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1. Inleiding 

 
Een groep van 19 tuinbouwondernemers, verenigd in de Vereniging Glastuinbouw Etten-
Leur, heeft de handen ineen geslagen om gezamenlijk duurzame 
ontwikkelingsmogelijkheden te creëren voor hun bedrijven in de gemeente Etten-Leur.  
 
Het project is gericht op het stimuleren van de sociaal-economische ontwikkeling van het 
gebied rondom de kern Etten-Leur en het behouden van de mogelijkheden voor 
glastuinbouwactiviteiten voor de langere termijn. Dit kan voor de deelnemende 
tuinbouwbedrijven bereikt worden door samen te werken in het zoeken naar en realiseren 
van ontwikkelingsmogelijkheden en gezamenlijk te komen tot een gebiedsvisie.  
 
Het plangebied betreft een drietal gebieden binnen de gemeente Etten-Leur: 
1. Gebied Zuid: dit gebied ligt grofweg gezien ingesloten tussen rijksweg A58, 

Zundertseweg, Klappenberg, Zandspui, Moerdijkse Postbaan, Hilsebaan en een klein 
gedeelte ten noorden daarvan; 

2. Gebied Oost: het gebied rondom de Teerlingstraat en het gebied Donkerstraat- 
Deurnestraat; 

3. Gebied Noordwest: het gebied ten noordwesten van de Hoevenseweg - Laaksche 
Vaart en het gebied tussen de Laaksche Vaart, Lage Donk- Goorstraat, Meeuwisdijk, 
richting de Westpolder, Bankenstraat en Kuijerstraat. 
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Om te komen tot een gebiedsvisie voor de ontwikkeling van de glastuinbouw is een 
verkenning gedaan van de huidige situatie van de deelnemende bedrijven en hun 
toekomstvisie op de ontwikkeling van hun bedrijf (wensinventarisatie). Daarnaast heeft er 
een uitgebreide gebiedsverkenning plaatsgevonden (gebiedsinventarisatie), waaruit de 
ruimtelijke en planologische uitgangspunten voor de ontwikkeling van de glastuinbouw naar 
voren zijn gekomen.  
 
Op basis van de uitkomsten van de wens- en gebiedsinventarisatie is voor het gebied een 
inrichtingsvoorstel gemaakt, dat als basis diende voor de vervolgstappen in het project, 
waarbij het inrichtingsvoorstel in samenwerking met de belanghebbende partijen kon worden 
aangescherpt tot deze definitieve gebiedsvisie.  
 
In het kader van het creëren van draagvlak bij de belanghebbende partijen hebben in de loop 
van 2007 een zevental workshops of overleggen plaatsgevonden waarbij de (lokale) 
belanghebbende partijen als de IVN Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur, Brabantse 
Milieufederatie (BMF), Brabants Landschap, Waterschap Brabantse Delta, 
Gebiedscommissie Brabantse Delta, Provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur 
hun input hebben kunnen leveren aan het project. De informatie, opmerkingen en 
kanttekeningen die tijdens de workshops aan de orde zijn geweest, zijn meegenomen in de 
afwegingen die zijn gemaakt voor deze definitieve gebiedsvisie. 
 
Het rapport vormt een ruimtelijk onderbouwde visie per cluster, waarbij de hoofdzaken op 
clusterniveau zijn doorgelicht. Hierdoor kunnen de ondernemers bij de individuele trajecten 
de gebiedsvisie als kapstok voor hun ontwikkelplannen gebruiken. Alleen de 
bedrijfsspecifieke onderdelen die in een individuele ruimtelijke onderbouwing aan de orde 
komen dienen daarbij op bedrijfsniveau te worden aangescherpt. 
 
Deze gebiedsvisie dient te worden ingepast in het bestemmingsplan buitengebied van de 
gemeente Etten-Leur dat op dit moment een integrale herziening ondergaat of het kan als 
basis dienen voor artikel 19 procedures ex Wet op de Ruimtelijke Ordening (of een 
vergelijkbare procedure op basis van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening) indien 
ondernemers eerder willen ontwikkelen dan wanneer het nieuwe bestemmingsplan van 
kracht is.  
 
Het project is gefinancierd door een bijdrage van de Europese Unie (EOGFL), NCB 
Ontwikkeling, Provincie Noord-Brabant, Rabobank Etten-Leur, ZLTO Etten-Leur en de 
deelnemende bedrijven.  
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2. Wensinventarisatie Etten-Leur 

2.1 Werkwijze 
De wensinventarisatie heeft getrapt plaatsgevonden.  
 
Allereerst is een inventarisatieformulier toegestuurd naar alle deelnemende 
bedrijven/ondernemers. Dit inventarisatieformulier is opgesteld in samenspraak met de 
Vereniging Glastuinbouw Etten-Leur. De ondernemers is verzocht dit formulier in te vullen en 
retour te sturen naar de projectorganisatie. 
 
De retourgestuurde formulieren zijn beoordeeld en er zijn aantekeningen gemaakt m.b.t. 
onduidelijkheden of aanvullende informatie. 
 
In de loop van september 2005 zijn de ondernemers allen bezocht door een adviseur van 
ZLTO Advies. Deze tuinbouwadviseur heeft het formulier met hen doorgenomen. 
Onduidelijkheden zijn weggewerkt en aanvullende vragen zijn beantwoord.  
 
