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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
De initiatiefnemer heeft het perceel Bankenstraat 80, een voormalig tuinbouwbedrijf, aangekocht met als 
bedoeling daar te gaan wonen. Het perceel heeft in het geldende bestemmingsplan "Buitengebied" (2013) een 
agrarische bestemming, maar deze is al een aantal jaren niet meer in gebruik door een agrarisch bedrijf. Het 
perceel is gelegen ten noordwesten van Etten-Leur. De eigenaren hebben verzocht om gebruik te maken van 
de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan voor de omzetting van de agrarische bestemming van het 
perceel in de bestemming ‘Wonen' en 'Tuin’.  
 

Vogelvlucht foto Bankenstraat 80 

 



   
 

4 
wijzigingsplan Buitengebied, Bankenstraat 80 - vastgesteld 

Hoofdstuk 2 Wijzigingsregeling 
 
De gronden zijn gelegen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ (vastgesteld d.d. 30 september 2013, 
grotendeels onherroepelijk). De gronden hebben de bestemming 'Agrarisch'. In de planregels is in artikel 
3.6.12 een wijzigingsbevoegdheid voor burgemeester en wethouders opgenomen  om de agrarische 
bestemming te wijzigen in de bestemming ‘Wonen’ en ‘Tuin’. Zij maken daarbij gebruik van de bevoegdheid 
zoals omschreven in artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening om binnen bij het plan bepaalde grenzen het plan te 
wijzigen. De wijzigingsregeling bevat een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden waaronder de 
grootte van het toekomstige bouwvlak, de milieusituatie en een sloop/bonusregeling. Daarnaast dient als 
onderdeel van het wijzigingsbesluit verantwoording gegeven te worden over overige ruimtelijke aspecten 
zoals, de bodemkwaliteit, milieuzonering, archeologie, water, geluid, lucht, verkeersveiligheid, ecologie (flora 
en fauna) en economische uitvoerbaarheid. 

 
uitsnede bestemmingsplan Buitengebied (2013) 
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De wijzigingsregeling luidt als volgt: 
 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd deze bestemming te wijzigen in de bestemming ‘Wonen’ of 
‘Wonen’ en ‘Tuin’, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 
 
a. Het agrarisch bedrijf ter plaatse is beëindigd en agrarisch hergebruik is redelijkerwijs niet mogelijk. 
b. Er mag geen sprake zijn van een verslechtering van het woon- en leefklimaat. 
c. De bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische en andere bedrijven 

mogen niet worden beperkt. 
d. Het bouwvlak wordt verwijderd en de nieuwe bestemming ‘Wonen’ of ‘Wonen’ en ‘Tuin’ bevat de 

voormalige agrarische bedrijfswoning met bijhorende tuin, erf en verhardingen, waarbij het 
bestemmingsvlak voor ‘Wonen’ maximaal 1.500 m² mag bedragen. 

e. De oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen mag niet meer bedragen dan 100 m² waarbij 
overtollige (voormalige) bedrijfsgebouwen, bijgebouwen en overkappingen, een en ander met 
uitzondering van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, dienen te worden gesloopt, met dien 
verstande dat: 
1. van de totale oppervlakte aan legaal opgerichte bebouwing mag voor elke 100 m² te slopen 

bebouwing de inhoud van de woning worden vergroot met 50 m³ tot een maximale inhoud van 850 
m³ en / of 

2. 25% van de totale, dan wel na toepassing van het bepaalde onder 1 resterende, te slopen oppervlakte 
aan legaal opgerichte bebouwing mag worden toegevoegd aan de toegestane oppervlakte van 100 m² 
aan bijgebouwen en overkappingen; 

3. de maximaal berekende oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen mag ofwel behouden blijven 
ofwel nieuw gebouwd worden; 

4. het totaal aan bijgebouwen en overkappingen mag, inclusief de aanwezige oppervlakte aan 
cultuurhistorisch waardevolle (voormalige) bedrijfsgebouwen, bijgebouwen en overkappingen, niet 
meer bedragen dan 250 m²; 

5. indien de bestaande oppervlakte aan cultuurhistorisch waardevolle (voormalige) bedrijfsgebouwen, 
bijgebouwen en overkappingen reeds meer bedraagt dan 250 m², geldt deze oppervlakte als 
maximum ; 

6. bij de toepassing van het bepaalde onder 1 en 2 dient de te slopen bebouwing te worden uitgelegd als 
sloop van de totale bebouwing, met uitzondering van de woning. 

f. Indien het te verwijderen bouwvlak kleiner is dan 1 ha, gaat de wijziging gepaard met een aantoonbare en 
uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, 
landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied van dit 
bestemmingsplan. 

g. De verwezenlijking, het behoud en het beheer van (het zoekgebied voor) een ecologische verbindingszone, 
ter plaatse van de aanduiding ‘zoekgebied ecologische verbindingszone’ en / of een zoekgebied voor 
behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding ‘zoekgebied behoud en herstel 
watersystemen’, worden niet belemmerd of aangetast. 
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Hoofdstuk 3 Toets aan wijzigingsregeling 
 
Ad a. Het agrarische bedrijf is al geruime tijd geleden beëindigd. Inmiddels zijn de gronden deels doorverkocht. 
Het over gebleven perceel is ongeveer 3800 m2 groot. Onvoldoende voor een volwaardige agrarische 
bedrijfsvoering. Agrarisch hergebruik is redelijkerwijs niet meer mogelijk. 
 
Ad b. Er mag geen sprake zijn van een verslechtering van het woon- en leefklimaat. De bestaande agrarische 
bedrijfswoning wordt omgezet in een burgerwoning. Het woonklimaat is voldoende. De afstand tot het 
dichtstbijzijnde geur producerende object, een manege annex dressuurstal, is meer dan het wettelijke 
minimum van 50 meter, namelijk ongeveer 72 meter. 
 
Ad c. De bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische bedrijven mogen niet 
worden beperkt.  
 
Door de omzetting naar een burgerwoning wordt de manege niet beperkt in zijn ontwikkelingsmogelijkheden, 
omdat de bestaande woning aan de Bankenstraat 80 niet wordt verplaatst. De afstand blijft gelijk. De Wet 
geurhinder en veehouderij (Wgv) geeft in artikel 4.1 onder b: 
 
"De afstand tussen een veehouderij waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor niet bij 
ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld, en een geurgevoelig object bedraagt: 

b. ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen. 
 
Artikel 4.1 van de Regeling geurhinder en veehouderij bepaalt dat de wijze van meten als volgt is: 
 
"De afstand, bedoeld in de artikelen 3, tweede en derde lid, en 4, eerste lid, van de wet wordt gemeten vanaf 
de buitenzijde van het geurgevoelig object tot het dichtstbijzijnde emissiepunt." 
 
De manege/dressuurstal op Bankenstraat 41 ligt op meer dan 60 meter, gemeten vanaf de dichtstbijzijnde 
gevelpunt van de voormalige bedrijfswoning aan Bankenstraat 80. De afstand voldoet aan artikel 4.1 Wgv. Het 
agrarische bedrijf aan Bankenstraat 41 wordt niet beperkt. 
 
Op het perceel Bankenstraat 35 ligt een agrarisch bouwvlak. Op dit moment zijn enkel grondgebonden 
agrarische bedrijven, niet zijnde veehouderijen, toegestaan. De afstand tot het agrarisch bouwvlak is meer dan 
30 meter. Dit is voldoende om de agrarische bedrijfsvoering op die locatie niet te beperken. 
 
De wijzigingsprocedure zal dan ook niet beperkend zijn voor de omliggende agrarische bestemmingen. 
 
Ad d. De bestemming Wonen wordt maximaal 1500 m2 en het perceel krijgt voor maximaal 1500 m2 een 
tuinbestemming. Overige gronden krijgen de bestemming Agrarisch, zonder bouwblok. Aan deze voorwaarde 
zal voldaan kunnen worden. Zie hiervoor ook de planverbeelding van het wijzigingsplan. 
 
