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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
De familie Buijnsters, Bollenstraat 6 te Etten-Leur heeft verzocht in aanmerking te komen voor de mogelijkheid 
om in bebouwingsconcentraties in het stedelijk zoekgebied (conform de provinciale Verordening ruimte 15-7-
2017) twee woningen te mogen bouwen na beëindiging en sloop van het glastuinbouwbedrijf. Met de 
beëindiging en sloop van het glastuinbouwbedrijf kan een forse verbetering van ruimtelijke kwaliteit voor het 
gebied bereikt worden. Bezien is of voldaan kan worden aan de voorwaarden die geleden voor dergelijke 
ontwikkelingen. Er moet onder andere sprake zijn van een verbetering van ruimtelijke kwaliteit binnen een 
bebouwingsconcentratie waarbij voor een woning minimaal 1000 m2 aan voormalige agrarische 
bedrijfsbebouwing of 5000 m2 aan kassen moet worden gesloopt. Daarnaast moet de nieuwe locatie van de 
woningen planologisch aanvaardbaar zijn. Voor projecten die voldoen aan de voorwaarden moet een 
procedure tot bestemmingsplanherziening gevolgd worden en voldaan worden aan de eisen op grond van de 
provinciale Verordening ruimte.  
 
Het plangebied is kadastraal bekend als gemeente Etten-Leur, sectie Q, nummers 1495 en 1496, gelegen aan 
de Bollenstraat 6 te Etten-Leur. Volgens het ter plaatse vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied’(2013) 
heeft de planlocatie de bestemming ‘Agrarisch’ met een functieaanduiding 'glastuinbouw'. De herziening 
betreft de opheffing van het agrarische bouwvlak van het glastuinbouwbedrijf en daarvoor in de plaats op een 
gedeelte van het perceel 3 woonbestemmingen (inclusief de voormalige agrarische bedrijfswoning) en een 
landschappelijke inpassing. De gemeente Etten-Leur is van mening dat voldaan kan worden aan de te stellen 
voorwaarden en is voornemens planologische medewerking te verlenen aan het planinitiatief.  
 
In deze plantoelichting wordt de onderbouwing gegeven voor de bestemmingsplanherziening waarmee 
medewerking wordt verleend aan het initiatief. 
 

1.2 Opzet van de toelichting 
In hoofdstuk 2 van voorliggende bestemmingsplanherziening worden de huidige en de gewenste toekomstige 
situatie geschetst. Hoofdstuk 3 bevat een samenvatting van het relevante beleid. In hoofdstuk 4 wordt de 
toelaatbaarheid van het initiatief vanuit milieu- en omgevingsaspecten beoordeeld/onderbouwd. De 
beschrijving van de planvorm is opgenomen in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 wordt informatie gegeven over de 
economische uitvoerbaarheid en in hoofdstuk 7 wordt de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het project 
beschreven.  
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Hoofdstuk 2 Huidige situatie en (her)ontwikkelingen 
 
 

2.1 Huidige situatie 
 
De Bollenstraat is een landelijk weggetje in het zuidelijk buitengebied van Etten-Leur. De Bollenstraat was 
oorspronkelijk een landelijke weg tussen de Hoge Neerstraat, de Hoge Vaartkant en Hilsebaan. Door de 
Rijkswegomlegging is de Bollenstraat een wat achteraf gelegen plattelandsweggetje geworden waar alleen 
bestemmingsverkeer komt. Het glastuinbouwbedrijf Bollenstraat 6 is een solitair bedrijf in een overwegend 
kleinschalig landelijk gebied met ook diverse in de directe nabijheid gelegen burgerwoningen. Het 
glastuinbouwbedrijf is direct zichtbaar vanaf de oprit/afritsituatie van de snelweg en een storend element in 
een karakteristiek landelijk gebied. 
 
Bollenstraat 6 heeft gezien zijn historie een glastuinbouwbestemming, maar is niet gelegen in een 
concentratiegebied voor glastuinbouw. De locatie is ook ruimtelijk gezien niet geschikt voor een grootschalig 
glastuinbouwbedrijf. Het gebied kenmerkt zich door een divers agrarisch landschap met zowel een relatief 
grote openheid (zijde Bollenstraat) als landschappelijke aankleding (zijde Hoge Vaartkant en Hilsebaan), met 
agrarische bebouwing, burgerbewoning, weilanden en landschapselementen. In de directe nabijheid van het 
glastuinbouwbedrijf zijn een aantal woonbestemmingen aanwezig.  
 
Het bedrijf heeft geen uitbreidingsmogelijkheden en daarmee geen toekomstwaarde op deze locatie. De 
ligging van het glastuinbouwbedrijf aan een smal landelijk weggetje is ook niet geschikt voor het zware 
vrachtverkeer dat tegenwoordig bij een glastuinbouwbedrijfsvoering hoort. Daarnaast is direct naast de 
toegang van het bedrijf en ingesloten door de bedrijfsvoering, een tweetal woonbestemmingen aanwezig (zie 
onderstaand bestemmingsplanfragment). De sloop en planologische sanering van het glastuinbouwcomplex 
betekent een versterking van de uitstraling en structuur van het omliggend agrarisch landschap. 

 
 
uitsnede bestemmingsplan Buitengebied (2013) 

 
De directe omgeving is te schetsen als een bebouwingslint/concentratie met een aantal woon- en agrarische 
bestemmingen. In de directe omgeving liggen een viertal woonbestemmingen en twee agrarische bedrijven.  
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Binnen het bouwvlak van het glastuinbouwbedrijf bevinden zich: 
 Een bedrijfswoning. 
 ca 1,2 ha aan kassen; 
 1 ha containervelden  
 Bedrijfsgebouwen met een oppervlakte van in totaal 880 m2 
 Erfverharding behorende bij het bedrijf en de tuin bij de bedrijfswoning 
 Waterbassin van ca 1500 m2 

 
Ligging plangebied, luchtfoto 2017 

 

2.2 Toekomstige situatie 
De ontwikkeling betreft de opheffing van het bouwvlak voor het glastuinbouwbedrijf, de sloop van nagenoeg 
alle bedrijfsmatige bebouwing, de verharding en het waterbassin gevolgd door de toevoeging van twee 
woonbestemmingen. Ook de voormalige bedrijfswoning krijgt een woonbestemming. De twee nieuwe 
woonbestemmingen worden, vanuit stedenbouwkundige overwegingen, een ten noorden en een ten zuiden 
van de bedrijfswoning langs de Bollenstraat gesitueerd. De woningen worden voorzien van een  
landschappelijke inpassing op basis van een door Brabants Landschap opgesteld plan met gebruikmaking van 
in de streek van oudsher voorkomende beplanting. 
 
Gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid in de provinciale Verordening ruimte (artikel 8.2) om in 
bebouwingsconcentraties in 'zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling' een plan voor een of meerdere 
woningen te ontwikkelen. Deze woningen moeten landschappelijk ingepast worden, mogen geen aanzet geven 
tot een stedelijke ontwikkeling en mogen geen inbreuk maken op de regeling voor ruimte voor ruimte 
woningen. 
 
Voor locaties die in principe in aanmerking komen voor een ontwikkeling op grond van artikel 8.2 is door onze 
gemeente een beleidslijn opgesteld met de voorwaarden waaraan dergelijke verzoeken moeten voldoen. 
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De voorwaarden uit de beleidslijn zijn:  
a. Een agrarisch bouwblok met meer dan 1000 m2 voormalige agrarische bedrijfsgebouwen of minimaal 

5000 m2 kassen. 
b. Het perceel moet liggen in een bebouwingsconcentratie in het zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling 

zoals aangeduid op de kaarten behorende bij de provinciale Verordening ruimte. 
c. De locatie van de nieuw te bouwen woning moet planologisch aanvaardbaar zijn. 
d. Er moet sprake zijn van een verbetering van ruimtelijke kwaliteit (zie hierna). 
e. Er moet een goede landschappelijke inpassing van de te bouwen woning verzekerd zijn en er mag geen 

sprake zijn van een aanzet voor stedelijke ontwikkeling.  