De resultaten uit de inventarisatieformulieren en de gesprekken zijn verwerkt tot een 
totaalplaatje wat teruggekoppeld is naar de groep deelnemende bedrijven. Eind oktober 
2005 heeft tevens een toelichting plaatsgevonden tijdens een bijeenkomst van de 
gemeenteraad. De gecombineerde gegevens zijn uiteindelijk gebruikt als input voor de 
gebiedsvisie. 
 
Medio december 2005 is een nieuw lid toegetreden tot de Vereniging Glastuinbouw Etten-
Leur. Deze ondernemer heeft in januari 2006 ook het inventarisatieformulier ingevuld en dit 
is met hem doorgenomen en verwerkt in het totaalplaatje. 

2.2 Bevindingen bestaande situatie 
Algemeen 
Op de 19 deelnemende bedrijven is sprake van 35 (fulltime) ondernemers. Van het totale 
aantal bedrijven zijn er vijf (waarvan één bedrijf met twee locaties) gevestigd in het 
vestigingsgebied Etten-Leur Noordwest zoals dit is aangemerkt in het gebiedsplan Brabantse 
Delta. Elf bedrijven, waarvan twee in de vollegrond, zijn gevestigd in het vestigingsgebied 
Etten-Leur Zuid zoals aangemerkt in voornoemd plan. Eén deelnemer is gevestigd in het 
doorgroeigebied Etten-Leur Oost en twee deelnemers zijn gevestigd buiten de aangemerkte 
doorgroei- of vestigingsgebieden. Bij enkele bedrijven is in het bestemmingsplan sprake van 
meer dan één bouwblok.  
 
In het algemeen kan gesteld worden dat sprake is van een groep jonge ondernemers die 
inherent aan hun leeftijd willen ontwikkelen (groeien) in de toekomst. De gemiddelde leeftijd 
van de ondernemers bedraagt 41,8 jaar (33 respondenten). Op de bedrijven waar sprake is 
van ondernemers die ouder zijn dan 50 jaar zijn meerdere opvolgers aanwezig, welke zich 
onderscheiden met een goede opleiding in het middelbaar, hoger of zelfs universitair 
onderwijs. Alle ondernemers zijn voor hun inkomen volledig afhankelijk van de inkomsten uit 
het bedrijf. 
 
Huidige bedrijfsgegevens 
Op 17 deelnemende bedrijven is minimaal 1 woning aanwezig. De totale oppervlakte van de 
bedrijfskavels van de deelnemers bedraagt ruim 102 ha met daarop 55,1 ha glas. De leeftijd 
van de kassen varieert van 0-24 jaar. Op de bedrijven worden diverse gewassen geteeld 
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zoals aardbei, aubergine, boomkwekerij, chrysant, komkommer, kruiden, paprika, sla, tomaat 
en vollegrondsgewassen. Alle bedrijven beschikken over een eigen waterbron en zijn bijna 
allemaal aangesloten op de riolering. Op de eventueel beschikbare grond buiten de kas 
worden onder andere boomkwekerijgewassen, kruiden, maïs, gras en vollegrondsgewassen 
geteeld (totaal ca. 24 ha). 
 
In de afgelopen 5 jaren heeft op alle bedrijven enigerlei vorm van ontwikkeling plaatsgehad. 
Dit varieert van uitbreiding ter plaatse (7,5 ha), vervanging van glas (5 ha), aankoop 
bestaande locatie (4,7 ha) tot vestiging op een nieuwe locatie (5,8 ha). Andere zaken ter 
ontwikkeling zijn onder andere geweest: aankoop grond (4), nieuwe tak/specialisatie (4), 
vervangingsinvesteringen/milieu onder andere recirculatie en biofilter (4) en diepte-
investeringen onder andere teeltgoten, intern transport en automatisering (5). De 
bereikbaarheid qua erfgrootte en ligging wordt als goed tot matig ervaren; de omliggende 
wegen als matig tot goed. Vooral de breedte van de weg en afstand tot een doorgaande weg 
wordt als minpunt genoemd. 
 
Als beperkingen op bedrijfsniveau worden onderstaande items genoemd met daarachter het 
aantal deelnemers dat dit aangeeft. Aansluitend zijn kort enkele opmerkingen die daarbij 
genoemd worden vermeld. 
 

Bestemmingsplan (17) 
• Max. ha grens 
• Onttrekking bestemming glastuinbouw 
• GHS in streekplan 
• Toekomst golfbaan 
Beplanting/natuur (8) 
• Omvang landschappelijke inpassing bij > 3 ha glas (in enkele delen van het gebied al 

bij groei van 2 naar 3 ha) 
• 3 zijdig landschappelijk inpassen 
• randvoorwaarden 
• bankgarantie 
Afwatering (3) 
• Beperkte rioolaansluiting 
• Gevolgen waterretentie in nabijheid kassen 
Beschikbaarheid grond (6) 
• Ophogen / beekdalen 
• Ingeklemd 
• Verwerfbaarheid  

 
Als andere beperkingen worden nog genoemd de maatschappelijke acceptatie door de 
omgeving, het onder- of bovengronds aanwezig zijn van leidingen voor nutsvoorzieningen en 
beschermde natuur, uilen. 
 
Ontwikkelingen 2000-2005 
Het merendeel van de ondernemers heeft in de laatste jaren geïnvesteerd in de 
bedrijfsvoering. Hiermee heeft onder andere vervanging (6) en uitbreiding (5) van de 
bestaande opstanden plaatsgehad. Vier ondernemers hebben grond aangekocht voor 
toekomstige uitbreiding van het bedrijf; twee ondernemers hebben uitbreiding gerealiseerd 
door aankoop van een andere locatie. 
 
