-
meel niet als zodanig kunnen worden aangemerkt.  De activiteiten vallen eerder onder zake-
lijke dienstverlening of soms zelfs onder persoonlijke dienstverlening. Deze ontwikkeling sluit 
aan bij de trend die eerder in deze beleidsnotitie is vermeld. 
De bedrijven op Zwartenberg passen binnen de omschrijving van de bedrijfsbestemming. 
Overigens maken niet alle bedrijven gebruik van het beschikbare water (voor aan- en afvoer 
van grondstoffen en productie of in het productieproces). De bewerking van bagger is beëin-
digd. 
De bedrijven op Attelaken zijn in overeenstemming met het regeling in het bestemmingsplan 
of verleende toestemming tot afwijking (ontheffing). 
 
De huidige planregels leiden bij vergunningverlening en handhaving regelmatig tot discussie 
over de vraag wanneer de kantoorruimte ondergeschikt is aan de omvang van de overige 
bedrijfsruimte(n). De geldende planregels kennen geen concrete regeling voor bijvoorbeeld 
de verhouding tussen kantoor en overige bedrijfsactiviteiten. Een bijkomend aspect is de 
relatie tussen kantoor en de bedrijfsruimte(n). In sommige situatie is deze relatie niet direct 
kenbaar. In het Sociaal Economisch Beleidsplan (2009) wordt gevraagd om heldere regeling 
voor de verhouding tussen kantoor en bedrijfsactiviteiten op te stellen.  
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Voorstel nieuwe regeling 
 
Begripsomschrijving: Bedrijf 
 
Het uitgangspunt voor de herziening van het bestemmingsplannen is dat via een heldere be-
gripsomschrijving concreet wordt gemaakt welke activiteiten vallen onder de bestemming bedrijf. 
Het overzicht aan activiteiten in de inleiding is daarbij leidend.  
 
Kantoor als onderdeel van een bedrijf 
 
Om de verhouding tussen kantoor en bedrijfsactiviteiten beter kenbaar te maken is een nieuwe 
regeling nodig.  Op alle bedrijvenlocaties wordt de omvang van het kantoor bepaald aan de hand 
van de omvang van het totaal aan bedrijfsruimten horend tot het bedrijf. Indien het bedrijf is ver-
spreid over meerdere percelen vormt het totaal aan bedrijfsruimten op deze percelen het 
uitgangspunt. Het voorstel is om in de nieuwe bestemmingsplannen de volgende regeling op 
te nemen. 
 

Vosdonk & 
Zwartenberg 

De omvang van kantoor bedraagt maximaal  30 % van de bedrijfsvloeroppervlakte.  
Met toestemming kan hiervan worden afgeweken tot  50 % van de bedrijfsvloeroppervlakte. 
In het geval de toestemming wordt aangevraagd voor het deel van het bedrijventerrein waar-
op de uitoefening en vestiging van bedrijven in de categorieën 4 en 5 van de VNG-
bedrijvenlijst (zie milieuzonering) is toegestaan, wordt beoordeeld of de omvang van kantoor 
en daarbij horend aantal administratief personeel geen beperkingen oplegt aan de uitoefening 
of vestiging van genoemde bedrijven. 

Attelaken De omvang van het kantoor bedraagt maximaal 50 % van de bedrijfsvloeroppervlakte mits de 
omvang niet meer bedraagt dan 500 m².  

 
In de regeling is rekening gehouden met de aard van de bedrijven op de diverse locaties. De 
regeling is in overeenstemming met het beleid voor externe veiligheid.  
 
Op de mogelijkheden voor zelfstandige kantoren en kantoren in bedrijfsverzamelgebouwen 
wordt in gegaan in het hoofdstuk: Zakelijke dienstverlening. 
 
Afvalinzamelende en verwerkende bedrijven 
 
Het voorstel is om in het nieuwe bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Vosdonk een aan-
gepaste regeling op te nemen voor afvalinzamelende en verwerkende bedrijven. Voor deze be-
drijven geldt straks een verbod. Van dit verbod kan worden afgeweken voor het vestigen van een 
milieustraat of een afvalinzamel- of verwerkend bedrijf mits de werkzaamheden intern plaats-
vinden en passen binnen de toegelaten milieucategorie (zie hoofdstuk: Milieuzonering). De 
regeling voor dit type bedrijf op Zwartenberg blijft onveranderd. Op Attelaken kan dit type 
bedrijf niet worden gevestigd. 
 
Opheffen enkele beperkende planregels voor het gebruik 
 
De huidige regeling waarbij voor een deel van het bedrijventerrein Vosdonk regels gelden 
voor de vestiging van arbeidsextensieve en bezoekersextensieve bedrijven wordt niet meer 
in de herziening opgenomen. Deze bepaling is moeilijk handhaafbaar/controleerbaar.  
In de herziening van het bestemmingsplan voor bedrijventerrein Zwartenberg wordt geen 
regel meer opgenomen waarbij een relatie wordt gelegd met het aanwezige vaarwater. Ook 
de regeling waarbij de gronden in Zwartenberg-Oost specifiek zijn bestemd voor het gebruik 
ter bewerking van bagger of als composteerterrein wordt geschrapt. 
Andere aanpassingen van de planregels komen verderop in deze notitie aan de orde. 
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Bedrijfswoningen 
 
Inleiding 
 
Het bedrijventerrein is primair bedoeld voor de huisvesting van bedrijven en niet voor wonen. 
Echter een deel van de bedrijven hoort tot het midden- en kleinbedrijf; vaak eenmanszaken 
of bedrijven met beperkt personeel. Vanwege de omvang van het bedrijf is het noodzakelijk 
om bij het bedrijf te wonen, maar andere redenen kunnen aanleiding geven om bij een bedrijf 
te wonen (24 uur-controle). Om die combinatie mogelijk te maken zijn delen van het bedrij-
venterrein aangewezen waar de bouw van een bedrijfswoning mogelijk is (vooral in een 
overgangszone naar het woongebied). De aanwezigheid van bedrijfswoningen nabij zwaar-
dere en grotere bedrijven kan van invloed zijn op de bedrijfsvoering van bedrijven. In dat ge-
val moet de bouw van een bedrijfswoning niet worden toegestaan.  
 
Geldende regels 
 
De bedrijfswoning is in beginsel alleen toegestaan in het zuidoostelijk deel van het bedrijven-
terrein Vosdonk (Kroonstraat, Pauvreweg, Guldenweg). De maximale inhoud van de be-
drijfswoning is bepaald op 600 m3. Op enkele andere locaties staan solitaire bedrijfswonin-
gen. Deze bedrijfswoningen zijn van oudsher aanwezig en mogen in afwijking van de alge-
mene regeling worden gehandhaafd. Aan de randen van Vosdonk bevinden zich burgerwo-
ningen; deze zijn overeenkomstig dit gebruik bestemd. 
Het bestemmingsplan Attelaken is ontwikkeld als een woonwerklocatie. De combinatie van 
wonen en werken vormt een overgang tussen wonen en werken.  
De bouw van bedrijfswoningen op Zwartenberg is uitgesloten. 
In alle regelingen is een verbod opgenomen om de bedrijfswoning anders te gebruiken dan 
ten dienste van een huishouding waarvan de huisvesting ter plaatse gelet op de bedrijfsvoe-
ring noodzakelijk is. 
 
Beknopte inventarisatie van de bestaande situatie 
 
Bij de beschrijving van de geldende regels is al veel over de bestaande situatie vermeld. 
 
In de praktijk ziet men een privaatrechtelijke splitsing van de bedrijfskavels in een kavel voor 
de bedrijfswoning en een kavel voor de bedrijfsbebouwing. Deze splitsing is vooral vanwege 
fiscale redenen aantrekkelijk; tegen daadwerkelijke ontkoppeling (woning wordt aan derden 
verkocht of verhuurd los van de bedrijfsbebouwing) wordt opgetreden.  
 
Voorstel nieuwe regeling 
 
Handhaven regeling 
 
De bestaande situatie wordt gehonoreerd. De bouw van nieuwe bedrijfswoningen wordt niet 
meer toegestaan (tenzij dit op grond van de huidige regeling nog mogelijk is).  
De regeling in het bestemmingsplan blijft gebaseerd op een koppeling van bedrijfswoning 
aan het bedrijfsgebouw. De bestaande bedrijfswoningen worden in het bestemmingsplan via 
een locatiegebonden aanduiding op de plankaart geregeld. Een eventuele privaatrechtelijke 
splitsing vormt geen vrijbrief om de woning los van het gebouw te verkopen. Op basis van de 
regeling in het bestemmingsplan kan worden opgetreden als deze ontkoppeling toch plaats 
vindt. De regeling voor de inhoud van de bedrijfswoning wordt verruimd tot 750 m3 (conform 
bouwmogelijkheden in omringende gemeenten).  
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Milieuzonering   
 
Inleiding 
 
Milieuzonering is in de ruimtelijke ordening het rekening houden met milieuhinder van bedrij-
ven ten opzichte van milieugevoelige functies (zoals wonen). Om de gemeenten een hand-
reiking te bieden voor een verantwoord inpassen van bedrijvigheid in haar fysieke omgeving 
of van gevoelige functies nabij bedrijven, is door de VNG de uitgave “Bedrijven en milieuzo-
nering” (herziene uitgave april 2009) opgesteld. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een 
hele reeks van milieubelastende activiteiten (naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn 
gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst geeft richtafstanden voor de ruim-
telijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De bedrijven zijn qua zwaarte 
van milieubelasting in categorieën verdeeld. De regeling is niet alleen gericht op het voorko-
men van overlast, maar beoogt tevens aan bedrijven voldoende zekerheid te bieden dat zij 
hun activiteiten duurzaam onder aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen. 
 
Naast milieuzonering zijn er aparte regelingen voor het toelaten van bedrijven die in belang-
rijke mate geluidhinder veroorzaken en op het gebied van externe veiligheid. Aan de regeling 
voor de beide onderwerpen wordt afzonderlijk aandacht besteed.  
 
De provincie Noord-Brabant heeft in de Verordening Ruimte bepaald dat vestiging van lichte 
bedrijven (= categorieën 1 en 2) op (middel)zwaar bedrijventerrein (= categorieën 3 t/m 6) 
moet worden voorkomen. De lichte bedrijfsactiviteiten kunnen ook in het overig stedelijk ge-
bied worden onder gebracht. De provincie maakt in de verordening een uitzondering voor 
categorie 2 bedrijven in een bedrijfsverzamelgebouw of een bedrijf met een kavelgrootte van 
meer dan 5000 m². De provincie verwacht dat bij de herziening van bestemmingsplannen 
voor bestaande bedrijventerrein verantwoording wordt afgelegd over de vestiging van lichte 
bedrijven. Overigens geldt de verantwoordingsplicht vooral voor nieuwe situaties en niet voor 
al uitgegeven bedrijfskavels. Afwijkende situaties die in de loop der tijd zijn ontstaan, vallen 
niet onder deze verantwoordingsplicht.   
 
Geldende planregels 
 
Alle geldende bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen in Etten-Leur kennen al een 
zonering. De regeling in de geldende bestemmingsplannen gaat uit van zones op de plan-
kaart. Per zone is bepaald tot welke categorie de te vestigen bedrijven behoren.  
Op het bedrijventerrein Vosdonk mogen bedrijven in de categorieën 1 t/m 5 worden geves-
tigd met in achtneming van de regels die per zone gelden.  
Het bestemmingsplan bedrijventerrein Zwartenberg laat alleen bedrijven in de categorieën 3 
en 4 toe. Op Attelaken mogen alleen lichte bedrijven worden gevestigd tot maximaal catego-
rie 3 (= afstand tussen bedrijf en rustige woonwijk 50 (middengebied) of 100 meter (zone 
langs het spoor)). 
 
Beknopte inventarisatie van de bestaande situatie 
 
Alle bedrijven op de bedrijventerreinen zijn geïnventariseerd naar milieu categorie. De inven-
tarisatie leidt tot de volgende conclusies: 
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Vosdonk – Noord 
(ten noorden van 
Roosendaalseweg en 
Nijverheidsweg) 

Het merendeel van de bedrijven bevindt zich in de categorieën 3.1 tot met 4.2. 
Isover wordt ingedeeld in categorie 5. Een vijftiental bedrijven hoort tot de lagere 
categorieën 1 en 2. Deels zijn deze bedrijven gevestigd in een bedrijfsverzamelge-
bouw. Van alle bedrijven in categorie 1 of 2 in een eigen pand geldt dat zij nage-
noeg allemaal gevestigd zijn op een perceel met een omvang meer dan 5000 m². 

Vosdonk – Zuid  
(ten zuiden van Roosen-
daalseweg en Nijver-
heidsweg) 

Dit deel van het bedrijventerrein kent een breed scala van bedrijven in de catego-
rieën 1 t/m 4.2. De categorieën 4.1 en 4.2 zijn beperkt vertegenwoordigd. De be-
drijven in de categorieën 1 en 2 zijn verspreid op dit deel van het terrein aanwezig. 
In het oostelijk deel bevindt zich wel een concentratie. De omvang van het be-
drijfsperceel bedraagt in dat geval minder dan 5000 m². Op de andere locaties 
wordt deze perceelomvang vaak wel bereikt. De bedrijfsverzamelgebouwen ken-
nen eveneens een concentratie van bedrijven in de lagere categorieën. 

Zwartenberg Alle bedrijven zijn in overeenstemming met de zoneregels (categorie 3.1. t/m 4.2). 
Attelaken Alle bedrijven zijn in overeenstemming met de zoneregels (categorie 1, 2, 3.1. en 

3.2). 
 