Ad e. De sloop/bonusregeling bepaalt dat overtollige agrarische bedrijfsgebouwen gesloopt moeten worden 
behoudens de cultuurhistorisch waardevolle bebouwing. In dit geval is er geen waardevolle bebouwing 
aanwezig. Er mag tot een maximum van 200 m2 aan bijgebouwen en overkappingen behouden blijven of 
worden teruggebouwd. Hiervoor wordt met de eigenaar/verzoeker een overeenkomst afgesloten en de sloop 
wordt als voorwaardelijke verplichting in de planregels behorende bij dit wijzigingsplan opgenomen. 
 

Ad f. Deze planregel is opgenomen in verband met de provinciale Verordening ruimte Noord-Brabant en het 
principe van 'Kwaliteitsverbetering van het landschap'. In de Verordening ruimte Noord-Brabant is opgenomen 
dat bij ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied bijgedragen dient te worden aan de 
kwaliteitsverbetering van het landschap. In regionaal verband zijn afspraken gemaakt hoe om te gaan met 
deze kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio. 
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Er is een categorie indeling gemaakt. 
Categorie 1 zijn ruimtelijke ontwikkelingen met nauwelijks tot geen landschappelijke invloed. Voor deze 
categorie wordt geen (extra) kwaliteitsverbetering van het landschap geëist. 
Categorie 2 zijn ruimtelijke ontwikkelingen met relatief weinig landschappelijke invloed, dan wel ruimtelijke 
ontwikkelingen die van nature aan het buitengebied gebonden zijn. Kwaliteitsverbetering zou moeten bestaan 
uit een goede landschappelijke inpassing. 
Categorie 3 zijn ruimtelijke ontwikkelingen die een beduidende invloed hebben op de omgeving en waarbij 
vergroting van de geldende bouwmassa/-oppervlakte vergroting van het bestemmingsvlak en/of 
bestemmingswijziging aan de orde is. 
 
Het agrarisch bebouwingsvlak van Bankenstraat 80 is 1 ha groot. Aangezien de oppervlakte van het agrarisch 
bouwvlak 1 ha of groter is en de te behouden oppervlakte aan voormalige bedrijfsgebouwen niet boven de 
200 m2, is de ontwikkeling een categorie 1 ontwikkeling. Er is geen investering in kwaliteitsverbetering van het 
landschap vereist. 
 
Ad g. Op het perceel is geen zone: zoekgebied ecologische verbindingszone en/of zoekgebied behoud en 
herstel watersystemen aanwezig. 
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Hoofdstuk 4 Ruimtelijke aanvaardbaarheid 
 

 
4.1 Algemeen 
 
Overige verantwoording buiten de voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid. 
 
In overeenstemming met regionale afspraken voor woningbouw:  
Er wordt geen woning toegevoegd dus geen relatie met de woningbouwafspraken. 
 

In overeenstemming met de regionale afspraken over kwaliteitsverbetering van het landschap:  
Deze wijziging past binnen het regionale afsprakenkader en is een categorie 1 ontwikkeling: ‘ruimtelijke 
ontwikkeling met nauwelijks tot geen landschappelijke invloed en waarbij geen (extra) kwaliteitsverbetering 
van het landschap wordt geëist’. Zie ook voorwaarde f. van de wijzigingsbevoegdheid. 
 
Luchtkwaliteit:  
Er worden geen woningen toegevoegd. De bedrijfswoning wordt omgezet in een burgerwoning. De 
regelgeving luchtkwaliteit is niet van toepassing op dit project. 
 
Bodemkwaliteit:  
Er wordt niet gebouwd zodat er geen onderzoek naar bodemkwaliteit verplicht is. 
 
Archeologie:  
Het bouwperceel ligt deels in een gebied met een verhoogde archeologische waarde (Archeologie 2). Een 
archeologisch onderzoek is alleen nodig als het verstoorde gebied groter is dan 1000 m2 en dieper dan 0,40  
meter. Er zal geen verstoring groter dan 1000 m2 plaatsvinden. Nader onderzoek is niet nodig.  
 
Water:  
De bestemmingsplanwijziging houdt geen nieuwbouw in. Wel wordt een gedeelte van de voormalige 
agrarische bedrijfsgebouwen gesloopt. Per saldo neemt de bebouwing/verharding op het perceel af. 
Hemelwater zal dan ook weer direct in de grond terechtkomen. Aan de aanwezige kavelslootjes worden geen 
wijzigingen aangebracht. Het wijzigingsplan wordt in het kader van het vooroverleg aan het Waterschap 
Brabantse Delta voorgelegd. 
 
Luchtvaartverkeerzone:  
Het perceel ligt niet in de luchtvaartverkeerzone van het vliegveld Breda Airport (Seppe). De luchtvaartzone is 
een beschermingszone voor het aan- en uitvlieggebied van het vliegveld. De bouwhoogte van bouwwerken is 
hier aan bepaalde hoogtematen gebonden. 
 
Geluidzone - snelweg:  
Het perceel ligt niet in de buurt van een snelweg. Er liggen geen geluidsbelemmering binnen  het 
wijzigingsplan.  
 
Flora en fauna:  
Omdat een onderdeel van de wijzigingsprocedure de sloop van overtollige bijgebouwen is, is een Quickscan 
Flora en Fauna naar onder andere de aanwezigheid van beschermde planten, vogelbroedplaatsen of 
verblijfplaatsen van vleermuizen uitgevoerd. De Quickscan is uitgevoerd door ecologisch adviesbureau Ecodat 
en vastgelegd in het rapport "Quickscan Bankenstraat 80 Etten-Leur", opgeleverd op 23 november 2018. De 
uitgevoerde Quickscan is opgenomen als bijlage 1 bij de toelichting. 
Uit de quickscan wordt geconcludeerd dat er geen negatieve effecten te verwachten zin voor flora en/of 
fauna. Hierdoor is aanvullend onderzoek niet noodzakelijk en kunnen de benodigde werkzaamheden 
uitgevoerd. De algemene zorgplicht uit de Wet natuurbescherming dient ten allen tijde in acht te worden 
genomen. 
 

Externe veiligheid:  
Er zijn geen belemmeringen op basis van de externe veiligheid in het gebied. 
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Economische uitvoerbaarheid:  
De initiatiefnemer draagt alle kosten. Ter voldoening aan artikel 6.12 Wro is een anterieure overeenkomst 
alsmede een overeenkomst tot planschadeverhaal afgesloten. De economische haalbaarheid is daarmee 
gegarandeerd. 
 
Een aanvaardbaar woon- en leefklimaat: 
De feitelijke situatie wijzigt niet, de huidige bedrijfswoning blijft behouden. De agrarische bestemming van het 
voormalig tuinbouwbedrijf wordt omgezet in wonen. De minimale afstand tot de paardenhouderij 
(manege/dressuurstal) wordt niet overschreden. Er zijn geen intensieve veehouderijen in de directe omgeving.  
Door adviesbureau Arcadis is in oktober 2011 een Gebiedsvisie Wet geurhinder en veehouderij opgesteld. 
Hierin heeft ook een beoordeling van het leefklimaat plaatsgevonden op basis van de indicatieve 
achtergrondbelasting. Voor Bankenstraat 80 geldt dat geen intensieve veehouderijen in de omgeving aanwezig 
zijn. De achtergrondbelasting voor deze locatie kan volgens de geurvisie als goed worden getypeerd. Gelet op 
het bovenstaande is voor de Bankenstraat 80 naar onze mening sprake van een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat. 
 

4.2 Conclusie 
 
Uit het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat voldaan kan worden aan de voorwaarden om 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.6.12 van het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied’ te wijzigen zoals aangegeven op bijgaande wijzigingsplanverbeelding. 
Daarnaast is de wijziging ruimtelijk aanvaardbaar en is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. In 
de planregels voor de bestemming ‘Wonen’ wordt een voorwaardelijke verplichting tot sloop van de 
overtollige agrarische bedrijfsgebouwen opgenomen. 
 