Tevens is door het overgrote deel van de ondernemers geïnvesteerd in verduurzaming van 
de productie. Hierbij valt te denken aan aanschaf Warmte Krachtkoppeling (WKK) (3), 
zuinigere brander/ketel (7), aanleg (gevel)scherm (15), recirculatie voedingstoffen (12), 
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zuiniger omgaan met water (8). Verduurzaming in de vorm van uitwisseling van energie 
tussen twee of meer tuinders vindt niet plaats. 
 
Arbeidsinvulling 
Op de deelnemende bedrijven zijn 108 medewerkers in vaste dienst (97 FTE). Deze 
medewerkers zijn veelal afkomstig uit de gemeente Etten-Leur of omliggende gemeenten. 
Daarnaast wordt ca. 130 FTE ingevuld met uitzendkrachten waarvan bijna de helft afkomstig 
is van een uitzendbureau gevestigd in Etten-Leur. Door scholieren, welke afkomstig zijn uit 
Etten-Leur of direct omliggende plaatsen, worden op jaarbasis 27.000 uren ingevuld. Dit 
alles is exclusief de arbeidsinbreng van de 35 ondernemers zelf. 

2.3 Bevindingen toekomstverwachtingen 
In de vraagstelling is onderscheid gemaakt tussen het handhaven van de huidige 
beleidsmatige randvoorwaarden bij een uitbreiding > 3 ha glas en het mogelijk verbeteren/ 
veranderen daarvan naar aanleiding van deze gebiedsvisie. Op basis daarvan is aan de 
deelnemers gevraagd hoe zij de ontwikkeling van hun bedrijf in dat licht bezien. In 
onderstaand overzicht zijn de verwachte ontwikkelingen vermeld met daarbij het aantal 
ondernemers/bedrijven. 
 

 
Opvallend detail hierbij is dat in geval sprake is van handhaving van de randvoorwaarden dat 
dan meer tuinders overwegen om nieuw te vestigen. Dit om de door hen gewenste 
uitbreiding te kunnen realiseren. Bij handhaving van de randvoorwaarden wordt voor 2010 
56 ha “nieuw”vestiging verwacht en voor 2015 83 ha. Bij verbetering van de 
randvoorwaarden wordt in 2010 11 ha “nieuw”vestiging verwacht en voor 2015 23 ha. 
 

 Randvoorwaarden 
gehandhaafd 
 

Randvoorwaarden verbeterd 

Verplaatsen / vestigen in 
vestigingsgebied 

9 3 

Beëindigen 0 0 
Op huidige locatie blijven: 
Geen uitbreiding nodig 
2e of andere locatie 
uitbreiding aansluitend aan 
bestaande bedrijf 

 
0 
3 
7 

 
0 
5 
13 
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In onderstaande tabel zijn voor 2005 (bestaand), 2010 en 2015 enkele gegevens 
opgenomen betreffende de verwachte bedrijfsomvang. De verdeling in gebieden is 
gebaseerd op de huidige locatie van de bedrijven/ondernemers of bedrijven met een tweede 
locatie elders: 
 
 2005 (bestaand) 2010 2015 
Opp. glas (netto) ha 
Etten-Leur Noordwest 
Etten-Leur Zuid 
Etten-Leur Oost 
Elders 

 
21 
28 
2,5 
3,7 

 
36 
54 
6 
6 

 
41 
77 
6 
12 

Variatie totale 
bedrijfsgrootte* (ha) 

0,5-7,5 0,5-15 1,5-20 

Kavelgrootte (ha) 
Etten-Leur Noordwest 
Etten-Leur Zuid 
Etten-Leur Oost 
Elders 

 
34 
44 
3,5 
8,2 

 
53 
82 
7 
11 

 
56 
106 
7 
19 

Groeilicht 1 bedrijf 4 bedrijven 4 bedrijven 
*Bedrijfsgrootte is grootte van het totale bedrijf, wat uit meerdere locaties kan bestaan. Het is niet de bedrijfsgrootte in hectaren 

op 1 locatie, omdat dit landschappelijk niet inpasbaar is binnen de gemeente Etten-Leur. 

 
In 2010 wordt een totale oppervlakte glas bij de deelnemers verwacht van ruim 100 ha. 
Hiervoor verwacht men 155 ha grond nodig te hebben. Vier deelnemers verwachten met 
assimilatiebelichting te werken. Allen verwachten hoogstwaarschijnlijk nog hetzelfde product 
te telen. 
 
In 2015 wordt een totale oppervlakte glas verwacht van ca.135 ha. Hiervoor verwacht men 
ca. 190 ha grond nodig te hebben. Ook hier verwachten vier deelnemers gebruik te maken 
van assimilatiebelichting. Met de huidige technieken zal de overlast voor de omgeving tot 
een minimum worden beperkt. 
 
Uit de uitgesproken groeiverwachtingen van de ondernemers blijkt dat zij gemiddeld niet 
voldoende hebben aan de huidig gehanteerde grens voor glastuinbouw van 5 ha. Dit wordt 
ingegeven door onder andere het streven naar kostprijsverlaging, ontwikkelingen op de 
afzetmarkt, schaalvergroting in de sector en daarin niet achter kunnen blijven, een bedrijf dat 
zich aan de top bevindt wil daar ook op termijn blijven en daarvoor is ontwikkeling 
noodzakelijk. Genoemde aspecten zijn al jaren mede bepalend voor de ontwikkelingen in de 
sector en dit zal ook zeker in de toekomst zo blijven. 
 