Voorstel nieuwe regeling 
 
De zonering in de geldende bestemmingsplannen is gebaseerd op eerdere uitgaven van de 
VNG. De nieuwste uitgave kent een verfijning voor de hogere categorieën, waarbij een nade-
re onderverdeling is aangebracht naar in acht te nemen afstand. Deze verfijning moet bij de 
herziening van het bestemmingsplan worden aangebracht. De Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State heeft in meerdere uitspraken dit kenbaar gemaakt. De Afdeling acht 
het ook niet juist dat de bestaande zonering onveranderd wordt overgenomen in een nieuw 
bestemmingsplan. De aanwezigheid van de bestaande bedrijven moet worden getoetst aan 
de richtafstanden in de nieuwste brochure. Bij de nieuwe regels voor de zonering wordt daar-
mee rekening gehouden. Indien niet aan richtafstanden wordt voldaan, blijft de afwijkende 
bestaande activiteit mogelijk (aparte afwijkingsregeling).  
   
Algemene regels voor zonering 
 
De uitgave Bedrijven en Milieuzonering (2009) fungeert als leidraad voor de zonering.  
Zoals in de inleiding vermeld, kent de uitgave een lijst met richtafstanden voor de milieube-
lastende activiteiten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier richtafstanden is 
bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en 
daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De afstanden worden gemeten tussen ener-
zijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds 
de uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het be-
stemmingsplan mogelijk is. 
 
Hoe gevoelig een gebied is voor milieubelastende activiteiten, is mede afhankelijk van het 
omgevingstype. De richtafstanden in de lijst gelden ten opzichte van het omgevingstype rus-
tige woonwijk. Een rustige woonwijk is ingericht volgens het principe van de functiescheiding: 
afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies voor; langs de 
randen is weinig verstoring door verkeer. Vergelijkbaar met de rustige woonwijk zijn rustig 
buitengebied, stiltegebied en natuurgebied. Daarvoor gelden dan ook dezelfde richtafstan-
den. 
Wanneer er sprake is van het omgevingstype gemengd gebied kunnen de richtafstanden 
tussen milieubelastende en milieugevoelige functies met één afstandsstap verlaagd worden, 
zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat. Een gemengd gebied is een ge-
bied met een variatie aan functies; direct naast woningen komen andere functies voor zoals 
winkels, horeca en kleine bedrijven. Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen 
behoren ook tot het omgevingstype gemengd gebied. Gezien de aanwezige functiemenging 
of de ligging nabij drukke wegen kent het gemengd gebied al een hogere milieubelasting.  
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Dat rechtvaardigt het verlagen van de richtafstanden met één stap. De richtafstand van 30 
meter voor een bedrijf in milieucategorie 2 kan dan bijvoorbeeld worden verkleind tot 10 me-
ter en de richtafstand van 100 meter voor een bedrijf in milieucategorie 3.2 kan verlaagd 
worden tot 50 meter. Uitzondering op het verlagen van de richtafstanden vormt het aspect 
gevaar: de richtafstand voor dat milieuaspect wordt niet verlaagd. 
Onderstaande tabel geeft de relatie tussen milieucategorie, richtafstanden en omgevingstype 
weer. 

Richtafstanden conform VNG-brochure 
(bron: VNG-brochure ‘Bedrijven en Milieuzonering’, 2 009) 

 

 milieucategorie  richtafstand tot omgevingstype 
 rustige woonwijk 

 richtafstand tot omgevingstype 
 gemengd gebied 

1  10 m  0 m 
2  30 m  10 m 
3.1  50 m  30 m 
3.2  100 m  50 m 
4.1  200 m   100 m 
4.2  300 m   200 m 
5.1  500 m   300 m 
5.2  700 m  500 m 
5.3  1.000 m   700 m 
6  1.500 m  1.000 m 

 
Op de bedrijventerreinen Vosdonk, Zwartenberg en Attelaken is van toepassing de stan-
daardlijst met bedrijfsactiviteiten en de daarbij geldende richtafstanden. 
 
Selectie uit lijst van toegelaten bedrijfstypen 
 
De standaardlijst voor bedrijven wordt niet integraal aan de nieuwe bestemmingsplannen 
toegevoegd. Per bestemmingsplan zal een selectie uit de lijst worden gemaakt specifiek ge-
richt op het gewenste gebruik van het bedrijventerrein. De delen van de lijst die betrekking 
hebben bijvoorbeeld landbouw, grond- en delfstoffenwinning, sociaal-culturele en recreatieve 
voorzieningen worden verwijderd. Daarnaast worden ook fysiek op de locatie onmogelijke 
activiteiten uit de lijst verwijderd (bijvoorbeeld een scheepswerf op Vosdonk). 
 
Algemene regeling afwijking categorie-indeling 
 
De richtafstanden in de lijst zijn gebaseerd op gemiddeld moderne bedrijven. In de praktijk 
kan de invloed op het milieu ten gevolge van de omvang van een bedrijf of het productiepro-
ces aanleiding geven om het bedrijf in een lagere categorie in te delen waardoor vestiging 
wel mogelijk is. De lijst is bovendien niet uitputtend; bedrijven die niet de lijst voorkomen 
maar wel passen binnen de bestemming moeten kunnen worden toegelaten. Aan de hand 
van de aard en omvang wordt de invloed op het milieu en de milieucategorie bepaald. Beide 
aspecten krijgen een plaats in de nieuwe regeling (dat is overigens een voortzetting van de 
huidige planregels). 
 
Toepassing regels voor zonering op Vosdonk  
 
Voor het bedrijventerrein Vosdonk wordt bij het bepalen van de richtafstanden een onder-
scheid gemaakt tussen de woningen aan de oostzijde (woonwijken De Grient, Centrum-West 
en Grauwe Polder) en de woningen aan de zuid- en zuidwestzijde (omgeving Hoge Donk).  
Aan de oostzijde gelden de richtafstanden voor een rustige woonwijk. Het woonklimaat aan 
de zuid- en zuidwestzijde wordt bepaald door rijksweg 58; een toepassing van de richtaf-
standen voor gemengd gebied is gerechtvaardigd. Voor het landelijk gebied aan west- en 
noordzijde wordt het omgevingstype rustige woonwijk gehanteerd.  



19 

Beleidsnotitie herziening bestemmingsplannen bedrij venterreinen Etten-Leur  
 d.d. maart 2011 

Op grond van deze uitgangspunten zijn vanuit de aanwezige gevoelige functies (woningen)  
indicatieve cirkels uitgezet. Afhankelijk van de afstand tot de omringende woningen is maxi-
maal categorie 5.1 toelaatbaar. In regionaal verband is afgesproken dat bedrijven horend in 
categorie 5 en 6 moeten worden gevestigd op daartoe aangewezen bedrijventerreinen.  
Voor het bedrijventerrein Vosdonk geldt als regel alleen vestiging van bedrijven horend tot 
maximaal categorie 4.2. Op het bedrijventerrein bevindt zich thans een bedrijf horend tot 
categorie 5.1. (Isover). Op dit deel van het bedrijventerrein wordt voortzetting van deze acti-
viteit gegarandeerd.   
 
Op tekening zijn de indicatieve cirkels vanuit de woongebieden uitgezet; het gaat om een 
theoretische zonering.  
 

Theoretische zonering Vosdonk 
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De theoretische zonering is vertaald in een indicatie voor een zonering op perceelsniveau. 
De bestaande kadastrale grenzen vormen hierbij de grens tussen de verschillende zones 
met bedrijvigheid. 

 
Indicatie zonering Vosdonk 

 
 

 
 

De resultaten van de inventarisatie van bedrijven naar categorie zullen bij het opstellen van 
het bestemmingsplan worden vergeleken met de zonering. Het uitgangspunt is dat alle be-
staande bedrijven positief worden bestemd. De bedrijven die niet passen binnen de nieuwe 
milieuzonering, worden op de plankaart van het nieuwe bestemmingsplan voorzien van een 
specifieke aanduiding, waardoor zij hun activiteiten op de huidige locatie voort kunnen zet-
ten. Dit principe wordt bij het opstellen van het bestemmingsplan nader uitgewerkt. Op dat 
moment wordt ook een standpunt bepaald over de bedrijven die thans al in strijd met het 
bestemmingsplan aanwezig zijn. 



  

Als algemeen uitgangspunt geldt dat bedrijven horend in categorie 1 niet thuishoren op het 
bedrijventerrein Vosdonk. Tot deze categorie horen vooral dienstverlenende bedrijven (ad-
ministratie, arbeidsbemiddeling, detailhandel etc.). Voor deze categorie wordt in sommige 
gevallen een uitzondering gemaakt (zie hoofdstukken: Bedrijfsverzamelgebouwen en Zake-
lijke dienstverlening). Met betrekking tot de vestiging van categorie 2 bedrijven wordt geen 
beperkende regeling opgelegd zoals de provincie in haar verordening aangeeft. Het bedrij-
venterrein Vosdonk is een gemengd bedrijventerrein met een gedifferentieerd karakter. De 
huidige situatie is van oudsher ontstaan, waarbij gebruik is gemaakt van de mogelijkheden in 
het geldend bestemmingsplan. Het beleid van de gemeente is niet gericht op actieve her-
structurering met als doel het uitsluiten van de lichte milieucategorieën. Het bestemmings-
plan heeft tot doel om binnen de beleidsregels de zittende bedrijven te bestendigen en bin-
nen actuele regelgeving ontwikkelingsruimte te bieden voor het bedrijventerrein. De ontwik-
kelingsruimte speelt in op de verandering van bedrijventerrein naar werklocatie (veranderen-
de arbeidsmarkt) en technologische vernieuwing (schonere productie met minder milieube-
lasting). Tot slot dient rekening te worden gehouden met mogelijke waardevermindering bij 
eventuele inperking van gebruiksmogelijkheden.  
 
Toepassing regels voor zonering op Zwartenberg  
 
De regeling voor de bedrijfsactiviteiten op Zwartenberg verandert niet. De nieuwe regeling 
gaat uit dat alleen bedrijven horend tot de categorieën 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2 worden toegela-
ten. De dichtstbijzijnde woning aan de Boutweg ligt op ongeveer 100 meter van het bedrij-
venterrein. Dit stemt overeen met de afstand die geldt voor bedrijven in categorie 3.2.  
De meeste bedrijven op Zwartenberg bevinden zich echter in categorie 4.2; de minimale in 
acht te nemen afstand tot het dichtstbijzijnde woning aan de Boutweg moet 300 meter be-
dragen. Het bedrijfsterrein Zeedijk 23 ligt binnen deze afstand. De activiteit op dit terrein 
stemt niet overeen met de zonering maar zal in het nieuwe plan als bestaande activiteit posi-
tief worden bestemd (specifieke aanduiding op plankaart). 
 
Toepassing regels voor zonering op Attelaken  
 
Aan de hand van de richtafstanden zijn ook voor Attelaken indicatief cirkels uit woningen 
uitgezet. Dit leidt tot de theoretisch zonering zoals ingetekend. 
 

Theoretische zonering Attelaken 
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Op grond van deze theoretische zonering is voor een deel van plangebied de vestiging van 
een categorie 4.1 bedrijf mogelijk. De geldende regeling laat dit type bedrijf niet toe. Het is 
ook niet de bedoeling de regeling te verruimen. 
 
Een indicatie voor de zonering is afgestemd op de huidige regeling en om die reden kunnen 
alleen bedrijven in de categorieën 1 t/m 3.2 worden toegelaten. Dit leidt tot de volgende indi-
catieve zonering op perceelsniveau, waarbij rekening is gehouden met de beperkingen die 
thans in het geldende bestemmingsplan zijn opgenomen. 
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Geluid  
 
Inleiding 
 
In de Wet geluidhinder is bepaald dat voor locaties in het bestemmingsplan waar woningen 
en andere geluidgevoelige bestemmingen kunnen worden gerealiseerd, de geluidbelasting 
wordt onderzocht binnen de zones behorende bij wegen, spoorwegen en bedrijventerrei-
nen. Vanwege de functie van de bedrijventerreinen wordt in de inleiding alleen ingegaan op   
de daaraan gerelateerde geluidsregels. De regelgeving voor wegen en spoorwegen is alge-
meen; een toelichting hierop wordt achterwege gelaten. 
 
Een bedrijventerrein waar vestiging mogelijk is van bedrijven die horen tot het Besluit omge-
vingsrecht onder D bijlage 1 moet worden gezoneerd. Een gezoneerd bedrijventerrein is een 
terrein of een gedeelte daarvan waarop zich bedrijven bevinden of worden toegestaan die in 
belangrijke mate geluidhinder (grote lawaaimakers) kunnen veroorzaken.  
Rondom een gezoneerd bedrijventerrein wordt een gebied aangewezen waarbuiten het ge-
luidniveau tengevolge van de activiteiten van alle bedrijven op het bedrijventerrein de 50 
dB(A) niet mag overschrijden. De 50 dB(A) contour vormt de grens van het gebied.  
De 55 dB(A) – contour geeft de grens aan tot waar in principe gevoelige objecten kunnen 
worden gerealiseerd. Indien de gevelbelasting voor deze objecten als van gevolg van activi-
teiten op gezoneerd bedrijventerrein meer bedraagt dan 50 dB(A), maar maximaal 55 dB(A), 
dan is voor realisatie van een geluidgevoelige bestemming een ontheffing nodig. Deze onthef-
fing wordt door burgemeester en wethouders verleend. 
 
Naast regelgeving uit de Wet geluidhinder zijn per individueel bedrijf de criteria voor de 
geluidniveaus volgens regels van de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning en 
uitvoeringsbesluiten van toepassing.  
 
Geldende planregels 
 
Kort samengevat zijn de volgende planregels m.b.t. geluid in de geldende bestemmingsplan-
nen opgenomen. 
 
Bestemmingsplan Planregels inzake verkeerslawaai en /of 

railverkeerlawaai 
Planregels inzake industrielawaai 

Vosdonk Geen nieuwe bedrijfswoningen langs Grau-
we Polder en Mon Plaisir. 

Grote lawaaimakers zijn alleen toegestaan 
op het noordelijk deel van het bedrijventer-
rein (tussen Hoevenseweg, Kattestraat, 
Heistraat, Parellelweg, voormalige Tussen-
donk, spoorlijn en Vossendaal. 
Geen nieuwe bedrijfswoningen binnen  55 
dB(A) contour zone.  
Bestaande bedrijfswoningen binnen 55 
dB(A) mogen worden gehandhaafd en 
herbouwd mits belasting niet hoger is dan 
65 dB(A). 