 
De verbetering van de ruimtelijke kwaliteit wordt als volgt ingevuld: 
a. De locatie van de nieuw te bouwen woning moet planologisch aanvaardbaar zijn c.q. een extra woning 

moet passen in de visie voor dit gebied. 
b. Er mogen geen belemmeringen ontstaan voor omliggende agrarische bedrijfsvoeringen. 
c. Er moet sprake zijn van een meerwaarde c.q. duidelijke kwaliteitswinst binnen de gemeente Etten-Leur. 

Kwantitatief betekent dit de sloop van minimaal 1000 m2 aan voormalige agrarische bedrijfsgebouwen 
(anders dan kassen) danwel minimaal 5000 m2 aan kassen, waarbij de volledige bedrijfsbebouwing en/of 
glasopstand wordt gesaneerd. Een veelvoud van genoemde oppervlaktematen betekent niet zondermeer 
dat er meerdere woningen mogelijk zijn. 

d. In geval er op de slooplocatie (nog) een agrarische bestemming geldt, dient de agrarische bedrijfsvoering 
beëindigd te zijn of te worden en dient de bestemming omgezet te worden in een burgerwoning 
bestemming. De resterende bebouwing op de slooplocatie mag ingezet worden voor de reguliere sloop-
bonusregeling die geldt bij omzetting van een voormalige agrarische bedrijfslocatie naar burgerwoning. 

e. De nieuw te bouwen woning moet voldoen aan de standaardeisen uit het bestemmingsplan Buitengebied 
(dus maximaal 600 m3 woongebouw en maximaal 100 m2 bijgebouw. 

 
Elk geval wordt afzonderlijk beoordeeld en betreft maatwerk. Verzoeken worden op grond van bovenstaande 
regels getoetst. Voor locaties die kunnen voldoen aan de voorwaarden moet een bestemmingsplanherziening 
gevolgd worden. Daarin zal ook de planologische instemming van de provincie nodig zijn. De kosten voor de 
planologische procedure worden verrekend met de aanvrager. Ook eventuele planschadekosten en 
onderzoeken komen voor rekening van de aanvrager.  
 
Aan de gestelde voorwaarden kan voldaan worden. Het perceel Bollenstraat 6 ligt binnen het zoekgebied voor 
verstedelijking zoals opgenomen in de Verordening ruimte en in een bebouwingsconcentratie. Het perceel 
beschikt over een oppervlakte van ca 1,2 ha aan kassen,  1 ha containervelden, 880 m2 aan bedrijfsgebouwen 
en bijgebouwen en een waterbassin van 1500 m2. Nagenoeg alle bedrijfsbebouwing en alle kassen worden 
gesloopt. Evenals de containervelden en waterbassins. Daarmee wordt en aanzienlijke kwaliteitswinst binnen 
de gemeente Etten-Leur bereikt.  
  
Er is een stedenbouwkundige schets gemaakt van het gebied. De nieuw te bouwen woningen worden ten 
noorden van de bestaande bedrijfswoning ter plaatse van de bedrijfsbebouwing en ten zuiden van de 
bestaande bedrijfswoning gesitueerd.  Er worden daarmee geen ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende 
agrarische bedrijven belemmerd. De locatie van de nieuw te bouwen woning is planologisch aanvaardbaar. De 
woonbestemmingen moeten voldoen aan de bepalingen behorende bij de woonbestemming in het 
bestemmingsplan 'Buitengebied'. De maximale maatvoeringen binnen de woonbestemming zijn een inhoud 
van maximaal 600 m3 en een oppervlakte aan bijgebouwen van maximaal 100 m2.  In verband met de 
toepassing van de sloop/bonusregeling kan bij de noordelijke woonbestemming 250 m2 aan voormalige 
agrarische bedrijfsgebouwen behouden worden (of nieuw gebouwd). De oppervlakte van de 
woonbestemmingen zijn 1500 m2 analoog aan de wijzigingsvoorwaarden in het bestemmingsplan 
Buitengebied 2013 bij omzetting van agrarisch naar wonen van de gemeente.  
 
Er is een plan  voor een goede landschappelijke inpassing gemaakt in samenwerking met Brabants Landschap. 
Daarmee is verzekerd dat de landschappelijke inpassing goed aansluit op de van oudsher voorkomende 
landschapselementen in Etten-Leur en regio. De landschappelijke inpassing wordt ook in een overeenkomst 
met initiatiefnemer en met een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan vastgelegd. Het 
achterliggende voormalige terrein van het glastuinbouwbedrijf krijgt een agrarische bestemming zonder 
bouwmogelijkheden. Op deze gronden kan geteeld worden of weidegang plaatsvinden.   
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Schets toekomstige situatie 
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Hoofdstuk 3 Beleidskader 
 
 

3.1 Rijksbeleid 
 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van kracht geworden. Deze 
structuurvisie vormt de uitwerking van de ambities van het Rijk, op basis van haar verantwoordelijkheden, in 
rijksdoelen en daarmee samenhangende nationale belangen op het gebied van een samenhangend ruimtelijk 
en mobiliteitsbeleid. Het Rijk heeft tot doel Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te maken in 
een periode van economische conjunctuurschommelingen, klimaatverandering en toenemende regionale 
verschillen. 
 
Op het gebied van verstedelijking, groene ruimte en landschap ligt het accent bij provincie en gemeenten. 
 

3.2 Provinciaal en regionaal beleid 
 

Structuurvisie Ruimtelijke Ordening provincie Noord-Brabant - partiële herziening 2014  
Op provinciaal niveau is een samenhangend beleid op het gebied van ruimte, milieu, verkeer en vervoer en 
water vastgelegd in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Noord-Brabant - partiële herziening 2014. De 
provincie kiest voor een duurzame ontwikkeling waarin de kwaliteiten van de provincie sturend zijn bij de 
ruimtelijke keuzes die de komende jaren gemaakt moeten worden. Het landelijk gebied is een van de 
speerpunten. Zorgvuldig ruimtegebruik en aandacht voor ruimtelijke kwaliteit zijn bij een nieuwe invulling 
maatgevend.  
 
Verordening ruimte provincie Noord-Brabant 15-07-2017 
De Verordening ruimte richt zich, in tegenstelling tot de provinciale structuurvisie, tot gemeenten doordat de 
verordening regels bevat die een gemeente moet betrekken bij hun besluitvorming over ruimtelijke 
ontwikkelingen. 
 
De regels in de verordening zijn een doorvertaling van het provinciaal beleid zoals dat is opgenomen in de 
Structuurvisie ruimtelijke ordening. Op de kaarten behorende bij de Verordening ruimte is de locatie aan de 
Bollenstraat 6 gelegen in het 'gemengd landelijk gebied' en zijn de artikelen met betrekking tot 'zoekgebied 
voor stedelijke ontwikkeling' en de algemene regels voor 'bevordering ruimtelijke kwaliteit' van toepassing. 
Hierna wordt nader ingegaan op de voor het planvoornemen relevante aspecten. 
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Uitsnede integrale plankaart Verordening ruimte 

 
Bevordering ruimtelijke kwaliteit 
De provincie wil de ruimtelijke kwaliteit van Brabant bevorderen. Niet iedereen heeft dezelfde ideeën over 
ruimtelijke kwaliteit. In het algemeen houdt ruimtelijke kwaliteit in dat gebruikers van een gebied rekening 
houden met het karakter, de grootte en de functie van dat gebied. Ruimtelijke kwaliteit kan grijpbaar en 
bespreekbaar worden gemaakt door een onderscheid te maken tussen belevingswaarde, toekomstwaarde en 
gebruikswaarde.  
 