Aan een nieuwe kavel worden eisen gesteld variërend in oppervlakte van 3 tot 13 ha waarop 
gebouwd kan worden met een breedte variërend van 150-275 m en een diepte van 250-500 
m. De voorkeur qua grondsoort wordt gegeven aan zand. Een bedrijfsgebouw dient in 
beginsel gerealiseerd te kunnen worden op de kavel; het noodzakelijk zijn van een woning 
wordt wisselend gewenst ervaren. 



Gebiedsvisie Herstructurering Glastuinbouw Etten-Leur versie april 2008 13 

2.4 Bedrijfsactiviteiten in clusters 
De deelnemende ondernemers zien diverse mogelijkheden voor oppakken van 
bedrijfsactiviteiten in clustervorm. Navolgend zijn deze opgesomd met daarachter vermeld 
het aantal ondernemers dat hiertoe mogelijkheden ziet. Dit op basis van totaal 19 bedrijven. 
 
Activiteit Aantal  
Gezamenlijke inkoop / productie energie 13 
Gezamenlijke wateropslag 12 
Uitwisseling energie/ warmte 11 
Gezamenlijk beheer van het gebied 8 
Warmte van derden (o.a. Isover) 7 
Arbeidspoule 6 
Productie/ toepassing groene energie 5 
Fusie van bedrijf met ander 5 
Afzet 3 
Gezamenlijk water(peil)beheer 2 
Gezamenlijk sorteren 2 
 
Als typering van bedrijven om mogelijk mee samen te werken wordt vooral aangemerkt dat 
sprake moet zijn van dezelfde teelt, van minder belang is dezelfde omvang. Het hebben van 
een tegengestelde warmtevraag wordt veelal als typering genoemd. De bereidheid om 
gezamenlijk te investeren in een samenwerking wordt ook enkele malen vermeld. Hierbij 
moet nadrukkelijk vermeld worden dat de genoemde typeringen afhankelijk zijn van de 
voorgestane activiteit.  
 
Landschappelijke inpassing 

Als randvoorwaarden voor een landschappelijke inpassing van de kassen en daar aan 
ten dienste staande overige bedrijfsgebouwen worden genoemd: 
• Inpassen, niet verstoppen in het landschap 
• Groen op zichtbepalende punten 
• Per situatie bekijken hoe in te passen 
• Geen opname in bestemmingsplan als natuur 
• Geen bankgarantie 
• Mag (op termijn) niet tegen werken  
• Niet lichtonderscheppend  
• Financieel haalbaar (geen afbraak bestaande kassen), betaalbaar 
• Onderhoudsvriendelijk 
• Inpassen van gebied 
• Geen randeffecten, mogelijk inpassing door middel van grondwal 
• Kansen & bedreigingen 

 
Ondernemers geven aan dat de gekozen aanpak zowel kansen als bedreigingen kan 
inhouden. Het is zaak in dit proces de kansen zoveel mogelijk te benutten en de 
bedreigingen zoveel mogelijk weg te nemen. 
 
Kansen 

• Randvoorwaarden op een aanvaardbaar niveau  
• Gezamenlijk meer bereiken 
• Groei- en ontwikkelingsmogelijkheid (voor (mogelijke) opvolger) 
• Doorgroeimogelijkheid 
• Optimaliseren productie 
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• Efficiëntie/ kostprijsverlaging 
• Nieuwe uitdaging / motivatie 
• Energie-efficiëntie 
• Schaalvoordelen 
• Grondverwerving 
• Vergroting bouwblok 
• Opstart nieuwe locatie / vestiging 
• Verleggen en/ of verbeteren van de ecologische verbindingszone 

 
Bedreigingen 

• Inpassing 
• Bedenkingen omwonenden/derden  
• Rentabiliteit  
• Beschikbaarheid personeel 
• Bestemmingsplan 
• Afzetontwikkelingen, -markt  
• Ontwikkelingen energiemarkt 
• Vergunningen 
• Verwerving grond 
• Ontwikkeling grondprijs, prijsopdrijvend effect. 
• Druk in vestigingsgebied 
• Max. bouwblok 1,5 ha 
• Mogelijke komst golfbaan 

 
Als oplossingen voor de bedreigingen wordt onder andere genoemd goed overleg met 
partijen en komen tot werkbare afspraken; helder zijn naar de buitenwacht en een goede 
technische bedrijfsvoering. 
 
Als mogelijke alternatieven voor de toekomst bij stagnering van de plannen worden onder 
andere genoemd intensivering door belichting of verdere mechanisering, ontwikkelingen 
elders, groeien naar maximaal haalbare oppervlakte in combinatie met tweede locatie en 
autonome ontwikkeling. 

2.5 Verwachtingen bedrijfsontwikkeling glastuinbouw Etten-Leur 
In onderstaande tabel is aangegeven welke verwachtingen (doel) ondernemers hebben van 
de gezamenlijke aanpak in het gebied. Dit op basis van totaal 19 bedrijven. 
 