Vosdonk – Zuid -- Geen grote lawaaimakers toegestaan. 
Vosdonk -  West -- Geen grote lawaaimakers toegestaan. 
Zwartenberg -- Grote lawaaimakers toegestaan. 
Zwartenberg Oost -- Geen grote lawaaimakers toegestaan. 
Attelaken Bedrijfswoningen langs Ambachtlaan al-

leen met geluiddichte gevel. 
Bedrijfswoningen langs Vijfhuizenweg met 
ontheffing tot maximaal 57 dB (A). 

Geen grote lawaaimakers toegestaan. 
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Beknopte inventarisatie van de bestaande situatie 

De beschrijving van de bestaande situatie is beperkt tot het onderdeel industrielawaai voor 
de bedrijventerrein Vosdonk en Zwartenberg (dit onderdeel is niet van toepassing op Attela-
ken). Op de onderdelen verkeers- en spoorweglawaai wordt er vanuit gegaan dat de be-
staande woningen voldoen aan het bepaalde in Wet geluidhinder of daartoe verleende ont-
heffingen. 

Vosdonk 

Uit het overzicht blijkt dat op een beperkt deel van het bedrijventerrein Vosdonk de vestiging 
van bedrijven behorend tot het Besluit omgevingsrecht onder D bijlage 1 is toe gestaan. 
Bij Koninklijk Besluit van 19 juli 1990 is een zone bepaald aan de hand van de geluidemissie 
van de betrokken bedrijven. De geluidbelasting mag niet meer bedragen dan 50 dB(A). 

Zonebesluit Vosdonk (industrielawaai) 

 

Voor woningen gelegen binnen de 55 dB(A)-contour is de zogenaamde Maximaal Toege-
stane geluidsbelasting (MTG) vastgesteld. Een MTG is de hoogst toegestane geluidbelas-
ting op de gevels van de omliggende woningen. De MTG is vastgesteld voor die woningen 
die ten tijde van het zonebesluit een belasting hadden van 55 dB(A) met een maximum 
van 65 dB(A). Nieuwe woningen zijn niet toegestaan binnen de 50 dB(A)-contour en dit 
beperkt de bouw van bedrijfswoningen op het bedrijventerrein, maar ook omringend lan-
delijk en stedelijk gebied. 
Sedert de vaststelling van het Koninklijk Besluit vindt aan de hand van de milieuvergun-
ningen zonebeheer plaats. Uit dit zonebeheer blijkt dat de daadwerkelijke geluidproductie 
is verminderd; de contouren kunnen in beginsel worden aangepast. In het kader van de 
herziening van het bestemmingsplan voor Vosdonk wordt geen aanpassing overwogen. 
De aanpassing kan wel aan de orde komen bij de ontwikkeling van het gebied Hoge 
Haansberg. 
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Zwartenberg 

Alleen het westelijk deel van Zwarten-
berg is gezoneerd (Koninklijk Besluit d.d.  
15 januari 1992). In het zonebesluit is 
ook opgenomen het bedrijventerrein Ha-
zeldonk in Zevenbergen (gemeente 
Moerdijk). 
De geluidscontouren leggen beperkingen 
op aan de bouw van bedrijfswoningen in 
het omringende landelijk gebied. 
De beperkingen zijn opgenomen in het 
bestemmingsplan Buitengebied. Op 
grond van het zonebeheer kan worden 
geconcludeerd dat aanpassing van de 
contouren niet aan de orde is. 

 

 

Zonebesluit Zwartenberg (industrielawaai) 

 

Voorstel nieuwe regeling 

Handhaven omvang gezoneerd bedrijventerrein 

Het gezoneerde deel van het bedrijventerreinen Vosdonk en Zwartenberg wordt in de her-
ziening van de bestemmingsplannen gehandhaafd. Er zijn geen redenen om tot aanpas-
sing over te gaan; bestaande rechten worden gerespecteerd. 

Handhaven zonegrenzen voor gronden gelegen binnen herziening bestemmingsplannen 

Bij de herziening van de bestemmingsplannen wordt de bestaande situatie als uitgangs-
punt genomen. Zowel op het gebied van verkeerslawaai, spoorweglawaai als industriela-
waai worden geen nieuwe geluidgevoelige objecten toegevoegd. Er hoeft geen nieuw 
akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd. 
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Externe veiligheid   
 
Inleiding 
 
Zowel bedrijven met activiteiten met gevaarlijke stoffen als transportroutes (boven en onder-
gronds) kunnen een risico voor de (directe) omgeving met zich meebrengen. Elke gemeente 
is verplicht een beleid te formuleren om de veiligheid voor de burger te verbeteren. Het be-
leid is geformuleerd in de nota Externe Veiligheid (raadsbesluit van 15 december 2008). 
 
Algemeen 
 
Externe veiligheid is een begrip uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en be-
schrijft de kans dat personen in de omgeving van een activiteit waar met gevaarlijke stoffen 
wordt gewerkt, slachtoffer worden van een ongeval met die stoffen. Het thema heeft dus be-
trekking op de veiligheid van derden die niet bij de risicovolle activiteit zelf zijn betrokken, 
maar wel risico's kunnen lopen. Het doel van het besluit is om zowel individuele als groepen 
burgers een minimum beschermingsniveau te garanderen tegen een ongeval met gevaarlijke 
stoffen. Het Bevi verplicht gemeenten en provincies afstand te houden tussen gevoelige ob-
jecten en risicovolle bedrijven. Tevens beperkt het besluit het totale aantal aanwezige perso-
nen in de directe omgeving van een risicovol bedrijf. Gemeenten en provincies moeten de 
normen uit het besluit naleven bij het opstellen en herzien van bestemmingsplannen en bij 
het verlenen van milieuvergunningen. Bij het opstellen  van het bestemmingsplan moet wor-
den gekozen hoe deze grens- en richtwaarden in het bestemmingsplan worden verankerd. 
Bij het ordenen met veiligheidselementen moeten in ieder geval worden betrokken: 
- de wettelijke normstelling; 
- het gemeentelijk externe veiligheidbeleid; 
- de verantwoordingsplicht groepsrisico (art. 13 Bevi); 
- het tijdsaspect (welke veranderingen zijn gedurende de planperiode te verwachten). 
 
In de nota Externe Veiligheid (2008) is een aantal aanbevelingen gedaan die van belang zijn 
bij de herziening van de bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen alsmede het formu-
leren van beleidsuitgangspunten ten behoeve van deze herziening. De nieuwe bestem-
mingsplannen dienen Bevi-proof te zijn oftewel moeten de toets aan het Bevi kunnen door-
staan. 
 
Het veiligheidsbeleid maakt een onderscheid tussen plaatsgebonden risico en groepsrisico.  
Voor de beoordeling van het plaatsgebonden risico (PR)3 bestaat een stelsel van richt – en 
grenswaarden. Grenswaarden zijn juridisch harde normen waarvan niet mag worden afge-
weken. De richtwaarden dienen zoveel mogelijk worden nageleefd, afwijking is mogelijk. De 
normstelling bij het plaatsgebonden risico richt zich op kwetsbare objecten (woningen, scho-
len, grote kantoren, ziekenhuizen etc.) en beperkt kwetsbare objecten (verspreid liggende 
woningen, bedrijfsgebouwen, kleine kantoren etc.). Het verschil tussen kwetsbaar en beperkt 
kwetsbaar wordt samengevat bepaald door de verblijfstijd van personen, de kwetsbaarheid 
van personen en het aantal personen per locatie. 
 
 

                                                           
3 Het plaatsgebonden risico (PR) wordt gebaseerd op de kans per jaar dat een persoon dodelijk wordt getroffen 
door een ongeval in de situatie dat hij onafgebroken en onbeschermd op de plaats aanwezig is. Rondom het 
bedrijf of de infrastructuur wordt een contour getrokken. De contour is gebaseerd op de kans dat zich maximaal 
een op de miljoen jaar op die plek een ongeval met dodelijke afloop voordoet (PR = 10 -6). 
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Het beleid voor het groepsrisico (GR)4 is gericht op het voorkomen van groepen slachtoffers 
en daarmee samenhangende maatschappelijke ontwrichting. De omvang van het groepsrisi-
co wordt bepaald door het invloedsgebied en de personendichtheid. Voor de beoordeling van 
het groepsrisico bestaat geen norm. Wel bestaat de verantwoordingsplicht. Deze verant-
woordingsplicht houdt in dat in een bestemmingsplan, conform de in de regelgeving opge-
nomen kaders, de wijziging – de toename – van het groepsrisico moet worden onderbouwd 
en verantwoord door het bevoegd gezag. Met name zal hierbij aandacht moeten worden be-
steed aan de zelfredzaamheid en de bestrijdbaarheid van een incident. 
 
Bedrijven 
 
Op bedrijventerreinen zijn de (aanvullende) eisen op het gebied van plaatsgebonden risico 
en groepsrisico minder scherp dan in woonwijken. Op bedrijventerreinen wil de gemeente 
ruimte voor economische ontwikkeling en werkgelegenheid. Dit wordt acceptabel geacht 
omdat bedrijventerreinen nu juist zijn bestemd voor milieubelastende bedrijfsactiviteiten met 
het doel om die ruimtelijk te scheiden van woonfuncties. In het algemeen is er sprake van: 
goed zelfredzame mensen en professionele organisaties die ook moeten voldoen aan regel-
geving op het gebied van ondermeer bedrijfsomstandigheden en brandveiligheid. Er zijn rui-
me wegen die de zelfredzaamheid, de bereikbaarheid en de bestrijdbaarheid ten goede ko-
men.  
Het ontstaan van nieuwe kwetsbare objecten en de uitbreiding daarvan dienen te worden 
tegengegaan.  
 

                                                           
4 Het groepsrisico (GR)gaat uit van de kans per jaar dat een groep van minimaal een bepaalde omvang overlijdt 
als gevolg van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. De minimale omvang bedraagt tien perso-
nen. Het groepsrisico gaat uit van oriënterende waarden. Het groepsrisico moet worden verantwoord. 
 

   

Toename van het groepsrisico en over-
schrijding van de oriëntatiewaarde (OW) is 
in beginsel acceptabel, mits in de verant-
woordingsplicht van het groepsrisico vol-
doende dan wel extra aandacht wordt be-
steed aan de aspecten zelfredzaamheid 
en bestrijdbaarheid. 
Bedrijfsgebouwen worden aangemerkt als 
beperkt kwetsbaar. Een uitzondering vor-
men bedrijfsgebouwen met groepen met 
minder zelfredzame personen (zoals klei-
ne kinderen, minder validen etc.).  

Etten-Leur heeft besloten om zelfstandige kantoren met een maximum van 1500 m2, in drie 
bouwlagen en geen maximum aan aanwezigen als beperkt kwetsbaar te beschouwen. Be-
drijfspanden met kantoorruimten (ook groter dan 1500 m2) worden niet als kantoorgebouwen 
aangemerkt.  
 
Transport per spoor 
 
Op landelijk niveau is regelgeving in voorbereiding. Op basis van de regelgeving gelden 
langs het spoor op termijn veiligheidszones die zullen variëren van 0 tot 30 meter, gemeten 
vanuit de buitenste spoorstaaf. De uiteindelijke breedte van die zone wordt bepaald door de 
maximale 10-6 contour van het plaatsgebonden risico die wordt berekend indien het vervoer 
de toegestane risicoruimte volledig benut.  
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Dit is de grens waarbinnen geen nieuwe kwetsbare bestemmingen gebouwd mogen worden. 
Naast de veiligheidszones wordt naar verwachting langs spoorlijnen waarover naar verwach-
ting veel zeer brandbare vloeistoffen worden vervoerd, tevens een plasbrandaandachtsge-
bied (PAG) vastgesteld ter breedte van 30 meter aan weerszijden van de spoorlijn. Bouwen 
in dit gebied is mogelijk, mits voldoende en zorgvuldig beargumenteerd.  
Tenslotte moeten gemeenten indien zij bebouwing binnen 200 meter van het spoor mogelijk 
willen maken, de hoogte van het groepsrisico verantwoorden en de mogelijkheden van zelf-
redzaamheid en hulpverlening daarbij in beeld brengen.   
 
Zolang bij de herziening van het bestemmingsplan geen nieuwe mogelijkheden worden ge-
schapen waardoor het GR kan toenemen behoeft het GR niet te worden verantwoord.  
 
Transport over de weg 
 
Voor het transport per weg geldt dat landelijke regelgeving in voorbereiding is. Op grond van 
de concept regeling wordt de conclusie getrokken dat langs rijksweg 58 geen veiligheidszone 
geldt. De reden is dat de PR-contour op de weg ligt (dus 0 meter) en de verwachting voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen op dit tracé niet zodanig is dat dit zal veranderen. Wel geldt 
ook hier een plasbrandaandachtsgebied van 30 meter. Tenslotte moeten gemeenten indien 
zij bebouwing binnen 200 meter van de weg mogelijk willen maken, de hoogte van het 
groepsrisico verantwoorden en de mogelijkheden van zelfredzaamheid en hulpverlening 
daarbij in beeld brengen.    
Ook hier geldt dat zolang bij de herziening van het bestemmingsplan geen nieuwe mogelijk-
heden worden geschapen waardoor het GR kan toenemen geen verantwoording hoeft wor-
den afgelegd. Een berekening hoeft dan niet te worden uitgevoerd. Het blijft wel van belang 
om in de toelichting hierop in te gaan.   
 