Het is aan de gemeenten om invulling te geven aan ruimtelijke kwaliteit op lokaal niveau. Sommige regels zijn 
gericht op bescherming, zoals natuur-, landschappelijke- en cultuurhistorische waarden. Daarnaast wil de 
provincie ook ruimtelijke kwaliteit ontwikkelen, bijvoorbeeld door ontwikkelruimte te bieden in het 
buitengebied, op voorwaarde dat dit bijdraagt aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit. 
 
De provincie vraagt gemeenten om het principe van zorgvuldig ruimtegebruik toe te passen. 
 
Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 
In de verordening ruimte is opgenomen dat een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling 
bij moet dragen aan de zorg voor behoud en bevordering van de ruimtelijke kwaliteit. in het bijzonder gaat het 
daarbij om zorgvuldig ruimtegebruik.  De provincie wil dat gemeenten bij ruimtelijke afwegingen het principe 
van zorgvuldig ruimtegebruik toepassen. Dit houdt in dat een ontwikkeling plaatsvindt op een locatie waarop 
in het geldende bestemmingplan het bouwen van gebouwen is toegestaan. Daarnaast moet rekening 
gehouden worden met water, bodem, archeologie, cultuurhistorie, en ecologische, aardkundige en 
landschappelijke waarden en moet de omvang van de ontwikkeling passen in zijn omgeving. 
 
Het tweede aspect van zorgvuldig ruimtegebruik is dat bij uitbreiding van het ruimtebeslag in de toelichting 
van het bestemmingsplan duidelijk staat welke mogelijkheden er zijn om de uitbreiding binnen bestaand 
bebouwd gebied zo goed mogelijk te benutten en nieuw ruimtebeslag zoveel mogelijk te voorkomen. Behalve 
naar mogelijkheden van hergebruik vraagt de provincie hierbij ook te kijken naar mogelijkheden tot 
intensivering en herschikking van bestaand gebruik. Daarbij gaat het er om wat financieel, juridisch en feitelijk 
gezien binnen redelijke grenzen haalbaar is. 
 
De 'ladder voor duurzame verstedelijking' zal in geval van een stedelijke ontwikkeling deel moeten uitmaken 
van de afweging rondom zorgvuldig ruimtegebruik. Dit bestemmingsplan beoogt de bouw van twee nieuwe 
woningen in een bebouwingsconcentratie in het buitengebied planologisch mogelijk te maken. Daarmee is 
geen sprake van een stedelijke ontwikkeling en kan toetsing aan de ladder achterwege blijven. 
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Kwaliteitsverbetering van het landschap 
Een bestemmingsplan moet aangegeven hoe een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaan stedelijk 
gebied bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van het landschap. Hiervoor is in 2011 een handreiking 
kwaliteitsverbetering van het landschap opgesteld, waarin verschillende methodieken zijn uitgewerkt. De 
verordening geeft op diverse plaatsen verbijzonderingen van de kwaliteitsverbetering landschap aan.  
 
Voor dit herzieningsplan is er een koppeling tussen artikel 3.2 (kwaliteitsverbetering van het landschap) en 
artikel 8.2 (zoekgebied voor verstedelijking) van de Verordening ruimte. Immers artikel 8.2 stelt dat een 
bestemmingsplan dat ligt in een zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling de nieuwvestiging van een of meer 
woningen in een bebouwingsconcentratie mogelijk kan maken onder de voorwaarden dat:  
a. het bestemmingsplan de nodige voorwaarden bevat om een goede landschappelijke inpassing van de te 
bouwen woningen te verzekeren; 
b. er geen sprake is van een aanzet voor een stedelijke ontwikkeling; 
c. geen inbreuk wordt gedaan aan de toepassing van de regeling bedoeld in artikel 6.8 en 7.8  (ruimte voor 
ruimte). Hiermee wordt bedoeld dat de tegenprestatie voor de bouw van een woning die gevraagd wordt op 
grond van artikel 3.2 (kwaliteitsverbetering landschap)  in beginsel gelijkwaardig moet zijn aan de 
tegenprestatie die gevraagd wordt bij het oprichten van een ruimte voor ruimte woning. 
 
Onder het kopje 'zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling' wordt ingegaan op de onderbouwing van de 
tegenprestatie. 
 
Gemengd landelijk gebied 
In het gemengd landelijk gebied stimuleert de provincie het mengen van functies voor een sterke 
plattelandseconomie. Hierbij is vooral de ontwikkeling van landbouw van belang, naast andere vormen van 
bedrijvigheid, natuur, landschap, recreatie en wonen.  
 
In het artikel gemengd landelijke gebied zijn ook de nieuwe uitgangspunten voor het beleid omtrent de 
transitie naar zorgvuldige veehouderij opgenomen. Deze bepalingen zijn echter niet relevant voor deze 
bestemmingsplanherziening. 

 
In het gemengd landelijk gebied worden twee mogelijke ontwikkellijnen aangegeven om op te nemen in een 
bestemmingsplan in agrarisch gebied: een gemengde plattelandseconomie en een agrarische economie. De 
Verordening geeft geen nadere definities van deze ontwikkellijnen zodat er ruimte is voor lokaal beleid. Het 
artikel veronderstelt dat het bedoelde lokale beleid een ruimtelijke ontwikkelvisie op het agrarische gebied 
bevat, bij voorkeur gebaseerd op de gemeentelijke structuurvisie. De aanduiding van een gebied als gemengde 
plattelandseconomie impliceert meer ruimte voor niet-agrarische functies. Het gaat daarbij onder andere om 
het zoeken naar nieuwe economische dragers voor een vitaal platteland. Het aanwijzen van de bestemmingen 
zoals in dit artikel benoemd draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit zoals bedoeld in artikel 3 en het gewenste 
ontwikkelingsperspectief. Op delen van het gemengd landelijk gebied is een aanduiding zoekgebied stedelijke 
ontwikkeling of integratie stad-land gelegd. Indien toepassing wordt gegeven aan de mogelijkheden voor 
stedelijke ontwikkeling geldt deze bepaling niet.  
 
In het gemengd landelijk gebied is nieuwbouw van bedrijfs- of burgerwoningen in beginsel uitgesloten behalve 
onder voorwaarden in de zoekgebieden stedelijke ontwikkeling. 
 
Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling 
De zoekgebieden voor verstedelijking zijn gebieden waar, gelet op de ruimtelijke kwaliteiten, verantwoorde 
uitbreidingsmogelijkheden liggen. Conform artikel 8.2 van de Verordening dient te worden verantwoord in de 
toelichting van het bestemmingsplan dat het plan de nodige voorwaarden bevat om een goede 
landschappelijke inpassing van de te bouwen woningen te verzekeren en er geen sprake is van een aanzet voor 
een stedelijke ontwikkeling. 
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Artikel 8.2 luidt als volgt: 
 
8.2 Regels voor kwaliteitsverbetering bebouwingsconcentraties 
1. In afwijking van artikel 3.1, tweede lid, onder a (verbod op nieuwvestiging), artikel 6.7, eerste lid, en artikel 
7.7, eerste lid (wonen), kan een bestemmingsplan ter plaatse van de aanduiding 'Zoekgebied voor stedelijke 
ontwikkeling' in een bebouwingsconcentratie voorzien in de bouw van één of meer woningen mits de 
toelichting een verantwoording bevat waaruit blijkt dat:  
 het bestemmingsplan de nodige voorwaarden bevat om een goede landschappelijke inpassing van de te 

bouwen woningen te verzekeren;  
 er geen sprake is van een aanzet voor een stedelijke ontwikkeling;  
 geen inbreuk wordt gemaakt op de toepassing van de regeling bedoeld in artikel 6.8 en artikel 7.8 (ruimte-

voor-ruimte). 
2. Artikel 3.1, tweede lid, onder a (verbod nieuwvestiging), is niet van toepassing. 
 