Verwachting Aantal 
Doorgroeimogelijkheid creëren voor bedrijf 17 
Efficiëntievoordelen behalen 8 
Nieuwe kansen benutten (bijv. samenwerking) 6 
Betere infrastructuur 2 
Betere waterhuishouding 1 
Mogelijk omschakelen naar glas 2 
 
Als afbreukrisico wordt diverse malen genoemd het standpunt van de gemeente betreffende 
creëren van mogelijkheden voor ontwikkeling van de glastuinbouw boven de 5 hectare. 
Daarbij wordt ook diverse malen het niet mee doen van enkele collega’s in de gemeente 
Etten-Leur genoemd. Met de gegevens van de 19 deelnemende bedrijven in de Vereniging 
Glastuinbouw Etten-Leur zoals hier voorgaand vermeld is bij dit project verder gewerkt naar 
een visie op de glastuinbouw voor de gemeente Etten-Leur.  
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Luchtfoto bestaande situatie glastuinbouw Etten-Leur 
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3. Ruimtelijke beschrijving  

 
Omdat het plangebied uit meerdere gebieden bestaat en deze 3 gebieden op grotere afstand 
van elkaar gelegen zijn, vindt de ruimtelijke beschrijving per onderwerp en indien 
noodzakelijk ook per deelgebied plaats. De deelgebieden zijn beschreven in de inleiding.  

3.1 Natuur 
Het plangebied kent vooral natuurwaarden van lokale aard. Op diverse plaatsen komen 
vogels voor in de struwelen, bosjes, houtwallen en houtsingels. Op een beperkt aantal 
plaatsen buiten de natuurgebieden komen relatief zeldzame amfibieën voor.  
 
In het gebiedsplan Brabantse Delta zijn voor het gebied geen specifieke natuurdoelen 
vastgesteld. In Zuid zijn aan de Rijsbergseweg een tweetal zogenaamde ‘ontsnipperpunten’ 
aangeduid. Dit betekent dat er naar gestreefd wordt eventuele barrières op te heffen welke 
ecologische verbindingszones belemmeren. Ook in Noordwest is buiten het plangebied, aan 
de Hoevenseweg, een dergelijk ontsnipperingspunt aanwezig.  
 
In de directe omgeving van het gebied zijn geen gebieden aangemerkt als Vogel- of 
Habitatrichtlijngebied of Natuurbeschermingswetgebied. De afstand tot deze gebieden 
bedraagt meer dan 10 km.  
 
Ten aanzien van de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten zijn gegevens 
opgevraagd bij het Bureau Natuurverkenningen van de Directie Ecologie van de provincie 
Noord Brabant. De broedvogelgegevens dateren uit 2002, 2003 en 2004. De gegevens van 
herpetofauna dateren van 1993 en de gegevens van flora uit 2002, 2003 en 2005. Zie 
hiervoor bijlage 1. 
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Zuid 
In de omgeving Zuid bevinden natuurwaarden zich vooral ten zuidoosten van het gebied, bij 
de Vloeiweide en omgeving. De Vossenbergse en Brandsche Vaart zijn aangemerkt als 
Ecologische Verbindingszone (EVZ), evenals diverse kleine (bos)percelen in het gebied. 
Hierbij kan met de landschappelijke inpassing waar mogelijk worden aangesloten om een 
dubbelslag te maken tussen enerzijds glastuinbouwontwikkeling en anderzijds 
natuurontwikkeling. Tussen de Rijsbergseweg, Brakkenstraat en Sprundelsebaan is een 
gebiedje aangemerkt als GHS- landbouw, Groene Hoofdstructuur landbouw (leefgebied 
kwetsbare soorten en natuurontwikkelingsgebied). Het plangebied maakt verder deel uit van 
de Agrarische Hoofdstructuur Landbouw (AHS- landbouw). 
 
Lokaal komen tussen de Sprundelsebaan, Brakkenstraat, Zundertseweg en Rijsbergseweg 
(1) door de zeer lage ligging enkele belangrijke natuurwaarden voor. Uit respect voor de 
bestaande natuurwaarden en eveneens door de lage ligging is het gebied niet geschikt voor 
de glastuinbouw en zal hier geen ontwikkeling worden voorzien. Dit geldt ook voor het 
gebied tussen de Hilsebaan, Hoge Vaartkant en het Lochtsepad (2), waar de lokale waarde 
zich bevindt in diverse houtwallen en een groter bosperceel centraal in het gebied. Ook hier 
komen lokaal belangrijke natuurwaarden voor die zullen worden gerespecteerd. Zie hiervoor 
ook de voorkeurskaart van de IVN Vereniging voor Vogel- en Natuurbescherming in bijlage 
6. Op die kaart is te zien dat deze vereniging op basis van lokale kennis veel gebieden als 
niet geschikt (N) acht. Over het ongeschikt zijn voor glastuinbouw van de op het kaartje (op 
de volgende pagina) aangegeven gebieden 1 en 2 zijn alle belanghebbende partijen het 
volledig eens. 
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Oost 
In de omgeving Oost bevinden natuurwaarden zich ten oosten van het gebied, het Liesbos is 
aangemerkt als GHS- natuur, natuurparel. Het plangebied maakt verder in zijn geheel deel 
uit van de Agrarische Hoofdstructuur Landbouw (AHS- landbouw). Er zijn geen ecologische 
verbindingszones (EVZ) aanwezig. Landschappelijke inpassing kan echter wel bijdragen aan 
het ontwikkelen van lokale kleinschalige EVZ. 
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Noordwest 
In de omgeving Noordwest bevinden natuurwaarden zich ten noorden van het plangebied. 
Het gebied ten noorden van de Lage Donk, Kuijerstraat en Bankenstraat is namelijk 
aangemerkt als GHS- landbouw (struweelvogelgebied). In het noordelijke gedeelte van het 
vestigingsgebied komen lokaal ook actuele natuurwaarden voor. De lagere ligging van het 
gebied en de hoge grondwaterstand maken dat het gebied hiervoor geschikt is. Ook is ter 
plaatse van het meest noordelijke gedeelte van het vestigingsgebied een geleidelijke 
overgang gewenst naar het achterliggende poldergebied bestaande uit een zeer 
kenmerkend overgangsgebied tussen zand en klei. Zie ook de voorkeurskaart van IVN 
Vereniging voor Vogel en Natuurbescherming (bijlage 6)Het plangebied zelf maakt deel uit 
van de AHS- landbouw. De Kibbelvaart, ten westen van het plangebied, is aangemerkt als 
Ecologische Verbindingszone (EVZ). Met de landschappelijke inpassing zou hierbij kunnen 
worden aangesloten daar waar dat mogelijk is. Ook de Laaksche Vaart zou als lokale EVZ 
kunnen functioneren ondanks dat deze niet officieel is aangewezen als te ontwikkelen EVZ. 
Bij verdere uitbreiding zal hiermee rekening worden gehouden. Daar waar mogelijk wordt 
versterkt, waar het niet mogelijk is staat behoud centraal.  
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3.2 Landschap 
Landschappelijk kan de omgeving van het plangebied gekenschetst worden door een tweetal 
landschapstypen. Het noordelijke zeekleigebied met zijn polders en het zuidelijke 
dekzandgebied met beekdalen. Daartussenin ligt nog een gedeelte overgangsgebied. Het 
landschap kan grotendeels worden gekenmerkt als een landschap ontstaan op 
zandontginningen. Deze zijn rondom de kern Etten-Leur gelegen. Het gebied wordt 
gekenmerkt door een halfopen karakter met macroreliëf en een kleinschalig patroon van 
weg- en erfbeplantingen. De landschappelijke structuur van de gemeente kent een duidelijk 
aanwezige oost- west lopende zonering, van een verstedelijkingsband met rijksweg en 
spoorlijn en hieraan parallel lopende landschappelijke zones in het buitengebied. Zones met 
het gebruiksaccent op landbouw worden hierin afgewisseld door zones met het accent 
natuur en landschap en de zone van bebouwing.  
 