Buisleidingen 
 
Naar verwachting treedt op 1 januari 2011 het Besluit externe veiligheid buisleidingen in wer-
king. Dit besluit verplicht buisleidingen op te nemen in bestemmingsplannen. Met de invoe-
ring van het besluit vervalt de circulaire Zonering langs hogedrukaardgasleidingen (1984). 
De circulaire gaf veiligheids-/bebouwings- en toetsingsafstanden. Het nieuwe besluit kent 
een grens- en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico en een verantwoordingsplicht 
van het groepsrisico. In het bestemmingsplan dient daaraan aandacht te worden besteed. Dit 
dient te geschieden overeenkomstig het Handboek Buisleidingen. 
 
Geldende planregels 
 
De geldende plannen kennen geen regeling voor externe veiligheid bij bedrijven of langs 
transportassen. Langs het spoor ligt een gastransportleiding (leiding Z-0520-01-KR-080).  
In de geldende bestemmingsplannen voor Vosdonk en Attelaken is de leiding opgenomen op 
de plankaart met aan beide zijden een beschermzone, ter voorkoming van werkzaamheden 
ter beschadiging van de leiding. De regeling was gebaseerd op de circulaire Zonering langs 
hogedrukaardgasleidingen (1984). 
 
Beknopte inventarisatie van de bestaande situatie 
 
Op Vosdonk zijn tien Bevi-bedrijven gevestigd; op Zwartenberg een bedrijf. Op Attelaken zijn 
geen Bevi-bedrijven aanwezig. 
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Slechts bij een beperkt aantal bedrijven op Vosdonk is er sprake van een PR-contour buiten 
het terrein van de inrichting, namelijk:  
-  Tamoil Nijverheidsweg 102 (45 meter vanuit vulpunt); 
-  Lely Coatings Daalderweg 16 (75 meter vanuit PGS 15-2 opslagruimte); 
-  PCO Europe BV Soevereinstraat 9 (80 meter vanuit PGS 15-2 opslagruimte); 
-  Sun Chemical Lokkerdreef 41 (20 meter vanuit PGS 15-2 opslagplaats; marginaal  

over terrein buren). 
De conclusie is dat er op dit moment geen sprake is van een saneringssituatie. Wel dient te 
worden nagegaan hoe de bestaande contouren worden vastgelegd en wordt voorkomen dat 
binnen die PR-contouren nieuwe kwetsbare objecten worden gevestigd. Van belang is om 
saneringssituaties te voorkomen. Het knelpunt bij de vestiging van de werkvoorzieningschap 
is opgelost. 
 
Met betrekking tot het transport per spoor geldt voor Vosdonk en Attelaken dat aan de regel-
geving wordt voldaan. Dit geldt ook voor het bedrijventerrein Vosdonk voor zover gelegen 
binnen de invloed van de rijksweg. 
 
De aanwezigheid van een gasleiding langs het spoor maakt dat het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen van toepassing is. De leiding heeft een diameter van 265 mm en een druk van 
40 bar. In de herziening van de bestemmingsplannen voor de bedrijvenlocaties Vosdonk en 
Attelaken wordt overeenkomstig eerder genoemde handboek nader ingegaan op de ligging, 
eventuele belemmeringstrook voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.  
De PR 10 -6 contour is voor deze leiding naar verwachting nul en ligt dus op het spoor. In dat 
geval is het niet nodig een berekening uit te voeren. 
 
Voorstel nieuwe regeling 
 
Bij de herziening van de bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen worden de volgen-
de uitgangspunten voor bedrijven gehanteerd. De regeling wordt daarop afgestemd. 
 

Attelaken Uitsluiten Bevi-bedrijven. 
Vosdonk Het verankeren van plaatsgebonden en groepsrisico van bestaande Bevi-bedrijven. 

Geen nieuwe kwetsbare objecten. 
Geen uitbreiding van bestaande kwetsbare objecten. 
Geen nieuwe zelfstandige kantoorgebouwen. 
Geen bedrijfsgebouwen voor groepen met minder zelfredzame personen. 
Geen nieuwe inrichtingen met uitbreidingen met invloedsgebied over stedelijk gebied. 

Zwartenberg Het verankeren van plaatsgebonden en groepsrisico van bestaande Bevi-bedrijven. 
Geen nieuwe kwetsbare objecten. 
Geen uitbreiding van bestaande kwetsbare objecten. 
Geen nieuwe zelfstandige kantoorgebouwen. 
Geen bedrijfsgebouwen voor groepen met minder zelfredzame personen. 

  
Voor de aanwezige gastransportleiding wordt aangesloten op het Handboek Buisleidingen.
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Ruimtegebruik - bouwregels 
 
Inleiding 
 
Het optimaal benutten van de ruimte is uitgangspunt voor het beleid.  
De provincie eist in dat kader dat bij de herziening van bestemmingsplannen voor bedrijven-
terreinen wordt ingegaan op de wijze waarop bij de inrichting een gunstige verhouding tus-
sen bruto en netto ruimtebeslag wordt bevorderd. Het betreft regels inzake de minimale om-
vang van de bedrijfskavels en een op de aard van het bedrijventerrein aangepaste regeling 
voor het bebouwingspercentage en de bouwhoogte.  
De provincie erkent dat deze eis bij bestaande bedrijventerreinen beperkingen kent. De be-
staande situatie en regels zijn namelijk leidend. Voor zover het aanscherpen van regels niet 
wettelijk verplicht is, dient  in dat geval een afweging plaats te vinden. Het gemeentebestuur 
weegt af het effectief nut van de aanscherping in relatie tot het mogelijk nadeel voor derden. 
Teneinde optimaal ruimtegebruik te bevorderen kiest het gemeentebestuur om die reden niet 
voor het aanscherpen van bouwregels maar voor het verruimen. 
 
Op grond van de Monumentenwet is de gemeente verplicht een regeling te treffen voor de 
bescherming van archeologische waarden in de bodem. In dit hoofdstuk wordt vermeld wat 
dit voor de bouwregels betekent.  
 
Geldende planregels 
 
In onderstaand overzicht zijn de relevante algemene bouwregels met tot betrekking het ruim-
tegebruik bijeen gebracht. Het bestemmingsplan biedt voor sommige bouwregels de moge-
lijkheid om af te wijken. 
 

 Vosdonk Vosdonk-Zuid Vosdonk-West Attelaken Zwarte nberg 
Minimale omvang 
Bedrijfskavels 

-- -- B1 < 4000 m² 
B2 en B3 > 4000 
m² 

> 900 m² -- 

Minimaal bebou-
wingpercentage 

-- -- -- 25 % voor bedrijfs-
kavels zonder 
bedrijfswoning 

-- 

Maximaal bebou-
wingspercentage 

70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 

Minimale omvang 
bedrijfsgebouwen 

-- 150 m² bij bedrijfs-
kavels met be-
drijfswoning 

-- 250 m² bij bedrijfs-
kavels met be-
drijfswoning 

-- 

Maximale bouwhoog-
te gebouwen 

Algemeen:vanaf 
12 tot 20 m 
Afwijking: vanaf 15 
tot 25 m 

Algemeen :vanaf 
12 tot 15 m 
Afwijking: vanaf 15 
tot 20 m  

vanaf 12 tot  
20 m  

Algemeen  
overgangszone:  
7 m 
middengebied: 
10 m 
Afwijking: n.v.t. 

Algemeen: 10 m 
Afwijking: 25 m 

Maximale bouwhoog-
te bouwwerken geen 
gebouwen zijnde 
(schoorstenen e.d.) 

Algemeen:40 m 
Afwijking: 65 m  

Algemeen: 30 m 
Afwijking: 40 m en 
voor schoorstenen 
60 m 

Algemeen: 30 m 
Afwijking: 40 m 

Algemeen: 3,5 m 
Afwijking:n.v.t. 

Algemeen: 15 m 
Afwijking: 30 m 

Afstand tot perceels-
grens 

5 m 5 m 5 m 3 m 5 m 

Afstand tot de open-
bare weg 

10 m 10 m 10 m 10 m 5 m 

Afstand tot spoor 5 m -- -- 5 m -- 
Afstand tussen be-
drijfswoning en be-
drijfsgebouw 

-- 10 m -- -- -- 

Overige regels inza-
ke ruimtelijke inrich-
ting 

-- onbebouwde zone 
langs rijksweg; 
geledingzones. 

-- -- -- 
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Naast de bouwregels geldt voor alle bedrijventerreinen dat parkeren plaats vindt op het be-
drijfsterrein. Bij uitzondering vindt parkeren in het openbaar gebied plaats. In sommige gel-
dende bestemmingsplannen is de regel voor parkeren op eigen terrein wel opgenomen maar 
in geen enkel plan is een parkeernorm in de planregels opgenomen. Het bevoorraden dient 
eveneens op eigen bedrijfsterrein plaats te vinden.  
 
Beknopte inventarisatie van de bestaande situatie 
 
Algemeen 
 
De kavelgrootte, het bebouwingspercentage en de bouwhoogte worden vooral bepaald door 
de aard van het bedrijf. Het midden- en kleinbedrijf kent een heel ander ruimtegebruik dan 
zwaardere productiebedrijven, opslag of transportbedrijven. Het is niet eenvoudig een alge-
mene deler te vinden zeker als het gaat om een gemengd bedrijventerrein zoals Vosdonk.  
Over het algemeen genomen zijn de bedrijfskavels redelijk intensief bebouwd (> 50 %).  
Dat geldt overigens niet voor alle kavels; dat hangt soms samen met het type bedrijf.  
Bijvoorbeeld bij logistieke bedrijven, grondverwerking en afvalinzameling vindt de bedrijfs-
voering veelal onoverdekt plaats. Ook op de bedrijfskavels met bedrijfswoningen aan de 
zuidoostzijde van Vosdonk ligt het bebouwingspercentage lager. 
 
 

 

Vosdonk  
 
Op de locatie Vosdonk is in hoofdzaak 
bedrijfsbebouwing in een of twee bouwla-
gen aanwezig. Een enkel bedrijfsverza-
melgebouw of kantoor als onderdeel van 
bedrijf bestaat uit meerdere bouwlagen. 

 
Zwartenberg 
 
Voor het bedrijventerrein Zwartenberg geldt eveneens dat de bedrijfsterreinen redelijk inten-
sief zijn bebouwd maar een uitzondering daarop zijn de composteerinrichting en de voorma-
lige baggerbewerkingsinrichting.  
 
Attelaken 
 
Bij de woonwerklocatie Attelaken is er een verschil tussen de bedrijfskavels met bedrijfswo-
ning en overige bedrijfskavels. Het bebouwingspercentage is bij de eerste categorie vaak 
minder dan 50 % terwijl bij de andere categorie het percentage meestal meer dan 50 % is. 
De bedrijfsbebouwing bestaat vooral uit bebouwing in een bouwlaag; een aanwezige tweede 
bouwlaag is meestal bestemd voor kantoor. Het merendeel van de bedrijfswoningen staat los 
van de bedrijfsbebouwing.  
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Voorstel nieuwe regeling  
 
Algemene uitgangspunten nieuwe bouwregeling 
 
De algemene uitgangspunten voor de nieuwe bouwregeling zijn in een overzicht bijeen ge-
bracht. De bouwregels die worden aangepast zijn met vet aangegeven. 
 
 Vosdonk Attelaken Zwartenberg 
Minimale omvang 
Bedrijfskavels 

-- > 900 m² -- 

Minimaal bebouwingpercenta-
ge 

-- 25 % voor bedrijfska-
vels zonder bedrijfs-
woning 

-- 

Maximaal bebouwingspercen-
tage 

80 % 80 % 80 % 

Minimale omvang bedrijfsge-
bouwen 

150 m² bij bedrijfska-
vels met bedrijfswo-
ning 

250 m² bij bedrijfska-
vels met bedrijfswo-
ning 

-- 

Minimale bouwhoogte -- -- -- 
Maximale bouwhoogte gebou-
wen 

Algemeen:  
vanaf 12 tot 20 m 
Afwijking:  
vanaf 15 tot 25 m  

Algemeen: 
overgangszone: 7 m 
middengebied:10 m 
Afwijking: n.v.t. 

Algemeen: 10 m 
Afwijking: 25 m 

Maximale bouwhoogte bouwwer-
ken geen gebouwen zijnde 
(schoorstenen e.d.) 

Algemeen: 40 m 
Afwijking: 65 m (1) 

3,5 m Algemeen: 40 m 
Afwijking: 65 m 

Afstand tot perceelsgrens 3 m 3 m 3 m 
Afstand tot de openbare weg 10 m (2) 10 m 5 m 
Afstand tot spoor  5 m 5 m -- 

 
(1) De afwijking kan niet worden toegepast als dit leidt tot een belemmering van het straalpad dat loopt over 

het zuidelijk deel van het bedrijventerrein Vosdonk.  
(2) In het nieuwe bestemmingsplan zal de afstand tot de perceelsgrens langs het Stuiverpad terug worden 

gebracht tot 3 meter. 
 
De aanpassingen hebben vooral betrekking op het maximale bebouwingspercentage en de 
afstand tot de zijdelingse perceelgrens. De verruiming biedt bedrijven meer mogelijkheden 
op het perceel, maar als voorwaarde geldt wel dat parkeren en bevoorraden op eigen terrein 
moet plaatsvinden. Het voorstel is om in de nieuwe planregels een regeling met betrekking 
tot beide aspecten op te nemen. De uitwerking per bedrijvenlocatie komt bij de herziening 
van het bestemmingsplan aan de orde.  
De introductie van een regeling voor parkeren (normering) en bevoorraden past in het stre-
ven dat in het Sociaal Economisch Beleidsplan (2009) is verwoord om de kwaliteit van de 
openbare ruimte te behouden (door o.a. tegengaan van parkeerdruk). Parkeren en bevoor-
raden op eigen terrein vormen tevens de reden om de minimale afstand tot de openbare weg 
te handhaven. 
 
In de praktijk komt het wel eens voor dat de gebouwen op afzonderlijke bouwpercelen onder-
ling worden verbonden of alsnog aaneen worden gebouwd. De huidige regelgeving laat dit 
niet toe. De herziening van de bestemmingsplannen bevat een regeling op grond waarvan dit 
wel mogelijk wordt. 
 