In deze herziening is middels een overeenkomst met initiatiefnemer en met een voorwaardelijke verplichting 
in de planregels en op de plankaart geborgd dat de woningen landschappelijke worden ingepast. De 
landschappelijke inpassing is opgesteld door Brabants Landschap zodat een goede inpassing verzekerd is. De 
sloop en sanering van het glastuinbouwcomplex betekent een versterking van de uitstraling en structuur van 
het omliggend agrarisch landschap. De omgeving van de Bollenstraat 6 is herkenbaar als een 
bebouwingsconcentratie. Op korte afstand van elkaar zijn 4 woonbestemmingen en een glastuinbouwbedrijf 
met bedrijfswoning aanwezig. Twee van deze woonbestemmingen liggen zelfs direct tegen het 
glastuinbouwbedrijf aan. Dit is historisch zo gegroeid maar levert geen optimaal woon- en leefklimaat op. Ook 
zuidelijk van deze concentratie van bebouwing is in de Bollenstraat bebouwing aanwezig in de vorm van een 
paardenhouderij en nog een aantal woningen. Deze bebouwing is historisch gezien in lintvorm gegroeid aan 
een landelijk weggetje dat de verbinding vormde tussen de Hoge Vaartkant, Rijsbergseweg en Hilsebaan. Door 
de aanleg van de omlegging van de Rijksweg is de wegenstructuur echter aanzienlijk gewijzigd. De Bollenstraat 
is nu een enigszins achterafweggetje waar alleen bestemmingsverkeer komt. De sloop van de 
bedrijfsbebouwing levert een forse verbetering van ruimtelijke kwaliteit op. De bouw van de twee woningen is 
geen aanzet tot een stedelijke ontwikkeling. Er is ook niet de intentie of de planologische mogelijkheid om hier 
verder uit te breiden. 

 
 
Uitsnede themakaart stedelijke ontwikkeling Verordening ruimte 15-07-2017 

 
Bij de toepassing van artikel 8.2 van de Verordening ruimte dient inzichtelijk gemaakt te worden dat geen 
inbreuk gemaakt wordt op de toepassing van de 'ruimte- voor- ruimte' regeling. Hiermee wordt bedoeld dat 
de tegenprestatie voor de bouw van een woning die gevraagd wordt bij het oprichten van een ruimte-voor-
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ruimte woning. De aankoop van een bouwtitel in het kader van een 'ruimte-voor-ruimte' regeling kost circa 
125.000,00 euro. De ontwikkeling wordt niet mogelijk gemaakt via de ruimte voor ruimte regeling, maar de 
waarde wordt op deze manier evenwichtig bekeken met die voor een ruimte-voor- ruimte woning. 
 
Het planvoornemen aan de Bollenstraat 6 voorziet in de sanering van de voormalige glastuinbouwactiviteiten, 
in ruil voor de realisatie van twee nieuwe woningen. Dit betekent dat de tegenprestatie in totaal 250.000,- 
euro dient te bedragen. 
 
Berekening tegenprestatie 
In het kader van de bestemmingsplanprocedure heeft vooroverleg  met de provincie Noord Brabant 
plaatsgevonden. De provincie heeft daarbij aangegeven dat de tegenprestatie op basis van de regionale 
afspraken voor kwaliteitsverbetering van het landschap berekend zou moeten worden. Slechts 20 % van het 
bestemmingsverlies/de afwaarderingskosten kan meegerekend worden bij de bepaling van de inzet voor de 
ruimte- voor- ruimte regeling, omdat uitgegaan moet worden van een maatwerksituatie (categorie 3) zoals 
beschreven in het regionale afsprakenkader m.b.t. Kwaliteitsverbetering van het landschap. Deze stellingname 
is ook in de provinciale reactie op het voorontwerpplan van 21 maart 2018 naar voren gebracht. 
 
Over de berekeningswijze is meerdere malen contact geweest met de provincie omdat de berekeningswijze 
van de provincie naar onze mening niet strookt met de bedoeling van artikel 8.2. Bij ruimtelijke ontwikkelingen 
bepaald de verordening ruimte dat een gedeelte van de meerwaarde geïnvesteerd moet worden in 
kwaliteitsverbetering van het landschap. In dit geval is er echter sprake van een meerwaarde maar een 
minderwaarde. Een negatief bedrag dus. Dan is het wel heel vreemd dat ook in dit geval maar 20% van de 
minderwaarde meegeteld mag worden bij de berekening van de tegenprestatie. Dit is naar onze mening niet 
juist opgenomen in het regionaal afsprakenkader. De provincie houdt echter vast aan het afsprakenkader. 
 
Uiteindelijk is overeenstemming bereikt over de berekening van de tegenprestatie. Door de provincie is op 18 
juni 2018  aangegeven dat zij kunnen instemmen met de onderbouwing en berekening kwaliteitsverbetering 
zoals die nu  is voorgelegd. De berekening en onderbouwing sluiten aan bij de werkwijze, zoals afgesproken in 
het ‘Regionaal Afsprakenkader RWB’ vastgelegd in het RRO van december 2014.  
 
In de berekening en bijbehorende notitie is de specifieke situatie van Bollenstraat 6 en de meerwaarde die de 
sanering van het glastuinbouwbedrijf heeft voor de omgeving beschreven en gewaardeerd in een bedrag. De 
berekening kon daarnaast sluitend gemaakt worden door een bijdrage in het gemeentelijk fonds voor 
kwaliteitsverbetering van het landschap door de initiatiefnemers.  
 
Kort samengevat is de berekening als volgt: 
Bij de berekening is gebruik gemaakt van de Read Advies macro voor de berekening van investering in 
ruimtelijke kwaliteit. Op basis van waardebepalingen wordt daarmee de grondwaarde van de diverse 
bestemmingen berekend en daarmee de omvang van de tegenprestatie.  
 
Het bouwvlak glastuinbouw wordt gewaardeerd op 20 euro per m2, agrarische grond zonder bouwvlak 7 euro 
per m2. De woonbestemming levert ca 200.000 op. Dit komt uit op een  waardevermindering  van  143.045,00.  
20% van dit  bedrag =  -28.609,-   Daarbij moet opgeteld worden 2 keer een bouwrecht à 125.000,00 euro per 
woning. De kosten verbonden met de bedrijfsbeëindiging en sanering van het glastuinbouwbedrijf (sloop 
kassen, bedrijfsbebouwing, containervelden en waterbassins) worden hiervan afgetrokken, in totaal  
125.620,00 euro. Daarnaast wordt de meerwaarde van de sanering op deze locatie afgetrokken 62.500,00 
euro. Dan ontstaat een tekort van 32.271 euro. Het tekort wordt door initiatiefnemers gestort in het 
gemeentelijk fonds voor kwaliteitsverbetering van het landschap. Dit bedrag is opgenomen in de met 
initiatiefnemers afgesloten anterieure overeenkomst. 
 
Met bovenstaande tegenprestatie wordt voldaan aan het regionaal afsprakenkader RWB en de bepaling in 
artikel 8.2 lid 1c van de Verordening ruimte. 
 

3.3 Gemeentelijk beleid 
 

StructuurvisiePlus 
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Op 23 mei 2005 heeft de gemeenteraad de StructuurvisiePlus 2020 vastgesteld. In de visie wordt op 
hoofdlijnen de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Etten-Leur voor de periode tot 2020 vastgelegd en 
weergegeven.  De structuurvisie Plus omvat een integraal beleid voor zowel de kern als het buitengebied van 
de gemeente.  De visie voor het buitengebied voor glastuinbouw, ecologische verbindingszone's, bosgebieden 
etc. zijn, in lijn met het provinciale beleid, van een goede bestemming en zo nodig bescherming voorzien in het 
bestemmingsplan Buitengebied (2013) Inmiddels is een aanvang gemaakt met de opstelling van een 
'Omgevingsvisie' voor de periode tot 2030.  
 