4.3 Juridische aspecten 
 
In dit wijzigingsplan wordt de agrarische bestemming met bouwvlak van het perceel Bankenstraat 80 op de 
planverbeelding van het bestemmingsplan 'Buitengebied' gedeeltelijk omgezet in een bestemming 'Wonen' en 
'Tuin'. De overblijvende gronden houden de bestemming ' 'Agrarisch' maar dan zonder bouwvlak. Bij de 
bestemming 'Wonen' wordt bij de gebruiksregels een voorwaardelijke verplichting opgenomen teneinde de 
sloop van de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen die vallen onder de sloop bonusregeling  te waarborgen. 
De planregels van het bestemmingsplan Buitengebied 2013 zijn en blijven van toepassing.  In de planregels van 
dit 'wijzigingsplan Buitengebied, Bankenstraat 80' worden de relevante bestemmingsregels van het 
bestemmingsplan Buitengebied 2013 dan ook van overeenkomstige toepassing verklaard met een aanvullend 
artikel voor de voorwaardelijke verplichting voor de sloop van de overtollige bebouwing en een aanvullend 
artikel voor de vastlegging van de afspraken van de sloop/bonusregeling. 
 

4.4 Procedure 
Over het voorontwerp is wettelijk vooroverleg voorgeschreven met de provincie Noord-Brabant en met het 
Waterschap Brabantse Delta. De provincie heeft echter laten weten dat voor plannen waarbij geen provinciale 
belangen spelen geen vooroverleg noodzakelijk is. Volgens het voorformulier inventarisatie ruimtelijke 
aspecten (ingevuld 25 januari 2019) is dat in dit geval aan de orde. Het Waterschap heeft bij brief van 20 maart 
2019 laten weten een positief wateradvies te geven.  
 
Het voornemen tot wijziging van het bestemmingsplan "Buitengebied" is bekend gemaakt in de Etten-Leurse 
Bode van 17 april 2019. Gedurende de periode van 18 april 2019 tot en met 29 mei 2019 heeft het 
ontwerpplan ter inzage gelegen in het gemeentelijk informatiecentrum en is  geplaatst op de gemeentelijke 
website. 
 
In de bekendmaking is mede gedeeld dat gedurende de termijn van zes weken schriftelijk of mondeling bij 
burgemeester en wethouders een zienswijze kon worden ingediend. In de bekendmaking is tevens vermeld 
welke andere stukken ter inzage zijn gelegd. De Provincie Noord-Brabant en het waterschap Brabantse Delta 
zijn via de geëigende wegen geïnformeerd over de ter inzage legging van het ontwerp-wijzigingsplan. De 
eigenaren van percelen in de directe nabijheid zijn persoonlijk geïnformeerd over de ter inzagelegging van het 
ontwerp-wijzigingsplan. 
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4.4.1 Zienswijzen 
Er zijn geen zienswijzen ingediend gedurende de ter inzage legging van het ontwerpplan.  
 
Het wijzigingsplan Buitengebied, Bankenstraat 80 is om die reden ongewijzigd vastgesteld op 4 juni 2019. 
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Bijlagen bij de toelichting 

 
 
 

Wijzigingsplan Buitengebied, Bankenstraat 80 
 
1) Quickscan Flora en Fauna (Ecologische quickscan), d.d. 23 november 2018 
2) Inventarisatie belangen provincie Noord-Brabant, d.d. 25 januari 2019 
3) Vooroverlegreactie waterschap Brabantse Delta, d.d. 20 maart 2019 
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1. INLEIDING	EN	SAMENVATTING	
	

 

1.1	Aanleiding	
 
De familie Harmsen van der Vliet is voornemens om op het percelen ETN01O2465G0, 
ETN01O1329G0 en ETN01O2464G0, Bankenstraat 80 te Etten-Leur een 
woonbestemming te geven. Hiertoe zal een deel van een loods gesloopt worden en 
worden omgezet naar tuin. Tevens zal een deel van het aangrenzende agrarische 
perceel (ETN01O2464G0) omgevormd worden naar tuin.  
 
Volgens nationale en internationale regelgeving is het verplicht om, voordat een 
ingreep plaatsvindt, onderzoek te doen naar het eventueel voorkomen van 
beschermde flora en fauna. 
 

	
1.2	Doel	
 
Met behulp van dit onderzoek worden de volgende vragen beantwoord: 

• Welke beschermde soorten flora en fauna komen voor in het projectgebied? 
• Welke functies heeft het projectgebied voor de aanwezige beschermde 

soorten? 
• Leidt de ingreep (mogelijk) tot overtreding van de verbodsbepalingen uit de 

Wet natuurbescherming? 
 
 

1.3	Samenvatting	
 

Omdat er geen negatieve effecten te verwachten zijn voor flora en/of fauna zal er 
geen aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn en kunnen de geplande werkzaamheden 
uitgevoerd worden.  
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2. BESCHRIJVING	VAN	HET	PROJECTGEBIED	
 

2.1	 Ligging	en	omgeving	
 
Het projectgebied ligt aan de Bankenstraat 80, gemeente Etten-Leur.  

 

 
Figuur 1: projectgebied (rood omkaderd) 

 
Het projectgebied omvat een woonhuis en een loods. Rondom het huis is een kleine 
tuin met sierbeplanting. Aan de noordzijde ligt een perceel met agrarische 
bestemming (raaigras).  
 
 
 
2.2	HUIDIGE	SITUATIE	
	
Opstallen	
In het projectgebied zijn een tweetal opstallen. Een woonhuis en een loods.  

• De loods is enkelsteens opgetrokken met een dakbekleding van 
golfplaten.  

• Het woonhuis maakt geen onderdeel uit van de ingreep.  
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Figuur 2: loods 
 

  
Figuur 3: loods 

 
Groene	elementen	
Het perceel ten noorden is een grasland met voornamelijk raaigras. Rondom het huis 
is er sprake van een tuin met sierbeplanting en rondom de loods ligt siergras.  

 
 

Ecologische	potenties	
Het projectgebied bestaat uit een siertuin, grasland, een woonhuis en een loods.   
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SCAN	GEBIEDSBESCHERMING	
Europese  Natura 2000-gebieden 
Het projectgebied bevindt zich niet in de directe nabijheid van een gebied dat is 
aangewezen als Europees Natura 2000-gebied. Op een afstand van 18 km ten 
noordwesten van het projectgebied ligt het Natura 2000-gebied "Ulvenhouts 
Voorbos". Het Natura 2000-gebied betreft een habitatrichtlijngebied. De 
bestemmingsplanwijziging heeft, gelet op de omvang, soort activiteiten en de 
tussenliggende afstand, geen invloed op dit gebied. Eventueel verstorende factoren 
zoals oppervlakteverlies, versnippering, verdroging en verstoring door trilling, licht en 
geluid zijn met de voorgenomen planontwikkeling niet van toepassing. 
 

 
 Figuur 4: Natura2000 .  

 
Nationaal Natuurnetwerk (NNN) 
Het projectgebied maakt geen onderdeel uit van het Nationaal Natuurnetwerk. De 
ligging van gebieden die onderdeel uitmaken van NNN zijn in het hier onderstaande 
figuur (5) weergegeven. Met de voorgenomen planontwikkeling is er geen sprake van 
directe vernietiging van het NNN. Van negatieve uitstralingseffecten door geluid, licht 
en verdroging op het Nationaal Natuur Netwerk is geen sprake.  
 

 
Figuur 5: Provinciale  NNN (groen) 
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3.	WETTELIJK	KADER	
 

De Wet natuurbescherming bevat de voormalige wetten: de Natuurbeschermingswet 
1998, de Boswet en de Flora- en faunawet.  De Wet natuurbescherming beschermt in 
beginsel soorten. 

Activiteiten waarbij schade gedaan wordt aan beschermde dieren of planten zijn 
verboden. Tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het “nee, tenzij”-principe). Het is dan 
ook altijd zaak dat, waar mogelijk, activiteiten zonder schade aan beschermde dieren 
en planten uitgevoerd worden. 

De wet erkent de intrinsieke waarde van in het wild levende diersoorten. In de wet is 
dan ook een zorgplicht opgenomen: iedereen moet 'voldoende zorg' in acht nemen 
voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving (dus niet 
alleen de beschermde). 