Enkele bouwregels worden geschrapt (minimale perceelsomvang in het plan Vosdonk-West 
en de regeling afstand tussen bedrijfswoning en bedrijfsgebouw in het plan Vosdonk-Zuid). 
Voor zover de onbebouwde ruimte en geleding langs de rijksweg van structurele waarde is, 
wordt hiermee rekening gehouden. Zo niet, dan kan de ruimte als bedrijfsterrein worden be-
nut. 



33 

Beleidsnotitie herziening bestemmingsplannen bedrij venterreinen Etten-Leur  
 d.d. maart 2011 

 
 
Regeling archeologie 
 
Voorafgaand aan de ontwikkeling van de locaties Attelaken en Vosdonk-West (ten westen 
van Isover) heeft archeologisch onderzoek plaats gevonden. Dit onderzoek heeft tot de con-
clusie geleid dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn. De bouwregeling voor deze 
plangebieden hoeft niet te worden aangepast. Voor het resterende gebied van het bedrijven-
terrein Vosdonk gelden uiteenlopende verwachtingen ten aanzien van archeologische waar-
den in de bodem. De verwachtingen lopen uiteen van hoog voor de hogere ruggen in het 
landschap tot zeer laag omdat gronden eerder al zijn ontgraven. Op het bedrijventerrein 
Zwartenberg worden de waarden getypeerd als laag tot middelhoog. Voor de bouwregeling 
van beide plangebieden geldt bij nieuwbouw of uitbreiding de verplichting tot het opstellen 
van een (beknopt) bureauonderzoek en verkennend onderzoek. Dit geldt alleen bij nieuw-
bouw of uitbreiding op locaties waar de bodem nog niet is verstoord door eerdere activiteiten.  
De van toepassing zijnde regeling is een onderstaande tabel opgenomen. 
 

Verwachting Uitbreiding of nieuwbouw 
en bodemverstoring dieper 
dan 40 cm 

Hoog  (historische kern) > 100 m² 
Hoog > 1000 m²  
Middelhoog > 2500 m² 
Laag > 10.000 m² 
Laag (natte context) > 2500 m² 
Onbekend > 2500 m² 

 
Bij vervangende nieuwbouw op dezelfde locatie geldt geen verplichting als er geen extra 
bodemverstoring plaatsvindt. 
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Bedrijfsverzamelgebouwen en splitsing bedrijfsgebou wen 
 
Inleiding 
 
In sommige panden op de bedrijventerrein zijn meerdere afzonderlijke bedrijven gevestigd. 
De panden zijn verdeeld in afzonderlijke bouwkundige units (al dan niet met eigen entree of 
gezamenlijke entree). Zolang een pand slechts uit twee units bestaat, wordt dit aangemerkt 
als een gesplitst bedrijfsgebouw. In alle andere gevallen wordt de term bedrijfsverzamelge-
bouw gebruikt.  
 

 
 
 

Het bedrijfsverzamelgebouw sluit aan op 
de vraag in de markt naar kleinere be-
drijfsruimten met relatief lage huisves-
tingskosten. De gebouwen zijn vooral be-
doeld voor startende ondernemers als 
springplank naar eigen huisvesting, maar 
voorzien steeds meer in een bredere 
vraag in de markt. De omvang van de 
meeste bedrijven is beperkt en daarmee 
de overlast naar de omgeving. Steeds 
meer bedrijven in de zakelijke dienstverle-
ning maken gebruik van deze huisvesting 
in bedrijfsverzamelgebouwen. 

Een tendens is om leegkomende bedrijfsgebouwen te splitsen tot bedrijfsverzamelgebouw 
en die soms zelfs te verhuren voor particuliere doeleinden (opslag, stalling auto’s en cara-
vans etc.). Deze ontwikkelingen vragen om enige mate van sturing.  
 
Geldende planregels 
 
In de geldende bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen wordt het bedrijfsgebouw 
gedefinieerd als een gebouw dat dient ter uitoefening van een of meer bedrijfsactiviteiten. 
Het bouwkundig splitsen van bedrijven in meerdere zelfstandige units en het gebruik als be-
drijfsverzamelgebouw is op grond hiervan mogelijk. Indien naast bouwkundig splitsen het 
pand ook naar eigendom wordt gesplitst ontstaat er een probleem. In dat geval wordt niet 
voldaan aan de bouwregels. De splitsing leidt tot twee bouwpercelen en volgens wordt dus 
niet meer voldaan aan de bouwregel voor de in acht te nemen afstand tot zijdelingse per-
ceelgrens. 
 
De verhuur van de bedrijfsunits voor particuliere doeleinden is in strijd met de bedrijfsbe-
stemming. 
 
Beknopte inventarisatie van de bestaande situatie 
 
Een globale inventarisatie van het aantal bedrijfspanden die uit meerdere units bestaan leidt 
tot onderstaand overzicht. 
 

 Bedrijfsverzamelgebouw 
met gesplitst eigendom 

Bedrijfsverzamelgebouw zon-
der gesplitst eigendom 

Vosdonk-Noord 6 4 
Vosdonk Zuid 20 14 
Zwartenberg -- -- 
Attelaken 3 4 
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Uit de inventarisatie naar gebruik blijkt o.a. dat de meeste gebruikers van bedrijfsverzamel-
gebouwen zich bevinden in de lagere milieucategorieën (1 en 2).  
 
Voorstel nieuwe planregels 
 
Aanvullende regeling voor het splitsen van gebouwen 
 
Bij de beschrijving van de geldende panregels is gewezen op een knelpunt bij het splitsen 
van een bedrijfspand in meerdere units gelijktijdig met het splitsen van het eigendom. Dit 
knelpunt wordt opgeheven door in de nieuwe regeling de norm voor de afstand tot de zijde-
lingse perceelgrens niet te laten gelden voor een pand verspreid over twee over meer bouw-
percelen.  
 
Regeling voor het bedrijfsverzamelgebouw 
 
Ofschoon de regeling in de geldende bestemmingsplannen meerdere bedrijfsactiviteiten on-
der een dak mogelijk maakt, wordt het wenselijk geacht om voor het bedrijfsverzamelgebouw 
een aparte begripsbepaling op te nemen.  
Deze bepaling luidt als volgt: een bedrijfsverzamelgebouw is een gebouw op een onverdeeld 
bouwperceel, dat dient voor de huisvesting van drie of meer verschillende bedrijven, waarbij 
eventueel faciliteiten, zoals onder meer ICT-voorzieningen, parkeervoorzieningen, vergader-
ruimtes, etc., gedeeld worden of kunnen worden en waarbij de ruimtelijke uitstraling in over-
eenstemming is met die van een bedrijf. 
 

 
 
In een bedrijfsverzamelgebouw mogen alle toegelaten milieucategorieën worden gevestigd  
inclusief de lagere categorieën 1 en 2. Doorgaans zijn in een bedrijfsverzamelgebouw geen 
grote aantallen personen gedurende een groot deel van de dag aanwezig; de ervaring leert 
dat een deel van units gebruikt wordt voor opslag van werktuigen en materialen en stalling 
van voertuigen. In het algemeen kan worden aangenomen dat aan omringende bedrijven 
geen extra beperkingen worden opgelegd bij de bedrijfsuitoefening. De bedrijfsverzamelge-
bouwen worden rechtstreeks toegestaan. 
 
Regeling voor verhuur units voor opslag door particulieren 
 
Ofschoon bedrijfsgebouwen niet bedoeld zijn voor opslag door particulieren blijkt dit gebruik 
in de praktijk in toenemende mate voor te komen (stalling van auto’s, caravans etc.). Zeker 
de units in bedrijfsverzamelgebouwen worden hiervoor benut. In het bestemmingsplan wordt 
een afwijkingsregeling opgenomen waardoor dit gebruik mogelijk wordt gemaakt (de regeling 
geldt alleen voor bedrijfsverzamelgebouwen tot een maximum van eenderde van het totale 
gebouw).
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Zakelijke dienstverlening   
 
Inleiding 
 
Het Sociaal Economisch Beleidsplan (2009) kent als uitgangspunt het handhaven van de 
scheiding tussen kantoren en bedrijven. Aan de oostzijde van de gemeente heeft zich de 
afgelopen decennia een kantorenpark ontwikkeld. Een uitbreiding van dit kantorenpark op 
termijn is ook aan de oostzijde voorzien. De huidige positie van het kantorenpark wordt al-
leen behouden als op andere bedrijvenlocaties de vestiging van zelfstandige kantoren niet 
mogelijk is of wordt beperkt.  
De provincie is evenmin voorstander van het gebruik van bedrijventerreinen voor de huisves-
ting van zelfstandige kantoren. Zij ziet dat als oneigenlijk gebruik; dit gebruik moet worden 
geweerd. 

 
Geldende planregels 
 
Eerder is vermeld dat op de bedrijventerreinen Vosdonk en Zwartenberg het gebruik van een 
pand voor kantoordoeleinden alleen mogelijk is indien verbonden aan een andere hoofdacti-
viteit. Het gebruik van een pand louter voor kantoor is verboden (geen zelfstandige kanto-
ren). 
  
Kantoor is gedefinieerd als zakelijke dienstverlening en/of de verwerking van administratieve 
en daarmee gelijk te stellen werkzaamheden (al dan niet met baliefunctie). Onder zakelijke 
dienstverlening wordt volgens de standaard begripsomschrijving verstaan: het bedrijfsmatig 
verlenen van administratieve diensten aan of ten behoeve van bedrijven en/of personen, 
zoals administratie-, advertentie-, advocaten-, makelaars-, werkbemiddelings-, advies- en 
ingenieursbureaus met een beperkte publieksgerichte functie en instellingen voor educatieve 
training (kortlopende trainingen/seminars, niet zijnde volwaardig onderwijs). 
 
De woonwerklocatie Attelaken biedt vanwege de aard van de locatie ruimere mogelijkheden 
voor zakelijke dienstverlening. In de zones aan de randen met de woningbouw zijn kantoren 
voor zakelijke dienstverlening toegestaan. In het middengebied is met ontheffing zakelijke 
dienstverlening mogelijk. 
 
Beknopte inventarisatie van de bestaande situatie 
 
Naast de gebruikelijke bedrijven treft men op het bedrijventerrein Vosdonk aan bedrijven 
gericht op louter administratief werk (boekhouden, makelaars in effecten en/of in roerende 
goederen), technisch ontwerp- en adviesbureaus, reclamebureaus, audiovisuele studio’s, 
arbeidsbemiddeling, arbodiensten, organisatieadviesbureaus en beveiliging. Op basis van 
gegevens van de Kamer van Koophandel (voorjaar 2010) wordt geconcludeerd dat ongeveer 
50 van dit soort bedrijven aanwezig zijn. Het accent ligt daarbij op het zuidelijk deel van het 
bedrijventerrein Vosdonk. Ongeveer de helft van deze bedrijven zijn gehuisvest in een be-
drijfsverzamelgebouw; de andere helft heeft een eigen pand. Een toets aan de regels van 
het geldend bestemmingsplan leidt voor veel bedrijven tot de vraag of de vestiging wel in 
overeenstemming is. In het hoofdstuk: Bestemming Bedrijven(terrein) is vermeld dat volgens 
de planregels op Vosdonk zijn toegestaan activiteiten die economisch technologisch gebon-
den zijn aan industriële activiteiten en groothandel. Een klein deel van de opgesomde activi-
teiten kan daartoe worden gerekend. De meeste activiteiten vallen echter onder zelfstandig 
kantoor of zakelijke dienstverlening. 
 
De inventarisatie van Zwartenberg en Attelaken leidt tot de conclusie dat het gebruik in overeenstem-
ming is met de planregels. 
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Voorstel nieuwe regeling 
 
Regeling zakelijke dienstverlening 
 
Geheel in de lijn van het Sociaal Economisch Beleidsplan wordt de vestiging van een zelf-
standig kantoor primair voorbehouden aan het gebied aan de oostzijde van de gemeente.  
De kantorenlocatie aan de oostentree biedt in ruimtelijke zin nog voldoende ruimte voor kan-
torenbouw. Een heroverweging van het beleid is pas aan de orde als deze ruimte volledig 
wordt benut. Het hanteren van dit beleid betekent dat op de bedrijventerreinen in beginsel 
geen zelfstandige kantoor of gebruik voor zakelijke dienstverlening is toegestaan. 
De bestaande praktijk en de maatschappelijk tendens in de arbeidsmarkt (zie hoofdstuk: 
Veranderend karakter van bedrijventerreinen) vragen om een nuancering per locatie. 
 
Vosdonk 
  
Het uitgangspunt blijft dat het gebruik van het pand als kantoor (zakelijke dienstverlening) 
niet is toegestaan. Een uitzondering wordt gemaakt voor het gebruik van ruimten in een be-
drijfsverzamelgebouw (kantoren met beperkt personeel) en voor bedrijfspanden gecombi-
neerd met bedrijfswoning in het zuidoostelijk deel van het bedrijventerrein Vosdonk (Kroon-
straat, Pauvreweg, Guldenweg). In beide gevallen is gebruik als zelfstandig kantoor (zakelij-
ke dienstverlening) mogelijk mits de omvang beperkt blijft tot maximaal 150 m² per pand of 
bedrijfsunit. Als aanvullende eis bij bedrijfsverzamelgebouwen geldt dat hooguit eenderde 
deel van de totale gebouw voor kantooractiviteiten mag worden benut. Het toelaten van een 
kantooractiviteit wordt overigens niet op genomen als een recht. Het verbod tot gebruik als 
zelfstandig kantoor blijft in tact. Er kan toestemming worden verleend om van het algemeen 
verbod af te wijken. Alleen in het geval het gebruik als een kantoor geen beperkingen oplegt 
aan de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten in de directe omgeving kan toestemming wor-
den verleend.  
Het voornemen is voorts om in de nieuwe planregels het gebruik van panden als technisch 
ontwerp- en adviesbureau, reclamebureaus en audiovisuele studio’s rechtstreeks mogelijk te 
maken. Tot op heden zijn deze bedrijven aangemerkt als economisch technologisch verbon-
den aan andere bedrijven en als zodanig toegelaten. De bestaande rechten moet worden 
geaccepteerd. Overigens past het toelaten van dit type bedrijf in de huidige trend. Via de 
begripsbepaling voor bedrijf of een afzonderlijke bepaling moet het gebruik voor genoemde 
activiteiten worden geregeld.   
   