Bestemmingsplan "Buitengebied' (2013) 
Het bestemmingsplan Buitengebied is op 30 september 2013 vastgesteld. Tegen het vastgestelde 
bestemmingsplan zijn 5 beroepen bij de Raad van State ingediend. Op 20 mei 2015 heeft de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Raad van State) uitspraak gedaan over het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Hiermee is dit bestemmingsplan ‘Buitengebied’ op 20 mei 2015 grotendeels 
onherroepelijk geworden.  
 
De gedeelten die niet onherroepelijk zijn geworden hebben geen betrekking op de ontwikkeling die met dit 
herzieningsplan beoogd worden. 
 
Het bestemmingsplan Buitengebied omvat vrijwel het gehele buitengebied van de gemeente Etten-Leur, 
inclusief de bebouwingsconcentraties in het buitengebied. Het bestemmingsplan Buitengebied 1998 is 
geactualiseerd en gedigitaliseerd. Het plan is mede herzien op grond van de Structuurvisie ruimtelijke ordening 
Noord Brabant  en de Verordening ruimte Noord Brabant (2012). Alle beleidsmatige ontwikkelingen als het 
beleid voor vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing (VAB's), glastuinbouw, teeltondersteunende 
voorzieningen, verbrede landbouw en nevenactiviteiten, mantelzorg en dergelijke zijn in het plan opgenomen. 
 
Het bestemmingsplan Buitengebied (2013) biedt conform het gemeentelijk en provinciaal beleid geen 
mogelijkheden voor de bouw van nieuwe woningen. De plannen die voldoen aan de beleidslijn 
bebouwingsconcentraties in het stedelijk zoekgebied dienen dan ook via een bestemmingsplanherziening op 
maat mogelijk gemaakt worden. 
 
Het herzieningsplan Buitengebied, Bollenstraat 6 maakt voor wat de planregels betreft gebruik van de 
planregels behorende bij het bestemmingsplan Buitengebied 2013. 
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Uitsnede bestemmingsplan Buitengebied 2013 ter plaatse van Bollenstraat 6. 
 

Toepassing kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio West Brabant 
In de Verordening ruimte van de provincie Noord Brabant (art 3.2) is vastgelegd dat iedere ontwikkeling in het 
buitengebied gepaard moet gaan met een fysieke kwaliteitsverbetering. Hoe deze kwaliteitsverbetering eruit 
moet zien en welke waarde deze moet vertegenwoordigen, hangt af van de impact van het plan op het 
landschap en de te verwachten grondwaardevermeerdering. 
 
Om invulling te geven aan deze verplichting hanteren de gemeenten in de regio west-Brabant, waaronder de 
gemeente Etten-Leur, de notitie 'Toepassing kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio west- 
Brabant'. De regionale afspraken zijn opgezet zijn om bij ontwikkelingen in het buitengebied met een 
ruimtelijke impact te verzekeren dat een gedeelte van de waardevermeerdering (in de maatwerkcategorie in 
ieder geval 20 %) wordt ingezet als bijdrage voor de kwaliteitsverbetering van het landschap. De kosten voor 
sloop van bebouwing etc. kunnen van deze 20 % afgetrokken worden, waarna er een bedrag overblijft dat 
ingezet dient te worden voor kwaliteitsverbetering van het landschap.  
 
Over de opzet van de berekening is diverse keren overleg gewest met de provinciale ambtenaren omdat er een 
verschil van mening was/is over de toepassing van het regionale afsprakenkader in projecten gebaseerd op 
artikel 8.2 van de Verordening ruimte. Uiteindelijk is overeenstemming bereikt over de opzet van de 
berekening. Zie paragraaf 3.2 Zoekgebied stedelijke ontwikkeling. 
 
Om de tegenprestatie te kwantificeren is gebruik gemaakt van het READ Advies instrumentarium voor de 
bepaling van de grondwaarde en de omvang van de tegenprestatie. Om de berekening sluitend te maken is 
door de initiatiefnemers een bedrag van 33.271,00 euro  gestort in het gemeentelijk fonds voor 
kwaliteitsverbetering van het landschap. Door de provincie is op 18 juni 2018  aangegeven dat zij kunnen 
instemmen met de onderbouwing en berekening kwaliteitsverbetering zoals die nu  is voorgelegd. De 
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berekening en onderbouwing sluiten aan bij de werkwijze, zoals afgesproken in het ‘Regionaal Afsprakenkader 
RWB’ vastgelegd in het RRO van december 2014.  
 
Om invulling te geven aan de noodzakelijke landschappelijke inpassing is een inpassingsplan opgesteld door 
Brabants Landschap. Het inpassingsplan is onderdeel van de anterieure overeenkomst met initiatiefnemer, 
opgenomen met de bestemming Groen-Houtsingel op de planverbeelding en in de planregels als  
voorwaardelijke verplichting.  
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Hoofdstuk 4 Milieu en duurzaamheid 
 

In dit hoofdstuk komen de onderwerpen met betrekking tot de kwaliteit van de leefomgeving aan de orde die 
van belang zijn voor de herziening van het plangebied. Omdat de planherziening enkel gaat om 
bedrijfsbeëindiging met de sloop van  alle bedrijfsbebouwing gevolgd door de terugbouw van een tweetal 
woningen in een bebouwingsconcentratie zonder bedrijfsactiviteiten zijn het aantal te onderzoeken fysieke en 
functionele aspecten van het perceel zelf en/of  in relatie tot de omgeving beperkt.  
 
De aspecten zijn: 
- milieu (geluid, bodem, hinderlijke bedrijvigheid – geurhinder, externe veiligheid, luchtkwaliteit); 
- water; 
- cultuurhistorie/archeologie; 
- flora en fauna. 
 

4.1 Milieu 
 

4.1.1 Geluidhinder 
Akoestisch onderzoek geeft waarborgen voor de leefkwaliteit. Conform de Wet geluidhinder heeft iedere weg 
een onderzoekszone waarbinnen een akoestisch onderzoek dient te worden verricht indien de bouw van 
geluidsgevoelige bebouwing mogelijk wordt gemaakt. In voorliggend plan is sprake van nieuwbouw van twee 
woningen gesitueerd langs een landelijke weg, de Bollenstraat, maar binnen de zone van de Rijksweg A58. De 
afstand tussen de rijksweg en de nieuwe woningen is ca 215 meter.  
 
Er is een berekening gemaakt van de gevelbelasting vanwege het wegverkeerslawaai. Daarbij is rekening 
gehouden met de in de toekomst te verwachten geluidsbelasting. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB door het verkeer op de Rijksweg A58 overschreden wordt. De maximale 
waarde als gevolg van de rijksweg bedraagt na aftrek ten hoogste 53 dB op de voor- en zijgevel van de 
woningen. Ontheffing van de voorkeurswaarde is mogelijk mits voldaan wordt aan de lokaal geldende 
beleidsregels. In de notitie 'hogere grenswaarden Wet geluidhinder' hebben burgemeester en wethouders het 
ontheffingenbeleid voor Etten-Leur vastgesteld. Op basis van de notitie kunnen burgemeester en wethouders 
in dit geval zonder aanvullende voorwaarden hogere waarden vaststellen.  
 
De ontwikkeling is vanuit stedenbouwkundig oogpunt passend. De woningen worden ten opzichte van de 
bestaande voormalige bedrijfswoning 3 meter oostelijk geplaatst. Het treffen van maatregelen gericht op het 
terugdringen van de geluidsbelasting is, gezien de situering van de woningen en de beperkte mogelijkheden 
om de geluidsbelasting op Rijksweg A58 terug te dringen, stedenbouwkundig, verkeerskundig en vanuit 
landschappelijke overwegingen niet gewenst. 
 