De beken en beekdalen bepalen mede de structuur van het landschap. De beekdalen 
ontstonden daar waar het regenwater naar de laagste delen stroomde en door een 
ondergrond van leem werd tegengehouden. Hierdoor werden uitgestrekte moerassen en 
vennen gevormd. Daar waar afvoer wel mogelijk was, ontstonden beken en vaarten. Door 
kanalisatie, turfafgravingen en aanleg van nieuwe waterlopen werd het water veel sneller 
afgevoerd. De zo ontstane nieuwe vaarten werden ook gebruikt om de turf af te voeren. 
Onder de dunne laag klei is op veel plaatsen veen te vinden. Dat is ook het geval in de 
zuidelijk gelegen beekdalen. Veen ontstaat vooral op plaatsen waar de waterafvoer slecht is. 
Het gebied was drassig en er groeiden planten als veenmos, riet en zegge. De afgestorven 
planten zakten in de bodem en verstikten in het drassige land, maar verteerden niet. 
Hierdoor ontstond een pakket veen.  
 
Daar waar men het veen in het verleden heeft afgegraven, ontstonden op verscheidene 
plaatsen zogenaamde ‘frikken’. Dit zijn kleine bospercelen op drassige gronden. In het 
zuiden van Etten-Leur is een relatief jong veenontginningslandschap te bewonderen met 
bos, heide, grasland en akkers. 
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Zuid 
Het gebied wordt door waterlopen en vaarten doorsneden, namelijk door de Oude Turfvaart, 
Vossenbergse Vaart en de Brandsche Vaart. Zuid maakt geen deel uit van de Regionale 
Natuur- en Landschapseenheid (RNLE). Wel grenst de RNLE aan de zuidrand van het 
gebied, namelijk aan de Zandspui en aan de Klappenberg.  
 
Oost 
In gebied Oost is in directe nabijheid van het plangebied geen belangrijke waterloop of vaart 
gelegen. Een groot deel van het gebied wordt al in beslag genomen door kassen.  
 
Noordwest 
Kenmerkende waterlopen of vaarten in gebied Noordwest zijn de Kibbelvaart en de 
Laaksche Vaart. Deze grenzen respectievelijk ten westen en oosten aan een deel van het 
plangebied. Daartussen is een deel van het plangebied gelegen. Het andere deel van het 
plangebied grenst met de westzijde aan de Laaksche Vaart. Bebouwing is hoofdzakelijk te 
vinden rondom de (oude) wegenstructuur. 
 
.  
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3.3 Waterhuishouding 
Het plangebied maakt deel uit van het stroomgebied van de Mark en Vliet, dat valt in het 
werkgebied van Waterschap Brabantse Delta. De afwatering van het oppervlaktewater 
verloopt via sloten die uitkomen in hoofdwaterlopen. Het stelsel van hoofdwaterlopen in het 
gebied bestaat uit vaarten en beken die overwegend van zuid naar noord lopen en 
uitmonden in de rivier de Mark. De Laaksche Vaart, Brandsche Vaart en de OudeTurfvaart/ 
Vossenbergse Vaart zijn de belangrijkste oppervlaktewateren in het plangebied. Deze 
voormalige turfvaarten zijn karakteristiek in het oppervlaktewatersysteem, die in het verleden 
zijn aangelegd om de gewonnen turf uit de veengebieden via de Mark te vervoeren naar de 
steden. In de huidige situatie heeft het water van de Mark een aan- en afvoerfunctie en meer 
een recreatieve gebruiksfunctie. De genoemde waterlopen doen naast de functie voor 
waterafvoer ook dienst als ecologische verbindingszone en dienen in het kader van deze 
functie nog verder ontwikkeld worden. Ontwikkeling van de glastuinbouw en bijbehorende 
landschappelijke inpassing kan daar waar mogelijk gepaard gaan met de ontwikkeling van 
deze ecologische verbindingszones. 
 