Zwartenberg 
 
Op Zwartenberg blijft de vestiging van zelfstandige kantoren (zakelijke dienstverlening) niet 
toegestaan (ook niet technisch ontwerp- en adviesbureaus etc.). 
 
Attelaken  
 
Zelfstandige kantoren of zakelijke dienstverlening is zonder meer toegestaan in de randzo-
nes. In het middengebied is een zelfstandig kantoor mogelijk in een bedrijfsverzamelgebouw; 
voor een zelfstandig kantoor in een eigen bedrijfsgebouw kan via een aparte procedure toe-
stemming worden verleend. Overeenkomstig het voorstel voor het bedrijventerrein Vosdonk 
wordt ook een regeling getroffen voor technische ontwerp- en adviesbureaus etc. 
 
Afwijkend gebruik 
  
Ten tijde van het opstellen van het bestemmingsplan wordt aan de hand van een inventarisa-
tie bepaald welke vestigingen afwijken van bestaande en nieuwe regels. Per afwijking wordt 
bepaald of de afwijking wordt geaccepteerd. Bij acceptatie kan het afwijkend gebruik worden 
voort gezet. Nadat het gebruik is beëindigd, kan geen nieuw kantoor meer worden gevestigd. 
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Detailhandel 
 
Inleiding 
 
Het leefklimaat in gemeenten wordt mede bepaald door het winkelaanbod. Dit aanbod is 
veelal geconcentreerd in winkelgebieden binnen de woongebieden. Het beleid is tot op de 
dag van vandaag er op gericht om een ongewenste verschuiving naar locaties buiten woon-
gebieden zoveel als mogelijk te sturen. Buiten de winkelgebieden is alleen detailhandel toe-
gestaan die hoort tot het PDV-beleid: perifere detailhandelsvestiging. Het betreft detailhandel 
in goederen die qua ruimtebeslag of milieuhinder zich minder lenen voor vestiging in een 
regulier winkelgebied. 
Het PDV-beleid geldt voor detailhandel in auto’s, boten, caravans, keukens, sanitair, bouw-
markten en brand- en explosiegevaarlijke stoffen. Afhankelijk van de aard van het bedrijven-
terrein is detailhandel in deze branches al dan niet toegestaan. In de Structuurvisie Detail-
handel en Horeca (2007) is dit uitgangspunt als gemeentelijk nogmaals bevestigd. 
Tot de PDV- beleid hoort ook woninginrichting. Op de bedrijventerreinen is deze vorm van 
detailhandel niet toe gestaan. De huisvesting van woninginrichting is voorbestemd voor het 
Trivium. 
Een trend in de detailhandel is schaalvergroting; steeds meer winkels willen naar een om-
vang die moeilijk kan worden ingepast in de gewone winkelgebieden of vanwege de ver-
keersaantrekkende werking daar minder gewenst zijn. Deze grootschalige winkels zoeken 
vaak een locatie op een bedrijventerrein. Etten-Leur kiest voor een grote mate van terughou-
dendheid in het belang van het winkelhart en de bestaande buurtcentra. 
 
Geldende planregels 
 
Alle bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen kennen een verbod tot het uitoefenen 
van detailhandel (rechtstreekse verkoop van goederen aan consumenten). Na het doorlopen 
van een aparte procedure kan worden afgeweken van dit verbod. Dit geldt slechts voor be-
paalde vormen van detailhandel (zie tabel). Per locatie verschillen bovendien de mogelijkhe-
den. 
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productiegebonden verkoop (ondergeschikte nevenactivi-
teit) 

ja ja nee nee  Ja  ja Ja 

auto's, boten, caravans, onderdelen en accessoires ja ja nee nee  nee  ja nee 

banden en autoaccessoires ja ja nee nee  nee  nee nee 

brandbare en/of explosiegevaarlijke stoffen  ja ja nee nee  ja  nee nee 

motorbrandstoffen (algemeen) ja nee nee nee  nee  ja nee 

motorbrandstoffen (alleen aan pasjeshouders) ja ja nee nee  nee  nee nee 

postorderbedrijven ja ja nee nee  nee  nee nee 

grove bouwmaterialen voor ruwbouw ja ja nee nee  ja  ja nee 

keukens nee ja 500 m² 8000 m²  nee  nee nee 

sanitair nee ja 500 m² 4500 m²  nee  nee nee 

bouwmarkt nee ja nee 3500 m²  nee  nee nee 

tweede handsgoederen nee ja nee 500 m²  nee  nee nee 

kunst nee nee nee nee  nee  nee ja 
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De huidige planregels gaan soms verder dan het algemene PDV beleid, bijvoorbeeld voor 
het verlenen van toestemming van postorderbedrijven, detailhandel in tweede handsgoede-
ren en detailhandel in kunst. Het postorderbedrijf (nu ook wel internetwinkel) is een vorm van 
levering van goederen rechtstreeks aan de particulier. De kern van de activiteit is de distribu-
tie per post. Het is soms mogelijk het product ter plaatse af te halen. De opslag van goede-
ren is dan niet publiek toegankelijk (loketfunctie).  
De winkel in tweede handsgoederen is gekoppeld aan de inzameling en opslag van goede-
ren. Vanwege de koppeling tussen het inzamelen en verkoop wordt dit type winkel op het 
bedrijventerrein toegestaan. Detailhandel in kunst is alleen toegestaan op de locatie Attela-
ken.  
 
Beknopte inventarisatie van de bestaande situatie 
 
Aan de hand van gegevens van de Kamer van Koophandel (voorjaar 2010) is een inventari-
satie gemaakt van aanwezige detailhandelsvestigingen. Op Vosdonk is een zeer groot aantal 
verkooppunten van auto’s, accessoires en aanverwante artikelen (ongeveer 30) aanwezig.  
Nabij de afslag 19 is er sprake van een concentratie van winkels in bouwonderdelen (keu-
kens, sanitair, erkers etc.), bouwmaterialen (zand, cement etc.) en bouwartikelen en gereed-
schappen (bouwmarkt). Met uitzondering van ongeveer vijf winkelactiviteiten zijn alle overige 
activiteiten op het bedrijventerrein Vosdonk in lijn met de geldende planregels. Dat geldt ook 
voor nagenoeg alle activiteiten op Attelaken. Op het moment van het opstellen van het be-
stemmingsplan per locatie vindt een laatste check plaats. 
 
Voorstel nieuwe regeling 
 
Rechtstreeks toelaten van bepaalde vormen van detailhandel 
 
In de praktijk wordt zonder nadere afweging altijd ingestemd met de vestiging van bepaalde 
vormen van detailhandel. Het gaat dan om de verkoop van auto’s, vrachtwagens, boten, ca-
ravans, banden, landbouwwerktuigen en brandbare- en explosiegevaarlijke stoffen (met uit-
zondering van motorbrandstoffen). Het handhaven van een verbod heeft geen nut. Het voor-
stel is om deze vormen van detailhandel rechtstreeks toe te staan. Deze aanpassing geldt 
alleen voor zover deze vormen van detailhandel in de huidige regeling al zijn toegestaan (op 
Zwartenberg blijft het verbod voor verkoop van auto’s etc. in tact; dat geldt ook voor de ver-
koop van explosiegevaarlijke stoffen uitgezonderd benzine/diesel op Attelaken). 
 
Voor de andere toegelaten vormen van detailhandel worden bestaande regels gehandhaafd 
 
Het voorstel is om verder de bestaande regelingen voor detailhandel op de bedrijventerrei-
nen in stand te houden. In de uiteindelijke regeling wordt in het nieuwe bestemmingsplan 
een verschil aangebracht tussen algemene en locatiespecifieke detailhandel. Als detailhan-
del overal op de bedrijfslocatie is toegestaan, wordt volstaan met een bepaling in de planre-
gels. Is detailhandel alleen op een specifieke locatie toegestaan dan wordt voor de betref-
fende bedrijfskavel een aparte aanduiding op de plankaart opgenomen. 
 
Voor zover verduidelijking of afwijking van de bestaande regeling nodig is of wenselijk wordt 
geacht wordt hieraan aandacht  besteed. 
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Regeling productiegebonden detailhandel 
 
De productiegebonden detailhandel moet volgens geldende planregels beperkt blijven tot 
een ondergeschikte nevenactiviteit. Het gaat om de verkoop van ter plaatse vervaardigde of 
herstelde goederen aan particulieren. Een duidelijke definitie wat wordt verstaan onder on-
dergeschikte nevenactiviteit ontbreekt. Om willekeur bij de uitleg van ondergeschikte neven-
activiteit te voorkomen is een nadere regeling gewenst. In de standaard planregels voor be-
stemmingsplannen is ondergeschikte nevenactiviteit geformuleerd als 30 % van de bedrijfs-
vloeroppervlak. Het voorstel is om daarop aan te sluiten.  
 
Regeling groothandel 
 
De verkoop aan particulieren door een groothandel is verboden. De groothandel dient zich 
primair te richten op de levering van producten aan derden die deze producten vervolgens 
toepassen in de bedrijfsvoering of het productieproces. De groothandel is niet gericht op de 
levering aan particulieren als eindgebruiker. In de praktijk vindt overigens wel levering aan 
particulieren plaats. Dit is formeel in strijd met de regels. Zolang de omvang van de verkoop 
beperkt is, er geen afzonderlijke voor publiek toegankelijke verkoopruimte is en geen ver-
koop plaats vindt buiten de reguliere werktijden wordt verkoop aan particulieren gedoogd. 
 
Posterbedrijf (internetwinkel) 
 
De regeling voor detailhandel op Attelaken wordt aangevuld met de regeling voor het exploi-
teren van een postorderbedrijf (internetwinkel). In het betreffende pand is geen afzonderlijk 
verkoopruimte alleen een ruimte waar indien gewenst goederen kunnen worden opgehaald. 
 
Verkoop van motoren, brommers en scooters 
 
Het voornemen is om de verkoop van grote voertuigen rechtstreeks toe te staan. De verkoop 
van motoren blijft gekoppeld aan een afwijkingsregeling en is alleen toegestaan bij een mi-
nimaal bedrijfsvloeroppervlak van 500 m². De verkoop van brommers en scooters kan aan 
de verkoop van motoren worden gekoppeld. In omringende gemeenten vindt de verkoop van 
deze voertuigen ook op bedrijventerreinen plaats. Er zijn geen dringende redenen om een 
andere regeling in Etten-Leur toe te passen. De consument wil de aankoop kunnen testen. 
Dit leidt tot overlast die in regulier winkelgebied minder gewenst is. De verkoop van fietsen 
op de bedrijventerreinen blijft verboden.  
 
Regeling benzineverkooppunten 
 
De regeling voor benzineverkooppunten vraagt om een nadere differentiatie waarbij de be-
staande situatie op locatie wordt vast gelegd. Voor het bedrijventerrein Vosdonk wordt een 
verschil gemaakt tussen het reguliere verkooppunt aan de Vossendaal en de overige ver-
kooppunten waarbij alleen kan worden getankt als men een pasje bezit. 
Alleen bij het reguliere verkooppunt is de verkoop van LPG toegestaan en is een winkel mo-
gelijk. 
Op Attelaken mag alleen benzine/dieselverkoop plaats vinden; er is geen winkel toegestaan. 
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Regeling keukens, sanitair en bouwmark-
ten op Vosdonk  
 
De bestaande verkooppunten voor keu-
kens, sanitair en bouwmarkten op Vos-
donk worden ingepast op de huidige loca-
tie (geen algemene regeling maar een 
locatiegebonden regeling). Een uitbreiding 
met nieuwe vestigingen wordt niet voorge-
staan. De regeling waarbij de minimale 
omvang per vestiging wordt bepaald, blijft 
van kracht. De huidige regeling voor de 
maximale omvang bedrijfsoppervlak per 
branche vervalt. Het maximum wordt in de 
nieuwe regeling bepaald door  de bouwre-
gels per locatie (bebouwingspercentage, 
bouwhoogte en eisen voor parkeren).   

 
 

 

 
Verruiming regeling verkoop grove bouwmaterialen 
 
Van het verbod voor het uitoefenen van detailhandel kan nu worden afgeweken voor de ver-
koop van grove bouwmaterialen. Onder grove bouwmaterialen wordt verstaan: materialen 
voor de ruwbouw van gebouwen e.d. zoals stenen, zand, beton, bestratingmaterialen en 
hout. Het voorstel is om de begripsomschrijving te verruimen met de verkoop van serres, 
dakkapellen, dakramen, kozijnen, trappen, sierbestrating. open haarden en buitenhaarden 
en daarmee naar aard gelijk te stellen bouwonderdelen. Een combinatie van verkoop van 
deze materialen is toegestaan. De minimale omvang van het bedrijfsvloeroppervlak per pand 
bedraagt 500 m². 
De afzonderlijke verkoop van tegels, parket, laminaat en soortgelijke vloerbedekking (niet 
zijnde onderdeel van bouwmarkt, keuken of sanitairverkoop) blijft beperkt tot de bestaande 
vestigingen (locatiegebonden regeling). 
 
Afwijkend gebruik 
  
Ten tijde van het opstellen van het bestemmingsplan wordt aan de hand van een inventarisa-
tie bepaald welke vestigingen afwijken van bestaande en nieuwe regels. Per afwijking wordt 
bepaald of de afwijking wordt geaccepteerd. Bij acceptatie kan het afwijkend gebruik worden 
voort gezet. Nadat het gebruik is beëindigd, kan geen nieuwe detailhandel meer worden ge-
vestigd. 
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Overig gebruik 
 
Activiteiten voor energievoorziening en afvalwaterz uivering 
 
Aan het Vossendaal heeft Enexis een groot transformatorstation. In de regeling in het nieuwe 
bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Vosdonk moet daarmee rekening worden gehou-
den. Dat geldt ook voor voorzieningen bij bedrijven tot zuivering van het proceswater. 
 