Uiteraard zal bij de aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aangetoond moeten worden 
dat een binnenwaarde van 33 dB gegarandeerd is. Dit is zondermeer mogelijk.  
 
Samengevat kan geconcludeerd worden dat vanuit het geluidsaspect geen belemmeringen naar voren komen 
voor de realisering van de twee nieuw te bouwen woningen. 
 
De hogere grenswaarde procedure zal gekoppeld aan de planologische procedure gevolgd worden. 
 

4.1.2 Luchtkwaliteit 
Luchtkwaliteit is geregeld in de Wet milieubeheer. een specifiek onderdeel van deze wet is de algemene 
maatregel van bestuur 'niet in betekende mate bijdragen '(besluit NIBM) en de ministeriële regeling  NIBM 
(regeling NIBM). Hierin is bepaald wanneer de mate van de bijdrage aan de luchtverontreiniging 
verwaarloosbaar klein is. In zo'n geval hoeft een project niet langer meer getoetst te worden, ongeacht of in 
de huidige situatie al sprake is van een overschrijding van de grenswaarden.  
 
De beoogde ontwikkeling betreft een tweetal nieuw te bouwen woningen. Dit wordt aangemerkt als een, in 
het kader van luchtkwaliteit, categorie dat niet in betekende mate bepalend is. Derhalve is een 
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luchtkwaliteitsonderzoek niet noodzakelijk. Er worden vanwege het aspect luchtkwaliteit geen belemmeringen 
verwacht voor de beoogde ontwikkeling. 
 

4.1.3 Bodemverontreiniging 
Voor elke functiewijziging op een bepaalde locatie, al of niet inhoudende een gevoelige functie, zal een 
onderzoek moeten worden verricht naar de bodemkwaliteit. Het voorgestane initiatief betreft de sloop van 
kassen en voormalige bedrijfsgebouwen en het realiseren van twee nieuwe woningen. De nieuw te bouwen 
woningen zijn ter plaatse van de voormalige bedrijfsbebouwing en op voorheen agrarisch gebruikte grond 
gesitueerd. Gezien het gebruik van de gronden is er geen aanleiding om te twijfelen aan de bodemkwaliteit. 
Bij de omgevingsvergunningsaanvraag voor de nieuw te bouwen woningen zal wel aangetoond moeten 
worden dat sprake is van een schone grond.   
 

4.1.4 Hinderlijke bedrijvigheid 
In de omgeving van het plangebied bevinden zich woningen, een enkel agrarisch bedrijf en agrarische 
landbouwgrond.  
Op de dichtstbijzijnde locaties Bollenstraat 8, 10 en 15 zijn drie burgerwoningen aanwezig. Op een afstand van 
ruim 80 meter tot de locatie van de nieuw te bouwen woning is aan de Bollenstraat 5 een paardenhouderij 
aanwezig. Aan afstandscriteria met betrekking tot milieuzonering van het bedrijf wordt voldaan. Er bevinden 
zich geen overige bedrijven of objecten in de directe omgeving die voor beperkingen zorgen. Hierdoor zijn er 
geen aspecten die belemmeringen op kunnen leveren voor het aspect hinderlijke bedrijvigheid.  
Er zijn geen beperkingen voor het initiatief en het initiatief heeft geen gevolgen voor de omliggende bedrijven. 
 

4.1.5 Externe veiligheid 
Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico's voor de omgeving 
vanwege handelingen met gevaarlijke stoffen. De handelingen kunnen zowel betrekking hebben op het 
gebruik, de opslag en de productie als op het transport van gevaarlijke stoffen. Centraal staat de vraag hoe 
groot het risico is dat een individu of een groep individuen hierbij loopt. Bij het bepalen van het risico worden 
twee soorten risico’s onderscheiden, te weten het Plaatsgebonden Risico (PR) en het Groepsrisico (GR). Uit het 
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de richtlijnen voor vervoer van gevaarlijke stoffen vloeit de 
verplichting voort om in ruimtelijke plannen in te gaan op de risico's in het plangebied ten gevolge van 
handelingen met gevaarlijke stoffen.  
 
Volgens de risicokaart van de provincie Noord-Brabant zijn er in de omgeving van het plangebied geen Bevi-
inrichtingen gevestigd. Het plangebied ligt niet binnen de contour van het plaatsgebonden risico noch binnen 
een invloedsgebied van en dergelijk bedrijf.  
 
De op grond van dit herzieningsplan nieuw te bouwen woningen ligt op een afstand van ca 215 meter van 
Rijksweg 58. Dit is een transportroute van gevaarlijke stoffen. Er is getoetst aan het Besluit externe veiligheid 
transportroutes (Bevt).  
 
Er is geen sprake van een toename van personendichtheid. Het plangebied is goed bereikbaar voor 
hulpdiensten.  
 
Er kan geconcludeerd worden dat vanuit de externe veiligheid geen belemmeringen zijn voor de uitvoering van 
dit bestemmingsplan 'Buitengebied, Bollenstraat 6'. In de omgeving van het plangebied vindt geen vervoer van 
gevaarlijke stoffen plaats over de weg, water of het spoor. Er zijn geen leidingen aanwezig ter hoogte van het 
plangebied (bron: risicoatlas Noord-Brabant). Vanuit het aspect externe veiligheid zijn geen beperkingen te 
verwachten. 
 

4.2 Water 
Het plangebied valt onder het beheer van Waterschap Brabantse Delta. Het beleid van Waterschap Brabantse 
Delta is gericht op het beschermen tegen overstromingen, het zuiveren van afvalwater en het zorgen voor de 
kwaliteit van oppervlaktewater en voor het waterpeil. Ontwikkelingen dienen ‘waterneutraal’ plaats te vinden. 
Het waterschap streeft naar het behoud of herstel van de natuurlijke waterhuishoudkundige situatie. Ingrepen 
mogen derhalve wel positieve veranderingen in het watersysteem teweeg brengen. 
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Het waterschap stimuleert het afkoppelen van verharde oppervlakken van de riolering ten behoeve van een 
duurzaam watersysteem en een efficiëntere waterketen. Hiermee kan de toevoer van hemelwater aan de 
grond zoveel mogelijk doorgang vinden en wordt het hemelwater niet versneld afgevoerd. Ook wordt het 
schone water op deze wijze niet vermengd met het vervuilde water.   
 
Initiatieven die leiden tot een vergroting van het bebouwd/verhard oppervlak met minder dan 2000 m2 
hoeven volgens het waterschap Brabantse Delta niet uitgebreid getoetst te worden. Bij dergelijke initiatieven 
wordt ervan uitgegaan dat zij niet leiden tot een onevenredige beïnvloeding van de waterhuishoudkundige 
situatie ter plaatse of in de directe omgeving van het initiatief. Het initiatief bestaat in de huidige situatie uit 
een kassenbedrijf met bedrijfswoning, bedrijfsgebouwen en erfverharding. In de nieuwe situatie worden de 
kassen, bedrijfsgebouwen, waterbassin etc met een gezamenlijke oppervlakte van 2,3 ha gesloopt en een 
tweetal nieuwe woningen teruggebouwd. Er zal sprake zijn van een forse afname van de hoeveelheid verhard 
oppervlak. De B-waterlopen langs de Bollenstraat en rondom het perceel Bollenstraat 6 worden met 
onderhavige ontwikkeling niet aangetast. 

 
 
uitsnede uit de Legger Brabantse Delta 

 
Afvalwater. 
Het vuile water van de huidige bedrijfswoning en de nieuwe woning wordt geloosd op de aanwezige riolering. 
Er zal geen verandering zijn in de afvoer voor de woningen. De bedrijfsvoering van het glastuinbouwbedrijf 
wordt opgeheven zodat er wel minder afvalwater via de riolering afgevoerd wordt.  
 