Via de Wet natuurbescherming (Wnb) is de bescherming van diverse planten en dieren 
in Nederland vastgelegd. Naast de algemeen geldende zorgplicht voor alle in het wild 
levende planten en dieren (artikel 1.11 van de Wnb) geldt voor een aantal soorten een 
aanvullend beschermingsregime. Deze aanvullend beschermde soorten zijn 
onderverdeeld in drie groepen, namelijk:  

• vogels (artikel 3.1, alle soorten uit de Europese Vogelrichtlijn);  
• overige strikt beschermde soorten, waaronder soorten uit de Europese 

Habitatrichtlijn (artikel 3.5, dit betreffen o.a. vleermuizen);  
• nationaal beschermde soorten, waaronder soorten uit de Rode Lijst (artikel 

3.10).  

Het is volgens de Wet natuurbescherming niet toegestaan om (het leefgebied van) 
beschermde soorten aan te tasten. Dit is vastgelegd middels verbodsbepalingen: 
activiteiten die schadelijk zijn voor beschermde dier- en plantsoorten zijn verboden.  

Vrijstelling binnen provincie Noord-Brabant 

Provincies hebben de bevoegdheid om middels een provinciale verordening vrijstelling 
te verlenen voor nationaal beschermde soorten in het kader van bestendig beheer en 
onderhoud en ruimtelijke ontwikkeling. In het geval van de provincie Noord-Brabant 
worden de volgende nationaal beschermde soorten vrijgesteld: bruine kikker, gewone 
pad, kleine watersalamander, meerkikker, middelste groene kikker, aardmuis, 
bosmuis, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, haas, huisspitsmuis, 
konijn, ondergrondse woelmuis, ree, rosse woelmuis, tweekleurige bosspitsmuis, 
veldmuis, vos en woelrat. Deze soorten worden daarom in voorliggende rapportage 
buiten beschouwing gelaten.  
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Voorzorgsmaatregelen  

Een overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming is veelal te 
voorkomen door (voorafgaand aan de werkzaamheden) voorzorgsmaatregelen te 
treffen. Deze voorzorgsmaatregelen zijn gericht op het behoud van de functionaliteit 
van de groeiplaats van flora en de voortplanting- en/of vaste rust- en verblijfplaats van 
fauna. Daarnaast voorkomen de voorzorgsmaatregelen de negatieve gevolgen van een 
activiteit op individuen (o.a. doding en verwonding).  

 

Ontheffingsplicht  

Een ontheffingsplicht (artikel 3.3, 3.8 en 3.10 uit de Wnb) is van toepassing als een 
overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming niet kan worden 
voorkomen door het nemen van voorzorgsmaatregelen. Het is mogelijk om met een 
goed onderbouwd projectplan een ontheffing aan te vragen bij de desbetreffende 
provincie (Noord-Brabant). De provincie toetst de aanvraag vervolgens aan drie 
criteria:  

• Dient het planvoornemen in één van de in de wet genoemde belangen (bv.in 
het belang van de instandhouding van natuurlijke habitats)?  

• Is er een andere ‘bevredigende’ oplossing mogelijk?  
• Doet de ontheffing afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de 

soort?  

 

Gebiedsbescherming  

Via de Wet natuurbescherming is tevens de bescherming van gebieden vastgelegd 
(voormalige Natuurbeschermingswet 1998). De gebiedsbescherming houdt 
samengevat in dat een ingreep, in of nabij Natura 2000-gebieden, geen dusdanig 
negatieve effecten op de kwalificerende habitats en/of soorten mag hebben dat deze 
zich op de lange termijn niet kunnen handhaven. Voor projecten die een (significant) 
negatief effect kunnen hebben op de instandhoudingsdoelen van het betreffende 
Natura 2000-gebied is een vergunningaanvraag noodzakelijk. Naast de bescherming 
van Natura 2000-gebieden via de Wet natuurbescherming kunnen gebieden via de 
ruimtelijke kaders beschermd worden middels het Natuurnetwerk Nederland (NNN, 
voorheen was dit de EHS). 
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4. WERKWIJZE	EN	ONDERZOEKSINSPANNING.	
 

4.1		 ZOOGDIEREN	
 
Bureaustudie	
In de Quickscanhulp worden alle soorten uit categorie 1 en 2 benoemd, dus ook de 
soorten waarvoor door de provincie Noord-Brabant vrijstelling is verleend. Deze 
soorten waarvoor vrijstelling is verleend betreffen onder andere de bosmuis, 
dwergmuis, egel, haas, huisspitsmuis, konijn, ree, vos etc. Volgens de Quickscanhulp 
komen de volgende soorten voor op korte afstand van het projectgebied waarvoor 
geen provinciale vrijstelling is verleend: 

• Boommarter 
• Bunzing 
• Eekhoorn 
• Hermelijn 
• Gewone dwergvleermuis 
• Laatvlieger 
• Meervleermuis 
• Rosse vleermuis 
• Ruige dwergvleermuis 
• Watervleermuis 

 
Voor alle soorten geldt dat zij binnen een afstand van 1 tot 5 km (vleermuizen tot 10 
km) waargenomen zijn. 

 
Veldwerk  
Gedurende het veldbezoek is grondig gezocht naar sporen zoals uitwerpselen en 
vraatsporen (zoals afgebeten veren) of loopsporen van bijvoorbeeld marterachtigen. 
Deze zijn niet aangetroffen. Verwacht wordt dat enkele soorten, waarvoor door de 
provincie Noord-Brabant vrijstelling is verleend (zoals egel, haas, konijn en aantal 
muizensoorten) in het projectgebied aanwezig zijn. 

Vleermuizen kennen verschillende soorten gebiedsfuncties (wijze waarop het 
projectgebied gebruikt kan worden). Het gebiedsgebruik van een vleermuis(soort) 
wordt daarbij onderverdeeld in verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden. Het 
veldwerk bestond uit het, ter plaatse, inschatten of er potentiele verblijfplaatsen (zoals 
holen, scheuren in oksel van takken, losse boombast, etc.) aanwezig zijn, of er 
mogelijkheden zijn voor de aanwezigheid van vliegroutes (zoals ononderbroken 
lijnvormige elementen) en of er mogelijk foerageergebieden (zoals beplantingen) zijn. 
Het onderzoek heeft op 22 november 2018 plaatsgevonden. 
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4.2	 VOGELS	
 
Jaarrond	beschermde	soorten	
Het onderzoek naar vogels heeft zich gericht op de mogelijke aanwezigheid van nesten 
van vogels waarvan het nest jaarrond beschermd is.  
 
Bureaustudie 
Alvorens het onderzoek ter plaatse op te starten is er een vooronderzoek gedaan om 
vast te stellen van welke soorten de aanwezigheid bekend is in de omgeving van het 
projectgebied. Hierbij is gebruik gemaakt van verspreidingsatlassen en waarneming.nl. 
Volgens de Quickscanhulp komen de volgende soorten voor op korte afstand van het 
projectgebied: 

• Boomvalk 
• Buizerd 
• Gierzwaluw 
• Grote gele kwikstaart 
• Havik  
• Huismus 
• Kerkuil 
• Ooievaar 
• Ransuil 
• Roek 
• Sperwer 
• Slechtvalk 
• Steenuil 
• Wespendief 

 
 
Veldwerk 
Het veldwerk bestond uit het, ter plaatse, inschatten of er potentiele nestplaatsen, van 
vogels waarvan het nest jaarrond beschermd is, in het projectgebied aanwezig zijn.  
 
Het onderzoek heeft op 22 november 2018 plaatsgevonden. 
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4.3		 VAATPLANTEN	
 
Bureaustudie	
Alvorens het onderzoek ter plaatse op te starten is er een vooronderzoek gedaan om 
vast te stellen van welke soorten de aanwezigheid bekend is in de omgeving van het 
projectgebied. Hierbij is gebruik gemaakt van verspreidingsatlassen en waarneming.nl. 
Volgens de Quickscanhulp komen de volgende soorten voor op korte afstand van het 
projectgebied: 

• Knolspirea 
• Wilde ridderspoor 

 
	
Veldwerk	
Het veldwerk bestond uit het, ter plaatse, inschatten of er potentiele groeiplaatsen 
voor beschermde flora in het projectgebied aanwezig zijn.  
 
Het onderzoek heeft op 22 november 2018 plaatsgevonden. 
 