In de directe omgeving bevinden zich geen waterwingebieden of 
grondwaterbeschermingsgebieden. Wel zijn er gebieden met een speciale hydrologische 
functie of betekenis, de zogenaamde reserveringsgebieden 2016. Zie hiervoor paragraaf 3.4. 
 
Zowel gebied Zuid, Oost als Noordwest zijn gelegen in intermediair gebied. In intermediaire 
gebieden is er gedurende het jaar afwisselend sprake van kwel en infiltratie. In de 
intermediaire gebieden wordt een groot deel van het water snel door de waterlopen en 
ondiepe grondwaterstromingen afgevoerd, waardoor ze afhankelijk van het seizoen 
afwisselend droog of nat zijn.  
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Zuid 
In Zuid bevinden zich rondom de beekdalen enkele kwelgebieden. In de kwelgebieden is er 
sprake van opkomend grondwater, waarbij er een onderscheid is tussen ondiepe en diepe 
kwel. Het diepe kwelwater is afkomstig van de hoger gelegen infiltratiegebieden, de ondiepe 
kwel van lokaal geïnfiltreerd water uit de intermediaire gebieden. 
 
Oost 
Geheel intermediair gebied. 
 
Noordwest 
Rondom de Laaksche Vaart en de Kibbelvaart zijn kwelgebieden gelegen. De Lage Donk is 
gelegen in een infiltratiegebied. Deze gebieden zijn te vinden op hoger gelegen, droge 
zandgronden. Ter plaatse van deze gebieden zakt het water in de grond en wordt het 
diepere grondwater gevoed. Vanuit de infiltratiegebieden is er een ondergrondse stroming 
naar het klei- en overgangsgebied, waar het water weer optrekt.  
  
In het gehele plangebied is een rioleringsstelsel aanwezig. De gemeente heeft op veel 
plaatsen reeds plannen afgerond ter verbetering van het rioleringsstelsel.  
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3.4 Waterbeleid Gebiedsplan Brabantse Delta  
In het gebiedsplan Brabantse Delta (2005) zijn op diverse plaatsen in het plangebied, 
behalve Oost, voor kleine oppervlaktes waterbergingsfuncties toegekend voor regionale 
waterberging. Dit zijn de zogenaamde reserveringsgebieden 2016. Tijdens hevige regenval 
is waterberging noodzakelijk om ongecontroleerde overstromingen te voorkomen. Hiervoor 
zijn in het gebiedsplan op dit moment twee soorten gebieden aangewezen, waar de 
regionale waterberging het beste plaats kan vinden, de ‘in te richten waterbergingsgebieden’ 
en de ‘voorlopige reserveringsgebieden 2016’. De ‘in te richten waterbergingsgebieden’ zijn 
gebieden waarvoor het waterschap op dit moment al concrete plannen heeft en waarvoor 
gronden zijn of op korte termijn worden aangekocht.  
 
De ‘voorlopige reserveringsgebieden 2016’ zijn zoekgebieden die het waterschap tot 2016 
denkt nodig te hebben. Het waterschap zal deze gebieden concreet begrenzen. In het 
tweede generatie gebiedsplan zullen de ‘voorlopige reserveringsgebieden 2016’ vervangen 
worden door de definitieve waterbergingsgebieden. Aan de begrenzing zijn een aantal 
randvoorwaarden verbonden zoals waterberging in de ecologische hoofdstructuur mag niet 
ten koste gaan van de huidige (en na te streven) natuurwaarden, de gewenste waterkwaliteit 
aanwezig is dan wel binnen korte tijd bereikt wordt. Belangrijke bestaande economische 
functies dienen te worden ontzien. Wel wordt er zoveel mogelijk gekeken naar 
functiecombinaties met bijvoorbeeld landbouw, natuur of recreatie.  
 
Voor een aantal delen van Etten-Leur zijn de zogenaamde integrale gebiedsanalyses (IGA) 
reeds gereed. Na overleg met het waterschap over de ontwikkeling van de glastuinbouw 
blijkt dat er op het gebied van waterberging geen problemen zijn te verwachten bij de 
uitvoering van de IGA. Ook gezamenlijke waterretentie is eventueel inpasbaar in het beleid. 



Gebiedsvisie Herstructurering Glastuinbouw Etten-Leur versie april 2008 26 

3.5 Beleid Waterschap Brabantse Delta 
Het beleid van het waterschap is gericht op duurzaam omgaan met water. Voor nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen hanteert het waterschap de volgende beleidsuitgangspunten om te 
komen tot het duurzaam omgaan met water: 
- scheiding van vuil water en schoon hemelwater 
- doorlopen van afwegingsstappen ‘hergebruik- infiltratie- buffering- afvoer’ 
- hydrologisch neutraal bouwen (vereiste retentie). 
 
Water wordt steeds meer beschouwd als drager van het landschap en voor de ruimtelijke 
inrichting. Belangrijk aspect daarbij is de zorg voor voldoende waterbergende capaciteit, dit 
om te voorkomen dat er door piekafvoeren wateroverlast ontstaat. Een toename van de 
hoeveelheid verhard oppervlak als gevolg van de uitbreiding van de glastuinbouwbedrijven 
betekent in vergelijking met onverharde gebieden een verhoogde piekafvoer ten gevolge van 
neerslag. In de glastuinbouw is het gangbaar dat hemelwater wordt opgevangen en benut 
als gietwater. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van waterbassins, al dan niet met 
recirculatiesystemen (hergebruik). Het uiteindelijke afvalwater wordt, binnen de kaders van 
de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO), veelal geloosd op de riolering.  
 