Hemelwater. 
Het hemelwater van de gebouwen wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater.  Het overige water zal direct in 
de grond infiltreren. Als gevolg van de herziening zal het verharde oppervlak aanzienlijk afnemen en zal de 
inzijging/infiltratie in de grond toenemen. 
 
Milieuvriendelijke bouwmaterialen. 
Het waterschap adviseert het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen en het achterwege laten van 
uitlogende bouwmaterialen, zoals lood, koper, zink en zacht PVC. Deze stoffen kunnen zich ophopen in het 
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water(bodem)systeem en hebben hierdoor een zeer nadelige invloed op de water(bodem)kwaliteit en 
ecologie. Initiatiefnemers zijn op het bovenstaande gewezen. 
 
Conclusie. 
Het initiatief heeft een positieve invloed op de huidige waterhuishoudkundige situatie ter plaatse en het 
rioleringsstelsel ter hoogte van het plangebied. 
 
Wateradvies. 
Het Waterschap Brabantse Delta heeft op 19 december 2017 een positief wateradvies uitgebracht. Het 
waterschap vraagt wel om een aantal beleiduitgangspunten van het waterschap te verwoorden in de 
toelichting (zie hieronder) en de initiatiefnemer van beoogde ontwikkeling te informeren over de 
aandachtspunten in het waterschapsadvies. Tevens is het beleid met betrekking tot waterneutraal bouwen, 
infiltratie en milieuvriendelijke bouwmaterialen in de bovenstaande tekst anders verwoord. Het wateradvies is 
opgenomen in de bijlagen bij de toelichting van het plan. 
 
In het waterbeheerplan 2016-2021 van het waterschap Brabantse Delta, wat tot stand is gekomen in 
samenspraak met de waterpartners, zijn het beleid en de daarmee samenhangende doelen van het 
waterschap opgenomen. Daarnaast heeft het waterschap waar nodig nog toegespitst beleid en beleidsregels 
op de verschillende thema's/speerpunten uit het waterbeheersplan en heeft het waterschap een eigen 
verordening; de Keur en de Legger.  
 
De Keur bevat gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot ingrepen die consequenties hebben voor de 
waterhuishouding en het waterbeheer. De Legger geeft aan waar de waterschapswerken plus bijbehorende 
beschermingszones liggen, aan welke afmetingen en vorm die moeten voldoen en wie onderhoudsplichtig is. 
Veelal is voor deze ingrepen een watervergunning van het waterschap benodigd. In sommige gevallen vallen 
de werkzaamheden onder een Algemene regel. Dan kan er onder voorwaarden sprake zijn van vrijstelling van 
de vergunningsplicht. De Keur en de Algemene regels zijn te raadplegen via de site van waterschap Brabantse 
Delta. 
 
In en rondom het plangebied liggen zogenaamde categorie B oppervlaktewaterlichamen. Het uitvoeren van 
werkzaamheden in categorie B oppervlaktewaterlichamen is in beginsel watervergunningplichtig op basis van 
de Keur. 
 
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 regels 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 076-5641345 

 
4.3 Cultuurhistorie en archeologie 
 

cultuurhistorie 
Bollenstraat 6 ligt in de nabijheid van de cultuurhistorische Regio van provinciaal cultuurhistorisch belang 
‘West- Brabantse Venen’, het cultuurhistorisch landschap ‘landgoederen en veenrelicten bij Zundert en Etten-
Leur’ en het cultuurhistorisch vlak ‘Brandsche vaart’. Dit gebied is van cultuurhistorisch belang vanwege de 
historie van veenontginningen. Tussen 1250 en 1750 hebben hier grootschalige veenafgravingen 
plaatsgevonden. Dit heeft de bewoningsgeschiedenis en de inrichting en vormgeving van het huidige 
landschap in belangrijke mate bepaald. Grote delen van de gebieden waar veen werd afgegraven bleven 
'woest' liggen: heidegronden, broekbossen en vennen. In de loop van de eeuwen werden deze gronden 
gebruikt om landgoederen en productiebossen aan te leggen. 
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Een van de gebieden waar de historie van de veenontginningen te onderscheiden is, is het cultuurhistorische 
landschap ‘landgoederen en veenrelicten bij Zundert en Etten-Leur’. Onderdeel van dit landschap is het nabij 
de Bollenstraat 6 gelegen cultuurhistorisch waardevol vlak ‘Brandsche Vaart’  
De Brandsche Vaart en de Hoge Vaartkant maken deel uit van het stelsel van turfvaarten waarover de turf uit 
de venen bij Zundert naar het turfhoofd van Leur werd vervoerd. Het gebied bestaat uit bouwland en grasland, 
omgeven door de A58, de Hoge Vaartkant, de Hilsebaan en de Hoge Bremberg. De percelering is vrij 
regelmatig blokvormig. Centraal door het gebied loopt - van zuid naar noord - de Brandsche Vaart, een oude 
turfvaart. De weg Hoge Vaartkant was oorspronkelijk ook een turfvaart. De bouwlanden bestaan gedeeltelijk 
uit enkeerdgronden. Het westelijke deel is ontgonnen in de periode 1400-1500; het oostelijke deel mogelijk 
later. Van het zeer kleinschalige landschap uit de eerste helft van de twintigste eeuw, toen bijna alle percelen 
voorzien waren van randbegroeiing, is vrijwel niets overgebleven, met uitzondering van enkele knotbomen.  
 De strategie voor het gebied vanuit de cultuurhistorie is het planologisch beschermen van de 
waarden/kenmerken. 
 
De sanering van het glastuinbouwbedrijf met de prominent aanwezige kassen die het zicht op het fraaie 
landschap wegnemen levert een positief effect op voor de beleving van dit deel van het buitengebied en 
daarmee de in dit gebied aanwezig zijnde cultuurhistorische waarden. 

 
Uitsnede cultuurhistorische waardenkaart provincie Noord-Brabant herziening 2016 

 
Geconcludeerd kan worden dat er geen belemmering aanwezig is vanuit het aspect cultuurhistorie.   
 
Archeologie  
In Europees verband is het zogenaamde Verdrag van Malta tot stand gekomen. Uitgangspunt van dit verdrag is 
het archeologisch erfgoed zo veel mogelijk te behouden. Bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid moet het 
archeologisch belang vanaf het begin meewegen in de besluitvorming. Om dit te laten plaatsvinden wordt 
naast de in ontwikkeling zijnde regelgeving en beleid een economische factor toegevoegd. De kosten voor het 
zorgvuldig omgaan met het bodemarchief, dus de kosten voor inventarisatie, (voor)onderzoeken, 
bodemonderzoek en documentatie, worden door de initiatiefnemer betaald. Archeologie wordt een vast 
onderdeel van de planvoorbereiding van ingrepen in en om de bodem. Plannen worden getoetst aan het 
belang van het behoud van het archeologisch erfgoed en de consequenties voor het archeologisch 
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bodemarchief worden nagegaan. Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg van 
kracht geworden. Hiermee worden de uitgangspunten van het Verdrag van Malta binnen de Nederlandse 
wetgeving geïmplementeerd. De eigen rol van de overheden is daarmee officieel. Gemeenten moeten 
rekening houden met archeologie bij nieuwe bestemmingsplannen.  
 
Op 11 oktober 2010 heeft de gemeenteraad een actualisatie van het archeologiebeleid, de archeologische 
beleidskaart en de erfgoedverordening vastgesteld. De beleidskaart is gebaseerd op de laatste archeologische 
stand van zaken en de actuele inzichten over dit onderwerp. De beleidskaart is leidend voor lokale projecten.  
Het archeologisch beleid en de beleidskaart zijn doorvertaald in het bestemmingsplan Buitengebied (2013). 
aan de aanwezige gebieden met archeologische verwachtingswaarde is een dubbelbestemming toegekend.  
   