 

4.4	 REPTIELEN	
 
Bureaustudie	
De meeste reptielen houden zich voornamelijk op in geleidelijke overgangssituaties 
tussen natuurlijke biotopen in bos-, heide- en veengebieden.  
Alvorens het onderzoek ter plaatse op te starten is er een vooronderzoek gedaan om 
vast te stellen van welke soorten de aanwezigheid bekend is in de omgeving van het 
projectgebied. Hierbij is gebruik gemaakt van verspreidingsatlassen en waarneming.nl.  
Volgens de Quickscanhulp komen de volgende soorten voor op korte afstand van het 
projectgebied: 

• Hazelworm 
• Levendbarende hagedis 

 
Veldwerk	
In het terrein is gekeken naar de geschiktheid van de biotoop.  
 
Het onderzoek heeft op 22 november 2018 plaatsgevonden. 
 

4.5	 AMFIBIEËN		
 
Bureaustudie	
In de Quickscanhulp worden alle soorten uit categorie 2 benoemd, dus ook de soorten 
waarvoor door de provincie Noord-Brabant vrijstelling is verleend. Deze soorten 
waarvoor vrijstelling is verleend betreffen onder andere de bruine kikker, gewone pad 
en kleine watersalamander. De volgende soorten, welke voorkomen op een afstand 
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van 0 tot 1 km van het projectgebied, waarvoor geen vrijstelling is verleend, zijn 
volgens de quickscanhulp in de nabijheid: 

• Alpenwatersalamander 
• Heikikker 
• Kamsalamander 
• Poelkikker 
• Vinpootsalamander 

	
Veldwerk	
In het terrein is gekeken naar de geschiktheid van de biotoop.  
 
Het onderzoek heeft op 22 november 2018 plaatsgevonden. 

 

 

4.6	 VISSEN		
 
Bureaustudie	
Binnen één kilometer in de omgeving van het projectgebied zijn er bij de 
Quickscanhulp waarnemingen van de grote modderkruiper bekend. 

 
Veldwerk	
In het projectgebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Daardoor is er geen sprake  
van het aantasten van beschermde vissoorten.  
 
Het onderzoek heeft op 22 november 2018 plaatsgevonden. 

 

	
4.7		 INSECTEN		
 
Bureaustudie	
Conform de Quickscanhulp komt er een beschermde insectensoort (bosbeekjuffer) 
voor op een afstand van 1 tot 5 km van het projectgebied. Uit de verdere 
literatuurstudie is het niet aannemelijk dat er in het projectgebied beschermde 
ongewervelden voorkomen. Volgens de Quickscanhulp komt de volgende soort voor 
op korte afstand van het projectgebied: 

• Gevlekte witsnuitlibel 
 
Veldwerk	
In het terrein is gekeken naar de geschiktheid van de biotoop. 
 
Het onderzoek heeft op 22 november 2018 plaatsgevonden. 
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5. RESULTATEN	
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijk aanwezig zijn van beschermde 
soorten volgens het bureauonderzoek . 
 

5.1		 ZOOGDIEREN	
 
Bureaustudie	
Uit de bureaustudie kwam naar voren dat de volgende soorten in en rond het 
projectgebied mogelijk aanwezig zijn:  

• Boommarter 
• Bunzing 
• Eekhoorn 
• Hermelijn 
• Gewone dwergvleermuis 
• Laatvlieger 
• Meervleermuis 
• Rosse vleermuis 
• Ruige dwergvleermuis 
• Watervleermuis 

	
Veldonderzoek		
 
Vleermuizen 
 
De loods is uit enkelsteens muren opgetrokken. Het dak is bekleed met 
(asbest)golfplaten. Er is sprake van een dermate grote trek (ongewenste luchtstroom) 
dat er derhalve geen mogelijkheden zijn om verblijven te herbergen. Er zijn geen 
gevelbetimmeringen aan de buitenzijde.  
 
Het grasland en de tuin is geschikt om dienst te doen als foerageergelegenheid voor 
vleermuizen.  
 
Overige zoogdieren 
Boommarter, eekhoorn, bunzing, hermelijn en wezel verlangen andere voorwaarden 
aan een verblijf dan er in het projectgebied voorhanden is.  
  

 
Advies	
Vaste verblijfplaatsen en foerageergebieden van vleermuizen zijn strikt beschermd 
door de Wet natuurbescherming. De aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen in de 
loods kan op voorhand uitgesloten worden. De foerageermogelijkheid voor 
vleermuizen zal niet aangetast, maar eerder nog, naar alle waarschijnlijkheid, zelfs 
verbeterd worden. Een deel van het grasland en het agrarische perceel te noorden zal 
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omgevormd worden tot siertuin. Deze beplanting is (soorten)rijker aan insecten dan de 
huidige beplanting.  
 
Er zijn geen mogelijkheden voor marterachtigen om te verblijven. De aanwezigheid van 
vaste verblijfplaatsen kan derhalve uitgesloten worden. 
 
Er zijn geen negatieve effecten te verwachten ten gevolge van de geplande ingreep.  
 

5.2		 VOGELS	
 
Bureaustudie	
Zoals eerder vermeld richt het onderzoek zich met name op de mogelijke 
aanwezigheid van nesten van broedvogels waarvan het nest het gehele jaar is 
beschermd. Op grond van de bureaustudie zijn er geen nestgelegenheden te 
verwachten van deze broedvogels. (zie bijlage 2).  

 

Veldonderzoek	
Tijdens het veldbezoek werd duidelijk dat in het projectgebied geen vogels in de loods 
broeden of verblijven.  

 

Advies 
Omdat er geen beschermde soorten te verwachten zijn, kan volstaan worden met de 
zorgplicht.  
 

 

5.3		 VAATPLANTEN	
 
Bureaustudie	
Uit de bureaustudie kwam naar voren dat er in de direct omgeving diverse 
beschermde soorten aanwezig kunnen zijn: 

• Knolspirea 
• Wilde ridderspoor 

 
Veldonderzoek 
Het veldwerk maakte duidelijk dat geen van de beschermde soorten (flora) op het 
projectgebied aanwezig zal zijn. Beschermde flora heeft doorgaans unieke 
standplaatsfactoren nodig om tot bloei te komen. Deze zijn niet aanwezig in het 
projectgebied voor de hierboven genoemde soorten.  
 
Advies	
Omdat er geen beschermde soorten te verwachten zijn kan volstaan worden met de 
zorgplicht.  
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5.4		 REPTIELEN	
 
Bureaustudie 
Uit de bureaustudie kwam naar voren dat er in de direct omgeving diverse 
beschermde soorten aanwezig zouden kunnen zijn: 

• Hazelworm 
• Levendbarende hagedis 

 
Veldonderzoek 
In het projectgebied zelf is geen geschikt leefgebied voor reptielen aanwezig. Gezien 
de terreingesteldheid van het projectgebied en het gebruik ervan is niet te verwachten 
dat het projectgebied een rol vervult voor reptielen.  
 
Advies	
Omdat er geen beschermde soorten te verwachten zijn kan volstaan worden met de 
zorgplicht. 
 
 

5.5		 AMFIBIEËN		
 
Bureaustudie	
Uit de bureaustudie is gebleken dat er mogelijk beschermde amfibieën aanwezig 
zouden kunnen zijn in de directe omgeving van het projectgebied: 

• Alpenwatersalamander 
• Heikikker 
• Kamsalamander 
• Poelkikker 
• Vinpootsalamander 

 
Veldonderzoek	
Het projectgebied vormt een zeer marginaal leefgebied voor algemeen voorkomende 
amfibieën. Deze zijn licht beschermd. Strikt beschermde amfibiesoorten eisen echter 
een veel specifieker en stabieler leefgebied dan in het projectgebied aanwezig is. De 
zwaarder beschermde soorten zijn niet te verwachten. 
Voor algemeen voorkomende amfibiesoorten als gewone pad en de bruine kikker geldt 
een vrijstelling in de provincie Noord-Brabant. Negatieven effecten zijn niet te 
verwachten op de beschermde amfibiesoorten.  
 
Advies	
Omdat er geen beschermde soorten te verwachten zijn kan volstaan worden met de 
zorgplicht. 
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5.6		 VISSEN		
 
Bureaustudie	
Binnen één kilometer in de omgeving van het projectgebied zijn er bij de 
Quickscanhulp slechts waarnemingen van de grote modderkruiper bekend. 