Horeca 
 
Het uitoefenen van horeca is verboden op 
de bedrijventerreinen. Dit verbod wordt 
gehandhaafd. 
Een uitzondering is gemaakt voor een res-
taurant ten noordwesten van de rotonde 
aan het Vossendaal (locatiegebonden ves-
tigingsplaats). Op grond van de regels in 
het bestemmingsplan Vosdonk-West is de 
bouw van een restaurant met toepassing 
van een aparte procedure mogelijk. Het 
restaurant dient gecombineerd te worden 
met centrale vergader- en administratie-
ruimten ten dienste van de op het bedrij-
venterrein gevestigde bedrijven.  
 

Het bedrijfsvloeroppervlak mag maximaal 
2000 m² bedragen. De regeling moet in de 
herziening terug komen. 
 

 
 
Slipschool 
 
Aan de Hoevenseweg is een terrein in gebruik als slipschool. Ten behoeve van dit gebruik is 
ontheffing verleend voor een termijn van vijf jaar. De periode is verlopen maar in afwachting 
van de herziening van het bestemmingsplan wordt voorzetting van het gebruik gedoogd. In 
de herziening van het bestemmingsplan Vosdonk moet het gebruik als slipschool worden 
geregeld. 
 
Gebruik hennepplantage & growshop 
 
De bedrijfsgebouwen worden soms gebruik voor de teelt van hennep. Dit gebruik is verbo-
den op grond van het algemeen gebruiksverbod. Een aanvullend verbod voor dit specifiek 
gebruik is niet nodig. Onder het mom van groothandel vindt er verkoop van materialen voor 
hennepteelt en andere geestverruimende artikelen plaats. In de strijd tegen de handel in de-
ze goederen wordt voorgesteld wel een verbod op te nemen voor groothandel in producten 
die in het maatschappelijk verkeer worden aangeduid als smart-, head- en/of growshoppro-
ducten. 
 
Geen regeling voor windmolens; zonnecollectoren bin nen bouwregels 
 
De positie van windmolens in onze gemeente is bepaald. De bouw van nieuwe windmolens 
op de bedrijventerreinen wordt niet voorgestaan. Het plaatsen van zonnecollectoren is moge-
lijk met inachtneming van de bouwregels. 
 
Regeling zendmasten 
 
Etten-Leur kent geen beleid voor zendmasten. De bouw van zendmasten tot 40 meter hoog 
wordt toelaatbaar geacht.  
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Prostitutiebeleid 
 
Etten-Leur kent geen prostitutiebeleid. Om te voorkomen dat het beroepsmatig uitoefenen 
van prostitutie valt onder het begrip bedrijf wordt een expliciet gebruiksverbod opgenomen. 
 
Hondenoefenterreinen 
 
Op Zwartenberg zijn enkele percelen in gebruik voor het africhten van honden. In het gel-
dende bestemmingsplan is dit gebruik via een afwijking van de algemene regels toegestaan. 
De afwijkingsregeling wordt niet meer opgenomen. In overleg met de betrokken verenigingen 
wordt beëindiging van het gebruik nagestreefd ten gunste van uitgifte als bedrijfsterrein. 
 
 
 
 
 

Gemeente Etten-Leur, afdeling Gebiedsontwikkeling  
 
 

 
 
 
 
 
 
Bijlage: eindverslag inspraak 
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Eindverslag inspraak  
Beleidsnotitie herziening bestemmingsplannen  

bedrijventerreinen (ontwerp d.d. 14 december 2011) 
 
De ontwerp beleidsnotitie “Herziening bestemmingsplannen bedrijventerreinen” is in de peri-
ode van 13 januari t/m 25 februari 2011 in de inspraak gebracht.  
Op 12 januari is een bekendmaking geplaatst. Tijdens de inspraakperiode kon het ontwerp 
worden ingezien in het informatiecentrum van het Stadskantoor en op de gemeentelijke web-
site. De periode voor inspraak kon worden benut voor het kenbaar maken van een reactie.  
De eigenaren/gebruikers van de panden op de bedrijventerreinen en directe omgeving heb-
ben persoonlijk bericht ontvangen. Ook de belangenorganisaties Industriële Kring Etten-Leur 
en MKB Etten-Leur hebben bericht ontvangen.  
Op 17 februari heeft een gesprek met beide belangenorganisaties plaatsgevonden. 
Totaal zijn er vier inspraakreacties ontvangen. De inhoud van de reacties en het antwoord 
van burgemeester en wethouders zijn in dit eindverslag opgenomen. 
 
Waterschap Brabantse Delta (brief d.d. 8 februari 2 011) 
 
Reactie 
 
Het waterschap wijst erop dat het verruimen van de bouwmogelijkheden extra verhard op-
pervlak tot gevolg heeft. Dit is van invloed is op de waterafvoer en omvang van de retentie. 
 
Antwoord 
 
De geldende planregels voor de bedrijvenlocaties laten thans 100 % verharding van indivi-
duele bedrijfsterreinen toe. In de praktijk komt deze situatie ook veel voor. De verruiming van 
de bouwmogelijkheden leidt op zich niet tot een wijziging van dit planologisch recht. Een be-
perking van het recht wordt ontraden met het oog op planschadeclaims. De omvang van de 
retentie moet worden gebaseerd op dit planologisch recht. 
 
IKE en MKB (gesprek d.d. 17 februari 2011) 
 
Reactie: algemeen 
 
Voor derden is het niet altijd helder wat wel en wat niet mag; dat leidt tot verwarring en wille-
keur. Heldere en eenduidige regels hebben de voorkeur. 
Als voorbeeld wordt gegeven enkele ontwikkelingen op Attelaken zoals detailhandel in mo-
torbrandstoffen en motoren terwijl andere vormen van detailhandel niet mogen. De vestiging 
van kantoren is in het ene geval wel mogelijk en in het andere geval niet.  
 
Antwoord 
 
Het streven is om voor alle bedrijvenlocaties heldere en eenduidige regels op te stellen. 
De bedrijvenlocaties verschillen qua aard; een verschil in regelgeving is onvermijdelijk. 
Zelfs binnen een bedrijvenlocatie kunnen er vanwege de uitstraling voor de directe omgeving 
verschillende regels gelden.  
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Reactie: handhavingsbeleid 
 
De passage in de beleidsnotitie (bladzijde 7) over het toezicht op naleving van de gebruiks-
regels in relatie tot de bestrijding van hennepplantages en growshops is onduidelijk. 
 
Antwoord 
 
De tekst in de notitie wordt als volgt gewijzigd: 
De beëindiging van het gebruik van panden voor hennepteelt vindt vooral plaats naar aanlei-
ding van klachten of melding door derden. De aanpak van growshops vindt in overleg met de 
belastingdienst stelselmatig plaats. Handhaving van ander ongewenst gebruik vindt plaats 
naar aanleiding van melding of waarneming.  
 
Reactie: veranderend karakter van bedrijventerreinen 
 
IKE pleit er voor om in de planregels nu al concreet in te spelen op het veranderend karakter 
van het bedrijventerrein. De voorgestelde regeling waarbij de mogelijkheden voor zakelijke 
dienstverlening (het zelfstandig kantoor) worden verruimd gaat niet ver genoeg. Het voorstel 
is om een regeling op te nemen om de bouw van zelfstandige kantoren binnen bepaalde 
zones van het bedrijventerrein mogelijk te maken (bijvoorbeeld langs de Roosendaalseweg). 
Als voorbeeld wordt genomen het kantoor bij Flowservice; de kans is aanwezig dat op ter-
mijn dit kantoor los van de bedrijfsgebouwen wordt verkocht. De vraag is hoe de gemeente 
dan handelt. 
De toekomst ligt in de zakelijke dienstverlening. De druk om gebouwen op het bedrijventer-
rein Vosdonk of Attelaken daarvoor te gebruiken, wordt steeds groter. Het advies is om 
daarop beter in te spelen.  
 
Antwoord 
 
Op 22 december 2009 is vastgesteld het Sociaal Economisch beleidsplan. Dit plan is in sa-
menspraak met belangenorganisaties waaronder IKE en MKB opgesteld. De huidige schei-
ding tussen bedrijvenlocaties en kantorenlocaties is toen door hen onderschreven. De schei-
ding houdt in dat op bedrijvenlocaties panden niet alleen voor kantooractiviteiten mogen 
worden gebruikt. Op grond van dit principe is het beleid voor de bedrijvenlocaties geformu-
leerd, zij het dat er een opening is geboden voor kantoren met beperkte omvang in bedrijfs-
verzamelgebouwen of zelfstandig kantoor met beperkte omvang op nader bepaalde zones 
op de bedrijvenlocaties Vosdonk en Attelaken (zie bladzijde 37 van de beleidsnotitie).  
In de beleidsnotitie is een korte beschrijving gegeven van veranderingen in de arbeidsmarkt. 
Deze veranderingen leiden tot een toename van het aandeel arbeidsplaatsen in zakelijke 
dienstverlening en een afname van het aandeel in de industriesector. De veranderingen in 
de arbeidsmarkt leiden tot andere huisvestingswensen en op den duur mogelijk ook tot ver-
anderingen in de inrichting van bedrijventerreinen.  
In regionaal verband wordt nagedacht over het vraagstuk hoe op bestaande bedrijventerrei-
nen hierop moet worden ingespeeld. Een antwoord is er nog niet. Het is te vroeg om vooruit 
te lopen op dit antwoord. Dit vraagstuk vraagt om regionale afstemming vanwege diverse 
belangen. Bovendien is ook het niet de bedoeling is om de huidige kantorenmarkt te versto-
ren. Een vergaande verruiming van de mogelijkheden op bedrijvenlocaties leidt tot extra kan-
toorruimten. Op dit moment is geen aanleiding om de regels verder te verruimen. Er is eer-
der sprake van een overschot dan een tekort aan kantoorruimten. Indien op termijn verrui-
ming vanuit de markt gewenst is, moet aanpassing van het bestemmingsplan plaatsvinden.  
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Reactie: omvang zelfstandige kantoren 
 
Zoals hiervoor omschreven bevat de beleidsnotitie o.a. de optie voor een klein zelfstandig 
kantoor in het zuidoostelijk deel van Vosdonk of als onderdeel van een bedrijfsverzamelge-
bouw. De omvang voor het kantoor wordt wel beperkt tot maximaal 150 m² per bouwperceel 
of unit. Het IKE wil de eis van 150 m² laten vervallen onder verwijzing naar de veranderingen 
in de economische structuur.  
 
Antwoord 
 
De visie op verdergaande verruiming van de mogelijkheden voor zelfstandige kantoren is 
hiervoor kenbaar gemaakt. Het verzoek om de maximale omvang van een klein kantoor te 
laten vervallen, past niet in deze visie. Het loslaten van de regel kan betekenen dat er alsnog 
grote zelfstandige kantoren op het bedrijventerrein kunnen komen. Vooralsnog is dat niet de 
bedoeling. 
 
Reactie: verkoop van bedrijfswoning aan derden 
 
Ofschoon planologisch gezien een bedrijfswoning bij verkoop aan derden de bestemming 
bedrijfswoning houdt, bestaat de vrees dat milieutechnisch het gebruik nadelig kan zijn voor 
omringende bedrijven. Dit risico moet worden uitgesloten. 
 
Antwoord 
 
De ontkoppeling van bedrijfswoning en bedrijfspand qua eigendom kan inderdaad gevolgen 
hebben voor de bedrijfsvoering. Terwijl woning en bedrijfspand planologisch bij ontkoppeling 
nog steeds als een eenheid wordt beschouwd, geldt dat niet voor de toepassing van de mili-
euregels. De woning wordt in dat geval aangemerkt als een woning van een derde. Voor 
woningen van derden gelden strengere normen dan voor een woning die bij bedrijf hoort.  
De bedrijfswoningen zijn vooral gesitueerd in zones waar alleen lichte tot middelzware be-
drijven zijn toegestaan. Deze bedrijven kennen veelal een beperkte overlast naar de omge-
ving. In de praktijk vallen de gevolgen van ontkoppeling voor andere bedrijven mee. Slechts 
in een enkel geval leidt ontkoppeling tot beperkingen.  
Onafhankelijk van de eigendomsituatie worden alle woningen die als bedrijfswoning zijn ge-
bouwd en thans zo zijn bestemd ook in het nieuwe bestemmingsplan met die functie worden 
bestemd. Deze wijze van regelen leidt in planologisch opzicht voor omringende bedrijven in 
elk geval niet tot een verslechtering.  
 
Reactie: bouwmogelijkheden 
 
Het verzoek is om een koppeling van gebouwen (lintbebouwing) juridisch mogelijk te maken. 
 
Van de zijde van het MKB wordt opgemerkt dat de verruiming van de bouwmogelijkheden 
niet strookt met het uitgangspunt parkeren en bevoorraden op eigen terrein.  
Alle partijen zijn het er mee eens dat het handhaven van het uitgangspunt om parkeren en 
bevoorraden op eigen terrein in het belang van de kwaliteit van de bedrijventerreinen is. Een 
uitbreiding van bouwmogelijkheden zal soms alleen mogelijk zijn als creatief wordt omge-
gaan met  bijvoorbeeld de oplossing voor het parkeren (dubbelgrond gebruik).  
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Antwoord 
 
Een koppeling van gebouwen is alleen mogelijk als de gebouwen horen tot één bouwper-
ceel. Indien er sprake is van meerdere bouwpercelen (verschillende eigenaren) is bouwen tot 
op de perceelgrens ongewenst. Het toestaan hiervan leidt tot het ongewenst aaneengroeien 
van gebouwen met gevolgen voor het gebruik van het bedrijfsterrein (parkeren/laden en los-
sen) en de brandveiligheid 
 
De verruiming van de bouwmogelijkheden in combinatie met het behoud van de kwaliteit van 
de bedrijventerrein vraagt inderdaad om creatieve oplossingen voor het parkeren. 
 