Op het perceel Bollenstraat 6 komt de archeologische verwachtingswaarden waarde 4 aan de voorzijde van 
het perceel voor. Aan de achterzijde van het perceel waarde 2.  
 

 
De lijn zigzag dwars over het perceel is afkomstig van de archeologische beleidskaart. 

 
De nieuw te bouwen woningen liggen ter plaatse van de archeologische verwachtingswaarde 4. Uitgangspunt 
voor deze verwachtingswaarde (laag) is dat in geval van een te verstoren gebied dat groter is dan 50.000 m² 
met bodemingrepen dieper dan 40 cm archeologisch onderzoek moet plaatsvinden in de vorm van een 
bureau- en verkennend booronderzoek.  
 
In dit geval is dus geen archeologisch onderzoek nodig. Het perceel kan vrijgegeven worden voor graaf- en 
bouwwerkzaamheden.  
 

4.4 Flora en fauna 
 
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Op grond van deze wet zijn de Natura 
2000-gebieden beschermd. Daarnaast regelt de Wet natuurbescherming ook de bescherming van planten- en 
dierensoorten. In deze wet zijn de EU-richtlijnen voor de bescherming van soorten opgenomen 
(Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn). Nationaal beschermde soorten vallen ook onder deze wet. De doelstelling is 
de bescherming en behoud van in het wild levende planten en dieren. Het uitgangspunt van de wet is 'nee, 
tenzij'. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten zonder ontheffing 
verboden zijn.  
 
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dienen vooraf de effecten op Natura 2000-gebieden onderzocht te 
worden. Ook dient vooraf onderzocht te worden of en welke beschermde dier- en plantensoorten voorkomen, 
wat hun beschermingsstatus is en wat de effecten zijn van de ingreep op het voortbestaan van de gevonden 
soorten.  
 
Voor Bollenstraat 6 is omdat de sloop van alle opstallen inclusief een waterbassin onderdeel is van het plan 
een quickscan opgesteld. 
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Het plangebied bevindt zich niet in de nabijheid van een gebied dat is aangewezen als Europees Natura 2000-
gebied. Op een afstand van 13 km ten westen van het plangebied 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.  
 
Op basis van de uitgevoerde quick scan wordt geconcludeerd dat er op voorhand niet uitgesloten kan worden 
dat er negatieve effecten op essentiële gebruiksfuncties van het leefgebied van beschermde flora en/of fauna 
door de geplande werkzaamheden mogelijk aan de orde zijn. De functionaliteit van het plangebied, zoals 
omschreven in onderstaande hoofdstukken, kan worden aangetast bij doorgang van de werkzaamheden.  
 
Omdat de gebruiksfuncties van het leefgebied van beschermde flora en fauna mogelijk aangetast zullen 
worden, dient er aanvullend onderzoek gedaan te worden naar de volgende soorten:  
 Vleermuizen (verblijven en foerageergelegenheid)  
 Flora (w.o. knolspirea)  
 

Voor het aanvullend onderzoek is opdracht verleend. De sloop werkzaamheden mogen niet plaatsvinden 
voordat uitsluitsel is gegeven over de aanwezigheid van de beschermde soorten, eventuele mitigerende 
maatregelen, danwel een ontheffing op basis van de soortenbescherming Wet natuurbescherming. 
 

Conclusie 
Het bestemmingsplan 'Buitengebied, Bollenstraat 6' past binnen de geldende regelgeving en beleid met 
betrekking tot milieu en duurzaamheid. Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat er in het plangebied of 
de directe omgeving situaties voorkomen die van uit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening niet 
aanvaardbaar zijn. 
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Hoofdstuk 5 Beschrijving van het plan 
 

5.1 Planvorm 
Dit bestemmingsplan bevat het planologisch-juridisch instrumentarium voor de herontwikkeling van de locatie 
'Bollenstraat 6'. Het bestemmingsplan bestaat uit de opheffing van het agrarische bouwvlak voor een 
glastuinbouwbedrijf, de omzetting van de bestemming van de voormalige bedrijfswoning in een 
woonbestemming en dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om twee extra woningen te realiseren. Op de 
planverbeelding komen vier bestemmingen voor; 'Agrarisch', 'wonen', 'Tuin' en 'Groen- houtsingel'. Het 
bestemmingsplan is opgesteld conform de Standaard voor vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012.  
 
Het juridisch gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit de planverbeelding met planregels. Bij ieder plan 
hoort een toelichting. Deze heeft als zodanig geen rechtskracht. De planregels verwijzen naar de planregels 
van het bestemmingsplan Buitengebied. Alleen voor de voorwaardelijke verplichting ten behoeve van de 
landschappelijke inpassing wordt een artikel toegevoegd. 
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Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid 
 

Er is sprake van een particulier initiatief. De kosten voor onderzoeken en procedurele kosten komen voor 
rekening van de initiatiefnemer.  De afspraken met betrekking tot de sloop en van de voormalige agrarische 
bedrijfsgebouwen en overige bedrijfsonderdelen, de landschappelijke inpassing , planschade etc. zijn in een 
overeenkomst met initiatiefnemers vastgelegd. Hiermee is de economische uitvoerbaarheid aangetoond. 
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Hoofdstuk 7 Maatschappelijke toetsing en overleg 
 

7.1 Overleg 
 
In het kader van het wettelijk voorgeschreven vooroverleg ex. artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 
dient het plan voorgelegd te worden aan  
 Provincie Noord-Brabant.  
 Waterschap Brabantse Delta.  
 
Van de provincie is een vooroverlegreactie ontvangen op 21 maart 2018. De provincie geeft aan dat de visie op 
de bebouwingsconcentratie aan de Bollenstraat moet worden aangevuld en dat de invulling van het aspect 
'Kwaliteitsverbetering van het landschap' niet voldoet aan de Verordening ruimte. Met de provincie heeft 
opnieuw overleg plaatsgevonden over de berekening van de tegenprestatie voor kwaliteitsverbetering van het 
landschap. Hiervoor is een notitie opgesteld met een onderbouwing en berekening van de tegenprestatie.  
Door de provincie is op 18 juni 2018  aangegeven dat zij kunnen instemmen met de onderbouwing en 
berekening kwaliteitsverbetering zoals die nu  is voorgelegd. De berekening en onderbouwing sluiten aan bij 
de werkwijze, zoals afgesproken in het ‘Regionaal Afsprakenkader RWB’ vastgelegd in het RRO van december 
2014. Zie ook de paragrafen 3.2 en 3.3. van dit plan.  
 
Het waterschap 'Brabantse Delta' heeft op 19 december 2017 een positief wateradvies uitgebracht. De 
opmerkingen van het waterschap zijn verwerkt in de toelichting. Zie hiervoor paragraaf 4.2. 
 

7.2 Inspraak 
Inspraak  
De ontwerpkaders voor de ontwikkeling zijn op 19 oktober met de omwonenden besproken 'aan de 
keukentafel' bij de familie Buijnsters. van de bijeenkomst is een verslag gemaakt. De omwonenden staan niet 
negatief tegenover het voornemen tot bestemmingsplanherziening.  
 
Vaststellingsprocedure  
Het ontwerp-bestemmingsplan 'Buitengebied , Bollenstraat 6' heeft gedurende de periode 16 augustus 2018 
tot en met 26 september 2018 ter inzage gelegen met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen bij de 
gemeenteraad. De bekendmaking hierover heeft op 15 augustus 2018 plaatsgevonden in het weekblad ‘Etten-
Leurse Bode’, de Staatscourant en www.overheid.nl. De omwonenden zijn persoonlijk van de ter inzage 
legging van het ontwerpplan in kennis gesteld.  
 
Er zijn geen zienswijzen ingediend.  
 

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de ontwerpversie aangebracht in de documenten behorende bij het 
herzieningsplan. 
 