 
 

Veldonderzoek	
In het projectgebied is een oppervlaktewater aanwezig. Maar geen water met de 
kwaliteit die noodzakelijk is voor beschermde soorten om zich te kunnen huisvesten.  
 
Advies	
Omdat er geen beschermde soorten te verwachten zijn kan volstaan worden met de 
zorgplicht. 
 

 

5.7	 INSECTEN		
 
Bureaustudie	
Uit de bureaustudie is gebleken dat er mogelijk beschermde insecten aanwezig zouden 
kunnen zijn in de directe omgeving van het projectgebied: 

• Gevlekte witsnuitlibel 
 
Uit verdere literatuurstudie is naar voren gekomen dat het niet aannemelijk is dat er in 
het projectgebied beschermde ongewervelden voorkomen. 
 
 
Veldonderzoek	
De habitateisen van beschermde soorten binnen deze groep zijn vaak zeer locatie-
specifiek en gebonden aan zeer bijzondere biotopen. Iedere soort is afhankelijk van 
een bepaald habitat. Deze habitats liggen niet in het projectgebied. Het groen in het 
projectgebied is te sterk gecultiveerd. Hierdoor is het niet aannemelijk dat er in het 
projectgebied beschermde ongewervelden voorkomen. 
 
Advies	
Omdat er geen beschermde soorten te verwachten zijn kan volstaan worden met de 
zorgplicht. 

	 	



   
 

18 
 

6. CONCLUSIES	EN	AANBEVELINGEN	
 

6.1		 POTENTIES	

Het projectgebied bestaat uit een agrarisch perceel met voornamelijk raaigrassen, 
siertuin, grasland, een woonhuis en een loods. De potenties voor beschermde 
natuurwaarden beperken zich tot zoogdieren en broedvogels.  
 

6.2		 MOGELIJKE	EFFECTEN	

Middels de geplande ingreep zullen er geen negatieve effecten ontstaan voor 
beschermde flora en/of fauna.  
 

6.3	VERVOLGTRAJECT	

Omdat er geen negatieve effecten te verwachten zijn voor flora en/of fauna zal er 
geen aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn en kunnen de geplande werkzaamheden 
uitgevoerd worden.  
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BIJLAGE	1	QUICKSCANHULP	
 

Soort Soortgroep Bescherming Afstand 
Alpenwatersalamander Amfibieën wnb-andere soorten 1 - 5 km 
Bastaardkikker Amfibieën wnb-andere soorten 1 - 5 km 
Bruine kikker Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km 
Gewone pad Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km 
Heikikker Amfibieën wnb-hrl 1 - 5 km 
Kamsalamander Amfibieën wnb-hrl 1 - 5 km 
Kleine watersalamander Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km 
Poelkikker Amfibieën wnb-hrl 1 - 5 km 
Vinpootsalamander Amfibieën wnb-andere soorten 1 - 5 km 
Gevlekte witsnuitlibel Insecten - Libellen wnb-hrl 1 - 5 km 
Hazelworm Reptielen wnb-andere soorten 0 - 1 km 
Levendbarende hagedis Reptielen wnb-andere soorten 1 - 5 km 
Knolspirea Vaatplanten wnb-andere soorten 0 - 1 km 
Wilde ridderspoor Vaatplanten wnb-andere soorten 1 - 5 km 
Grote modderkruiper Vissen wnb-andere soorten 0 - 1 km 
Boomvalk Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 
Buizerd Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 
Gierzwaluw Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 
Grote Gele Kwikstaart Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 
Havik Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 
Huismus Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 
Kerkuil Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 
Ooievaar Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 
Ransuil Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 
Roek Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 
Slechtvalk Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 
Sperwer Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 
Steenuil Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 
Wespendief Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 
Aardmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 
Boommarter Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 
Bosmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 
Bunzing Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 
Dwergmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 
Dwergspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 
Eekhoorn Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 
Egel Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 
Gewone dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km 
Haas Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 
Hermelijn Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 
Huisspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 
Konijn Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 
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Soort Soortgroep Bescherming Afstand 
Laatvlieger Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km 
Meervleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km 
Ondergrondse woelmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 
Ree Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 
Rosse vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km 
Ruige dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km 
Tweekleurige bosspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 
Veldmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 
Vos Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 
Waterspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 
Watervleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km 

    
provinciale vrijstelling     
mogelijk aanwezig, doch geen geschikt habitat   
mogelijk aanwezig     
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BIJLAGE	02	JAARROND	BESCHERMDE	BROEDVOGELS	
 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Bescherming 
steenuil   Athene noctua Categorie 1 

gierzwaluw   Apus apus Categorie 2 

huismus   Passer domesticus Categorie 2 
roek   Corvus frugilegus Categorie 2 

grote gele kwikstaart   Motacilla cinerea Categorie 3 

kerkuil   Tyto alba Categorie 3 
oehoe   Bubo bubo Categorie 3 

ooievaar   Ciconia ciconia Categorie 3 

slechtvalk   Falco peregrinus Categorie 3 
boomvalk   Falco subbuteo Categorie 4 

buizerd   Buteo buteo Categorie 4 

havik   Accipiter gentilis Categorie 4 
ransuil   Asio otus Categorie 4 

sperwer   Accipiter nisus Categorie 4 

wespendief   Pernis apivorus Categorie 4 
zwarte wouw   Milvus migrans Categorie 4 

blauwe reiger   Ardea cinerea Categorie 5 

boerenzwaluw   Hirundo rustica Categorie 5 
bonte vliegenvanger   Ficedula hypoleuca Categorie 5 

boomklever   Sitta europaea Categorie 5 

boomkruiper   Certhia brachydactyla Categorie 5 
bosuil   Strix aluco Categorie 5 

brilduiker   Bucephala clangula Categorie 5 

draaihals   Jynx torquilla Categorie 5 
eidereend   Somateria mollissima Categorie 5 

ekster   Pica pica Categorie 5 

gekraagde roodstaart   Phoenicurus phoenicurus Categorie 5 
glanskop   Parus palustris Categorie 5 

grauwe vliegenvanger   Muscicapa striata Categorie 5 

22roene specht   Picus viridis Categorie 5 
grote bonte specht   Dendrocopos major Categorie 5 

hop   Upupa epops Categorie 5 

huiszwaluw   Delichon urbicum Categorie 5 
ijsvogel   Alcedo atthis Categorie 5 

kleine bonte specht   Dendrocopos minor Categorie 5 

kleine vliegenvanger   Ficedula parva Categorie 5 
koolmees   Parus major Categorie 5 

kortsnavelboomkruiper   Certhia familiaris macrodactyla Categorie 5 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Bescherming 
oeverzwaluw   Riparia riparia Categorie 5 

pimpelmees   Parus caeruleus Categorie 5 

raaf   Corvus corax Categorie 5 
ruigpootuil   Aegolius funereus Categorie 5 

spreeuw   Sturnus vulgaris Categorie 5 

tapuit   Oenanthe oenanthe Categorie 5 
torenvalk   Falco tinnunculus Categorie 5 

zeearend   Haliaeetus albicilla Categorie 5 

zwarte kraai   Corvus corone Categorie 5 
zwarte mees   Periparus ater Categorie 5 

zwarte roodstaart   Phoenicurus ochruros Categorie 5 

zwarte specht   Dryocopus martius Categorie 5 
 
 
 



Inventarisatie ruimtelijke aspecten
T.b.v. aanmelden ruimtelijk plan bij provincie Noord-Brabant

Doel van het formulier
De gemeente kan met behulp van dit formulier de kennisgeving van een plan of besluit in het kader van de Wro en Wabo elektronisch
toezenden aan de Provincie Noord-Brabant. Met dit formulier is beoogd de procedure rond het wettelijk vooroverleg te verkorten. Op basis
van de ingevulde ruimtelijke aspecten kan in veel gevallen worden volstaan met het invullen van het formulier. In die gevallen ontvangt u via
de e-mail een afschrift van de inventarisatie van de ruimtelijke aspecten in pdf-formaat en is daarmee het wettelijk vooroverleg direct
afgerond.
Het is daarom van belang dat u het formulier zo volledig mogelijk invult.

Wij vragen u het ingevulde formulier (pdf) eveneens toe te voegen wanneer u het ontwerpbestemmingsplan aanbiedt.