Reactie: regeling bedrijfsverzamelgebouw 
 
De regeling wordt onderschreven met dien verstande dat moet worden voorkomen dat wordt 
gebouwd voor de leegstand. In de afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in de bouw van nieu-
we bedrijfsverzamelgebouwen; het is de vraag of de markt hier wel om vraagt en niet het 
risico ontstaat van ongewenst gebruik. 
 
Antwoord 
 
De geldende bouwregels voor Vosdonk en Attelaken kennen een directe titel voor de bouw 
van een bedrijfsverzamelgebouw (bedrijfsgebouw = een gebouw dat dient ter uitoefening van 
een of meer bedrijfsactiviteiten). Een aanvraag om omgevingsvergunning die voldoet aan de 
geldende bouwregels moet worden verleend. Het is niet de bedoeling om de bouw van be-
drijfsverzamelgebouwen te beteugelen, wel beter te omschrijven. De vraag en aanbod aan 
ruimten in een bedrijfsverzamelgebouwen wordt door de markt bepaald. Het investeringsrisi-
co ligt bij marktpartijen. Er is geen aanleiding om sturend op te treden.     
 
Reactie: detailhandel 
 
MKB is geen voorstander van een verruiming van de mogelijkheden voor detailhandel op 
bedrijventerreinen. De stelling “het bedrijventerrein is geen winkelgebied” vraagt om strikte 
regels. MKB is van mening dat er regels gesteld worden maar er nu ook reeds mogelijkhe-
den geboden worden om hiervan af te wijken. Hierdoor worden zaken alweer verruimd en dit 
is niet wenselijk. MKB heeft al moeite met sommige activiteiten die nu al zijn toegestaan.  
 
De verkoop van rollatoren, scootmobiels, rolstoelen kan zonder probleem plaats vinden in 
het winkelgebied. Dat geldt in principe ook voor de verkoop van motoren en scooters; de 
bereidheid is aanwezig de verkoop het bedrijventerrein te dulden vanwege eventuele over-
last. 
De verkoop van parket, laminaat, tegels etc. hoort evenmin op het bedrijventerrein thuis. 
Het MKB stelt in dit geval voor om een locatiegebonden regeling voor bestaande detailhan-
del te hanteren en nieuwe detailhandel te weren. De IKE is tegen detailhandel op het indus-
trieterrein met inachtneming van de ABC regel. Indien het algemeen belang voor Etten-Leur 
wat betreft bedrijfs/detailhandelsvestiging in het geding komt, is detailhandel op het industrie-
terrein bespreekbaar. 
 
Antwoord 
 
De regeling in de beleidsnotitie is grotendeels geënt op bestaand beleid voor detailhandel op 
perifere locaties(buiten reguliere winkelgebieden). Dit beleid is in samenspraak met o.a. MKB 
tot stand gekomen (zie structuurvisie Detailhandel en horeca d.d. december 2007). Het be-
leid is grotendeels geënt op indirecte toelating van bepaalde vormen van detailhandel (via 
afwijkingsregeling na weging van belangen).  
 



49 

Beleidsnotitie herziening bestemmingsplannen bedrij venterreinen Etten-Leur  
 d.d. maart 2011 

De discussie gaat over de verruiming van het beleid. MKB en IKE zijn daarvan geen voor-
stander en vinden dat primair ruimten moeten worden benut in bestaande winkelgebieden. 
Bij het bepalen van het gemeentelijk standpunt komt de vraag aan de orde of op grond van 
ruimtelijke uitstraling vestiging in een bestaand winkelgebied niet mogelijk of wenselijk is.  
Het volumineuze karakter van artikelen of de aard en schaal van een vestiging passen soms 
niet goed in een winkelgebied. In een ander geval past de vestiging niet goed in een winkel-
gebied omdat de verkoop gecombineerd is met overlastgevende activiteiten (zoals het be-
werken van artikelen, de inname en opslag van artikelen). 
Op grond hiervan wordt teruggekomen op het voornemen om via een afwijkingsregeling de 
verkoop van rollatoren, scootmobiels en rolstoelen in bepaalde zones van de bedrijvenloca-
ties mogelijk te maken. Bij nader inzien zijn er onvoldoende zwaarwegende argumenten om 
vestiging buiten reguliere winkelgebieden toe te staan.  
 
Een afwijkingsregeling voor de verkoop van motoren geldt nu al voor een deel van de bedrij-
venlocatie Vosdonk. Het voorstel in de beleidsnotitie is om de verkoop toe te staan op de 
gehele locatie en op Attelaken. Het voorstel gaat zelfs verder en wil de verkoop van motoren 
als recht regelen; hierop wordt terug gekomen. De verkoop van motoren blijft alleen met toe-
passing van een afwijkingsregeling mogelijk. Als voorwaarde voor afwijking geldt een mini-
male omvang van 500 m² qua bedrijfsoppervlak. De verkoop van motoren mag gecombi-
neerd worden met de verkoop van brommers en scooters. Afzonderlijke verkooppunten voor 
brommers en scooters worden niet toegestaan. Met deze aanscherping van de regeling 
wordt deels tegemoet gekomen aan de bezwaren van MKB en IKE.  
Het toelaten van de verkoop op bedrijvenlocaties heeft vooral betrekking op het aspect over-
last. De consument wil vaak de aankoop van motor, scooter of brommer uittesten. De daar-
mee gepaard gaande overlast is in een regulier winkelgebied ongewenst.  
De regeling sluit bovendien aan op mogelijkheden die in omringende gemeenten voor ver-
koop van deze motorvoertuigen op bedrijventerreinen worden geboden. 
 
In onderstaande tabel wordt een inventarisatie gegeven van bestaande verkooppunten van 
tegels, parket en laminaat op Vosdonk. 
 
Firma Adres Product 
Karwei Bouwmarkt Munnikenheiweg  Tegels, parket, laminaat en kurk 
Nelemans  Ecustraat 2 Idem 
Van Sundert keukens en sanitair Lokkerdreef 10 Tegels 
Keukenmaxx Lokkerdreef 33 Tegels 
Goossens Keukens Pauvreweg 15 Tegels 
Meijers Parket Service Penningweg 35 Parket, laminaat en kurk 
Van der Meulen Parket Pauvreweg 56 Idem en houten terrassen 

 
Slechts twee verkooppunten zijn gespecialiseerd en hebben ook een eigen werkplaats. 
Bij de andere zaken is er sprake van nevenverkoop als onderdeel van een bouwmarkt, keu-
ken of sanitairverkoop. Deze verkooppunten worden in het nieuwe bestemmingsplan voor de 
bestaande locatie vastgelegd (locatiegebonden regeling). Nieuwe verkooppunten zijn uitge-
sloten. Het voorstel is om een soortgelijke regeling te treffen voor de twee gespecialiseerde 
verkooppunten en geen nieuwe gespecialiseerde verkooppunten op Vosdonk toe te staan.  
In de lijn van deze aanpassing wordt het voorstel voor een regeling voor gespecialiseerde 
verkoop van tegels, parket en laminaat op Attelaken geschrapt.  
 
Reactie: omvang bedrijfswoningen 
 
IKE stelt voor bedrijfswoningen met een omvang van 1000 m3 toe te staan. 
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Antwoord 
 
Dit voorstel wordt niet gehonoreerd. De regeling in de geldende bestemmingsplannen gaat 
voor bedrijfswoningen nu uit van 600 m3. De meeste bedrijfswoningen voldoen aan deze eis. 
De inhoud is al groter dan een standaard rijwoning of tweekapper (350 tot 600 m3).  
In omringende gemeenten wordt overigens een inhoud van 750 m3 voor een bedrijfswoning 
gehanteerd. Het voorstel is om de regeling voor de inhoud van de bedrijfswoning in overeen-
stemming te brengen met de bouwmogelijkheden in deze gemeenten. De verruiming betreft 
bestaande bedrijfswoningen (die ook als zodanig in gebruik zijn). De bouw van nieuwe be-
drijfswoningen is met uitzondering van een enkel perceel op Vosdonk en Attelaken uitgeslo-
ten. 
 
Reactie: bevoorraden 
 
IKE is van mening dat de eis tot bevoorraden op eigen terrein voor nieuwe vestigingen moet 
gelden. Bestaande situaties moeten worden gerespecteerd. 
 
Antwoord 
 
De kwaliteit van de bedrijventerreinen wordt mede bepaald door de inrichting van de openba-
re ruimte, een goede verkeersafwikkeling en de veiligheid voor weggebruikers. De kwaliteit 
komt onder druk als de openbare ruimte verwordt tot een parkeerruimte of laad- en losplaats. 
Als deze activiteiten incidenteel plaatsvinden in de openbare ruimte levert dat op zich geen 
probleem op mits de verkeersafwikkeling en veiligheid niet in het geding komen.  
 
EMC namens R de Regt, Vijfhuizenweg 40 (brief van 2 3 februari 2011) 
 
Reactie 
 
De reactie heeft vooral betrekking op de uitwerking van het beleid in concrete planregels in 
het nieuwe bestemmingsplan voor Attelaken. De reactie bevat een pleidooi tot beperking van 
de regeldruk en ruime mogelijkheden om tot afwijking van de hoofdregels over te gaan ten 
gunste van de groei van bedrijven of verduurzaming van de bedrijfsvoering. De nieuwe rege-
ling moet afwijking van de milieucategorie mogelijk maken voor bedrijven die qua aard en 
omvang zijn gelijk te schakelen met toegelaten bedrijven. Tot slot wordt verzocht om de re-
gels voor parkeren en bevoorraden op eigen terrein minder strikt toe te passen. 
 
Antwoord 
 
De beleidsnotitie Herziening bestemmingsplan bedrijventerreinen beperkt zich tot de hoofd-
lijnen van het beleid. De notitie bevat geen concrete planregels. Het voornemen is om waar 
mogelijk regels te verruimen en indien aanvaardbaar regels te schrappen. De beleidsnotitie 
biedt daartoe al enkele voornemens. De daadwerkelijke uitwerking van deze voornemens 
vindt concreet plaats bij het opstellen van de planregels voor de herziening van het bestem-
mingsplan. In dat kader wordt bepaald in hoeverre een regeling tot afwijking van de hoofdre-
gel moet worden opgenomen. Afwijking is alleen mogelijk op grond ruimtelijk relevante mo-
tieven.   
Het opstellen van de planregels voor een nieuw bestemmingsplan Attelaken staat gepland 
voor volgend jaar. In het kader van de inspraak op het bestemmingsplan kan kennis worden 
van de afwijkingsregels en concreet worden beoordeeld of de regels voldoende ruimte bie-
den voor groei van bedrijven of verduurzaming van de bedrijfsvoering. Afwijkingsregels die al 
zijn vermeld in de beleidsnotitie komen zonder meer terug.  
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In elk geval komt er een regeling om af te wijken van de milieucategorie voor bedrijven die 
qua aard en omvang kunnen worden toegedeeld tot de toegelaten categorieën (zie beleids-
notitie bladzijde 18: algemene regeling afwijking categorie-indeling). 
 
Met betrekking tot de toepassing van de regels voor parkeren en bevoorraden op eigen ter-
rein wordt verwezen naar het antwoord op een soortgelijke reactie van het IKE (zie antwoord 
op bladzijde 6). 
 
Presso B.V. (brief van 24 februari 2011) 
 
Reactie 
 
De reactie bevat vragen over het gebruik en bouwmogelijkheden op het adres Oude Kerk-
straat 12-14. De vragen hebben betrekking op de milieucategorie, detailhandel in tweede-
hands goederen en de afstand tot de zijdelingse perceelgrens.  
 
Antwoord 
 
Het pand Oude Kerkstraat 12-14 biedt huisvesting aan meer dan drie bedrijven in een ge-
bouw op een onverdeeld bouwperceel. Het pand voldoet aan de omschrijving van bedrijfs-
verzamelgebouw. In de beleidsnotitie is bepaald dat in een bedrijfsverzamelgebouw ook de 
lagere categorieën 1 en 2 zijn toegestaan. Ten opzichte van de regeling in het geldend be-
stemmingsplan is er sprake van een verruiming. De regeling voor verkoop van tweedehands 
goederen geldt alleen voor de Kringloopwinkel aan de Kroonstraat. Een toestemming voor 
verkoop van deze goederen vanuit een unit aan de Oude Kerkstraat is nooit verleend en kan 
op grond van de geldende planregels niet worden verleend. In een unit is gevestigd Piet Vro-
lijk Meubelen. Dit bedrijf staat geregistreerd als groothandel in meubels. 
Dit gebruik is ter plaatse toegestaan mits ter plaatse geen verkoop aan particulieren plaats 
vindt. 
 
In het kader van de reactie van IKE/MKB is een standpunt bepaald ten aanzien van bouwen 
op de perceelgrens. Kortheidshalve wordt naar dit antwoord verwezen (zie bladzijde 4). 
 
 
Conclusie 
 
De inspraak op de ontwerp beleidsnotitie leidt tot de volgende aanpassingen: 
• Een tekstuele aanpassing van de beschrijving van het beleid voor handhaving. 
• Het schrappen van het voornemen om via een afwijkingsregeling detailhandel in rollato-

ren, scootmobiels en rolstoelen mogelijk te maken. 
• De aanpassing van de regeling voor de verkoop van motoren waarbij de verkoop alleen 

via afwijking mogelijk is en mag worden gecombineerd met de verkoop van brommers en 
scooters. 

• Het instellen van een locatiegebonden regeling voor bestaande gespecialiseerde aanbie-
ders van tegels, parket, laminaat en het schrappen van de algemene regeling voor deze 
producten vallend onder de algemene aanduiding grove bouwmaterialen voor ruwbouw. 

• Het verruimen van de inhoudsmaat voor bedrijfswoningen tot 750 m3. 
 
 
 
Etten-Leur, 29 maart 2011 
 