In sommige gevallen geven de ruimtelijke aspecten ons aanleiding om het voorontwerp nader te beoordelen. In dat geval wordt u
doorgeleid in het formulier en wordt u gevraagd nadere plangegevens in te vullen. 
Na ontvangst van het plan door de provincie Noord-Brabant ontvangt u een ontvangstbevestiging en wordt het plan verder in procedure
gebracht. 

Binnen 6 weken na ontvangst van het voorontwerp ontvangt u een reactie van het Cluster Ruimte van de provincie Noord-Brabant.
 

Toelichting bij dit formulier
- Vragen voorzien van een *-teken zijn verplicht om in te vullen.

- Vragen voorzien van een  hebben een toelichting die verschijnt door met uw muis op de  te staan.
 

Proclaimer
Het invullen van het formulier maakt onderdeel uit van een wettelijke procedure. U vult het formulier in namens het college van burgemeester
en wethouders. Het is daarom van belang dat u het formulier volledig en juist invult. Aan het invullen van het formulier kunnen geen rechten
worden ontleend.

 

Vervolg
Het aanmelden van het ontwerp en vastgestelde bestemmingsplan blijft verplicht ook wanneer het vooroverleg naar aanleiding van het
ingevulde formulier geen aanleiding gaf tot een inhoudelijke reactie. Bij de aanmelding van het ontwerpplan vragen wij u daarom het pdf-
bestand van het eerder ingevulde formulier bij te voegen. Mocht het ontwerpplan ten opzichte van het voorontwerp zodanig zijn veranderd,
vragen wij u de inventarisatie van ruimtelijke aspecten opnieuw in te vullen en mee te zenden met het ontwerp. 

 

Voor het volledig invullen van dit formulier heeft u in ieder geval nodig:
- Gegevens van het ruimtelijk plan
- de Verordening ruimte Noord-Brabant, voor zover een toelichting op de ruimtelijke aspecten gewenst is.

 

Vragen of contact
Heeft u nog vragen bij het invullen van het formulier of zijn er andere vragen dan kunt u contact opnemen met de provincie Noord-Brabant
via
e-mail naar PlanbegeleidingRO@brabant.nl of via het telefoonnummer 073-681 24 48.

Verder >>

Kennisgeving van het plan
Wilt u een voorontwerp van een onderstaand type melden?

bestemmingsplan
wijzigingsplan
uitwerkingsplan

Ja

http://www.brabant.nl/actueleVr
mailto:PlanbegeleidingRO@brabant.nl?subject=Inventarisatie%20ruimtelijke%20aspecten


omgevingsvergunning 

 

 

Wij vragen u om een actuele inventarisatie van relevante ruimtelijke aspecten.
Ga door met het invullen van de inventarisatie.

 

Inventarisatie belangen door gemeente
Betreft het plan een

Geen van bovenstaande

Welke onderdelen m.b.t. ligging zijn van toepassing

Gemengd landelijk gebied (art. 7)

Verder >>

Vragen Gemengd Landelijk Gebied
Welke onderdelen m.b.t. ontwikkeling Gemengd Landelijk Gebied zijn van toepassing

(Bedrijfs)wonen

Verder >>

Vragen Gemengd landelijk gebied m.b.t. (Bedrijfs)wonen
(Bedrijfs)wonen

Burgerwoning

 

 

Vorm van Burgerwoning

Bestaande woning
 

Bestaande woning

Omzetten van bedrijfswoning naar burgerwoning
 

Verder >>

Vragen Aanduidingen 
Naast de ligging binnen een structuur kan er ter plaatse van de ontwikkeling sprake zijn van een aanduiding.  Indien de ontwikkeling is
gelegen binnen een aanduiding gelden aanvullende bepalingen. Voor de betreffende bepalingen verwijzen wij u naar de betreffende
artikelen die in dat geval aan de orde zijn. Veelal gaat het om een verantwoording op welke wijze rekening is gehouden met de specifieke
waarde of functie binnen dat gebied. In andere gevallen kan het stellen van nadere regels aan de orde zijn.

Welke aanduidingen zijn van toepassing

Geen aanduiding van toepassing

 

Kwaliteitsverbetering
Heeft uw gemeente in het kader van het RRO afspraken gemaakt over de kwaliteitsverbeteringen van het landschap

Ja

De ruimtelijke ontwikkeling(en) valt binnen de volgende categorie:

Cat. 1 of 2 en is geborgd.

Verder >>

Plangegevens

Plannaam Wijzigingsplan Buitengebied, Bankenstraat 80

Plan_IDN (conform IMRO2008) NL.IMRO.0777.0107WPBANKENSTR80
 

Gegevens gemeente
Deze gegevens worden gebruikt om de inventarisatie na afronding te kunnen toesturen.



Daarnaast wordt een afschrift door de provincie bewaard voor monitoringsdoeleinden.
 

Gemeente

Gemeente Etten-Leur
 

Correspondentieadres
De laatst bekende adresgegevens worden getoond zoals bekend uit aanmelding ruimtelijke plannen.
Corrigeer of vul aan wanneer dit niet correct is of ontbreekt. door postcode en postbus/huisnr in te voeren. Gebruik geen punten.

Postcode 4870 GA

Huis- of postbusnummer* 10100

Straatnaam Postbus

Plaats Etten-Leur

Contactpersoon voor dit plan

Aanspreektitel Dhr.

Voorletter(s) R.

Achternaam de Wit

E-mailadres Rob.deWit@etten-leur.nl

Controle E-mailadres Rob.deWit@etten-leur.nl

mailto:Rob.deWit%40etten-leur.nl
mailto:Rob.deWit%40etten-leur.nl


Verder >>

Samenvatting van het formulier
U heeft aangegeven dat onderstaande aspecten van toepassing zijn op het plan:

 

 

 

 

Aanduidingen

Naast de ligging binnen een structuur kan er ter plaatse van de ontwikkeling sprake zijn van een aanduiding.  Indien de ontwikkeling is gelegen binnen een aanduiding
gelden aanvullende bepalingen. Voor de betreffende bepalingen verwijzen wij u naar de betreffende artikelen die in dat geval aan de orde zijn. Veelal gaat het om een
verantwoording op welke wijze rekening is gehouden met de specifieke waarde of functie binnen dat gebied. In andere gevallen kan het stellen van nadere regels aan
de orde zijn.

- Geen aanduiding van toepassing
 

Kwaliteitsverbetering

- Afspraken in kader van RRO gemaakt  - Valt in cat. 1 of 2 en is geborgd.
 

Wettelijk vooroverleg afgerond

Provinciale Staten hebben de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid vastgelegd in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en de te
beschermen provinciaal ruimtelijke belangen in de Verordening ruimte Noord-Brabant.
In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u het e-formulier ingevuld. 
Wij hebben ons beperkt tot de vraag hoe het bestemmingsplan zich verhoudt tot de provinciale belangen die op basis van het provinciaal
ruimtelijk beleid relevant zijn. 

Het door u ingevulde formulier over de in het voorontwerp betrokken ruimtelijke aspecten geeft ons geen aanleiding tot het maken van
opmerkingen. U kunt het wettelijk vooroverleg dan ook als afgerond beschouwen.

Wij benadrukken hierbij dat de bepalingen in de Verordening ruimte Noord-Brabant onverkort van kracht blijven. Zo zal elke ontwikkeling
binnen de groenblauwe mantel een positieve bijdrage moeten leveren aan bescherming en ontwikkeling van aanwezige waarden en zal
elke ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied gepaard moeten gaan met kwaliteitsverbetering van het landschap. Voor stedelijke
ontwikkelingen, ook in bestaand stedelijk gebied zal in het plan een verantwoording moeten worden opgenomen over het toepassen van
de ‘ladder van duurzame verstedelijking’. Een aantal elementen uit de Ladder hebben een plaats in de Verordening ruimte Noord-Brabant.
Daarnaast vragen wij uw specifieke aandacht voor de toepassing voor de overige elementen van de ‘Ladder’. Wij verwijzen u daarom naar
de handreiking ‘Ladder van duurzame verstedelijking’ van het ministerie van Infra structuur en Milieu.
Veelal zijn over de kwaliteitsverbetering en de toepassing van de ladder van duurzame verstedelijking afspraken gemaakt in het kader van
het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO). Bovendien kan het zijn dat op basis van een aanduiding zoals deze zijn opgenomen in de
Verordening ruimte Noord-Brabant een nadere verantwoording vraagt. Wij verzoeken u nadrukkelijk daar rekening mee te houden.
In het kader van het ontwerpplan zullen wij, in die gevallen waar dat nodig is, gelet op provinciale belangen een zienswijze indienen. 

Hoewel het vooroverleg voor dit plan is afgerond, verzoeken wij u dit ingevulde formulier bij de aanmelding van het ontwerpplan mee te
sturen of het e-formulier opnieuw in te vullen wanneer wijzigingen in het ontwerpplan daartoe aanleiding geven. 

 

 

Invuldatum inventarisatie 25-01-2019

Ik verklaar dat het formulier naar waarheid en volledig is ingevuld.

Dit formulier is verstuurd op 25-01-2019



 

 

Uw schrijven van : 13 maart 2019 
Uw kenmerk :  
Zaaknummer : 22519 
Behandeld door : de heer K. Castricum 
Doorkiesnummer : 076 564 11 53 
Datum : 20 maart 2019 
Verzenddatum : 20 maart 2019 

 
Gemeente Etten-Leur 
Postbus 10100 
4870 GA  ETTEN-LEUR 
 

 

 

Op 13 maart 2019 heeft u het voorontwerp wijzigingsplan Buitengebied Bankenstraat 80 te Etten-Leur 
toegestuurd met het verzoek om een wateradvies uit te brengen zoals bedoeld in artikel 3.1.1 lid 1 van het 
Besluit ruimtelijke ordening. 
 

Aangezien de belangrijkste uitgangspunten voor het waterschap naar wens zijn opgenomen in de toelichting 
en verbeelding geven wij een positief wateradvies. 
 

Wij wijzen u erop dat er voor het uitvoeren van werkzaamheden in of rondom oppervlaktewaterlichamen of 
waterkeringen en voor het onttrekken/infiltreren van grondwater, gebods- of verbodsbepalingen kunnen 
gelden op basis van de Keur. Veelal is voor werkzaamheden die consequenties hebben voor de 
waterhuishouding en het waterbeheer een vergunning van het waterschap benodigd. In sommige gevallen 

kan een werkzaamheid onder een Algemene regel vallen, waardoor er onder voorwaarden sprake kan zijn van 
een vrijstelling van de vergunningplicht. De Keur en de Algemene regels zijn onder andere te raadplegen op 
de website van het waterschap (www.brabantsedelta.nl). Voor meer informatie hierover kunt u contact 
opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 13 45. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact 

opnemen met de heer K. Castricum van het waterschap via telefoonnummer 076 564 11 53. 
 
 
Hoogachtend, 
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen  
 

 
ir. A.H.J. Bouten 
 

Onderwerp: wateradvies voorontwerp wijzigingsplan Buitengebied Bankenstraat 80 te Etten-Leur. 
 

Geachte heer De Wit, 

http://www.brabantsedelta.nl/


Regels  
 
 
Wijzigingsplan Buitengebied, Bankenstraat 80 
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wijzigingsplan Buitengebied, Bankenstraat 80 - vastgesteld 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels 
 
 

Artikel 1 Algemene bepaling 
 
Op dit wijzigingsplan 'Bankenstraat 80' van de gemeente Etten-Leur zijn van overeenkomstige toepassing de 
planregels van het bestemmingsplan 'Buitengebied' (2013) zoals geldend op het moment van ter inzage 
legging van dit ontwerpwijzigingsplan en vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002. 

 
Artikel 2 Begrippen 
 
 
2.1 bestemmingsplan 
 
De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen. 
 
2.2 plan 
 
Het wijzigingsplan 'Buitengebied, Bankenstraat 80' met identificatienummer 
NL.IMRO.0777.0107WPBANKENSTR80-3001 van de gemeente Etten-Leur. 
 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002
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wijzigingsplan Buitengebied, Bankenstraat 80 - vastgesteld 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 
 
 
Conform het bepaalde in artikel 1 zijn de bestemmingsregels 'Agrarisch', 'Wonen' en 'Tuin' en de 
dubbelbestemmingen 'Waarde- Archeologie 2', 'Waarde -Archeologie 4' van het bestemmingsplan 
'Buitengebied' (2013) zoals geldend op het moment van ter inzage legging van dit ontwerp-wijzigingsplan en 
vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002 van overeenkomstige toepassing. Met 
dien verstande dat aan de bestemming 'Wonen' een voorwaardelijke verplichting ten aanzien van de sloop van 
overtollige agrarische bedrijfsgebouwen en de planregels als gevolg van de sloop-bonusregeling van de 
wijzigingsbevoegdheid toegevoegd worden. 
 

Artikel 3 Voorwaarde sloop 
 
De gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voorwaarde sloop 
bijgebouwen' mogen uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van wonen, indien aan de sloopverplichting 
zoals opgenomen in de overeenkomst met initiatiefnemer van het wijzigingsplan en in bijlage 1 van de 
planregels van dit wijzigingsplan is voldaan. 
 

Artikel 4 Sloop- en bonusregeling 
 
In verband met de toegepaste sloop-bonusregeling behorende bij de voorwaarden in de 
wijzigingsbevoegdheid van het bestemmingsplan 'Buitengebied' (2013), artikel 3.6.12, gelden voor de locatie 
Bankenstraat 80 de volgende voorwaarden: 
a. De oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen ter plaatse van de aanduiding 'sloop- en 

bonusregeling' mag niet meer bedragen dan 200 m2. 
 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002
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wijzigingsplan Buitengebied, Bankenstraat 80 - vastgesteld 

Hoofdstuk 3 Algemene regels 
 
 
Conform het bepaalde in artikel 1 zijn de relevante algemene planregels van het bestemmingsplan 
'Buitengebied' (2013) , zoals geldend op het moment van ter inzage legging van dit ontwerp-wijzigingsplan en 
vervat in het GML -bestand NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002 van overeenkomstige toepassing. 
 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002


   
 

5 
wijzigingsplan Buitengebied, Bankenstraat 80 - vastgesteld 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 
 
 
Conform het bepaalde in artikel 1 zijn de overgangs- en slotregels van het bestemmingsplan 'Buitengebied' 
(2013) , zoals geldend op het moment van ter inzage legging van dit ontwerp-wijzigingsplan en vervat in het 
GML-bestand NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002 van overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 5 Slotregel 
Deze regels worden aangehaald als: 
Planregels van het wijzigingsplan 'Buitengebied, Bankenstraat 80'. 

 
 
 
 
  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002
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wijzigingsplan Buitengebied, Bankenstraat 80 - vastgesteld 

Bijlagen van de regels 
 
 
 

Wijzigingsplan Buitengebied, Bankenstraat 80 
 
1) Overzicht te slopen bijgebouwen 

 
 
 
 
 
 
 
 



Overzicht ‘te slopen bebouwing’, Bankenstraat 80 

  

 

   Te slopen bebouwing 



gewijz.:

M.Kips

bureau  :

datum :

schaal :

get.: gez.:

Plankaart  : Bestemmingen

GEMEENTE ETTEN-LEUR

ROOSENDAALSEWEG 4

onderwerp:

onderdeel:

E-Mail : info@etten-leur.nl

FAX 076-5033880

4870 GA ETTEN-LEURPOSTBUS 10100

TEL. 076-5024000

I : www.etten-leur.nl

gewijz.:

1 : 1000

Ontwikkeling

NL.IMRO.0777.0107WPBANKENSTR80-3001

Buitengebied, Bankenstraat 80

ETTEN-LEUR
GEMEENTE

Plangebied

Plangebiedgrens

Bestemmingen

AgrarischA

TuinT

WonenW

Dubbelbestemmingen

Waarde - Archeologie 2WR-A2

Waarde - Archeologie 4WR-A4

Functieaanduidingen

specifieke vorm van wonen - voorwaarde sloop bijgebouwen(sw-vsb)

Maatvoeringaanduidingen

maatvoeringsvlak

other:sloop- en bonusregeling (m2)

Juni 2019
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