Hydrologisch neutraal bouwen wil zeggen dat de oorspronkelijke hydrologische situatie 
minimaal gelijk moet blijven. Uitgangspunt daarbij is dat een bui die één keer in de 10 jaar 
valt verwerkt moet kunnen worden. De capaciteit van retentievoorziening moet daarop 
berekend zijn. De meeste bedrijven werken momenteel met waterbassins voor de opvang 
van (hemel)water dat gerecirculeerd wordt als gietwater. De uitgangspunten die het 
waterschap hanteert voor glastuinbouwbedrijven zijn de volgende. Uitgegaan wordt van 
T=10, dat wil zeggen dat de capaciteit aanwezig moet zijn om een bui die eens in de 10 jaar 
valt ter plaatse op te vangen en te bergen. Voor de piekafvoer wordt als voorwaarde gesteld 
dat de afvoerpijp van een bassin 1,67 l/s/ha mag afvoeren. Dit houdt voor zandgebieden in 
dat de bergingscapaciteit van 400 m³/ha verhard oppervlak na 3x 24 uur weer volledig 
beschikbaar is.  
 
Ten aanzien van gezamenlijke retentie geeft het waterschap aan dat dit voor het gebied tot 
de mogelijkheden behoort. Er dient vanuit de bedrijven een aparte afvoer naar de 
gezamenlijke opvang te worden gerealiseerd. Dit kan, concreet gezien alleen ingevuld 
worden bij bedrijven die bij elkaar gelegen zijn, bijvoorbeeld bij clustervorming. Ten opzichte 
van watergangen die opgenomen zijn op de waterlegger van het waterschap dient een 
schouwstrook van 5 m in acht te worden genomen. Tussen de 4 m en 5 m mogen geen 
bouwwerken hoger dan 1,2 m worden opgericht. Bij een EVZ dient meer vrijgehouden te 
worden. Hiervoor geldt dat zowel de inrichting én 5 meter schouwstrook vrijgehouden dient 
te worden. 

3.6 Bodem 
Het plangebied is op 3 plaatsen rondom de kern Etten-Leur gelegen, tussen het kleigebied in 
het noorden van de gemeente en het zuidelijke zandgebied. Het plangebied is een hoger 
gelegen, glooiend dekzandgebied wat in hoogte toeneemt in het zuidelijke zandgebied. De 
indeling in bodemtypen is terug te voeren op de ontstaansgeschiedenis waarin het hogere 
zandgebied in de gemeente overgaat in een gebied waar klei werd afgezet onder invloed van 
rivier en zee.  
 
De zandgronden zijn van nature voedselarm en hebben een kwetsbare bovengrond. De 
kwaliteit van de bovengrond kan snel veranderen door de toename van mineralen door 
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vermesting of zure neerslag. Daarnaast zijn de zandgronden ook kwetsbaar voor verdroging. 
De bufferwerking van de zandgronden is afgenomen door toename van de verstedelijking en 
de landbouw. In tegenstelling tot de zandgronden zijn de klei- en veengronden minder 
kwetsbaar voor de genoemde processen. 
 
De hoogte varieert van 6m tot 8m +NAP in Zuid, van 4m tot 6m +NAP in Oost en van 2m tot 
4m en 4m tot 6m +NAP in Noordwest.  
 
Voor glastuinbouw is het van belang dat de draagkracht genoeg is voor de bouw van kassen. 
Zandgronden zijn daarbij uitermate geschikt. Bij veengronden is de natuurlijke draagkracht 
minder en zal veelal geheid moeten worden. Dit leidt tot hogere bouwkosten. Voor kleigrond 
gelden geen bijzondere beperkingen. De vruchtbaarheid van de bodem is veelal niet relevant 
omdat in de glastuinbouw vooral op substraat of in stellingen wordt geteeld. In het 
plangebied wordt door 2 deelnemende glastuinbouwbedrijven in de volle grond geteeld. 
 
Geconcludeerd kan worden dat bodem in het plangebied nauwelijks een bepalende factor is 
voor de ontwikkeling van de glastuinbouw. Enerzijds omdat via bouwtechnische maatregelen 
deze voorkomen kunnen worden, anderzijds omdat bodemkwaliteit tegenwoordig geen 
bepalende productiefactor voor de teelt is (substraatteelt, teelt op stellingen). 
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3.7 Cultuurhistorie 
Op de Cultuurhistorische Waardenkaart van Noord-Brabant zijn historisch geografische 
waarden, historisch stedenbouwkundige waarden, waardevolle bouwwerken en indicatieve 
archeologische waarden opgenomen.  
 
Zuid 
In Zuid is het gebied tussen de Zandspui, Hoge Vaartkant/ Brandsche Vaart, Hilsebaan en 
Hoge Bremberg aangemerkt als gebied met redelijk hoge historisch- geografische waarden. 
Dit gebied loopt door tot de A58. De waarden bestaan uit een akkercomplex met bouwland 
en grasland. In het gebied ten noorden van de Hilsebaan zijn nog duidelijk de kenmerken 
aanwezig. In het meest zuidelijke deel, het gebied waarin Zuid is gelegen, zijn op enkele 
exemplaren na, de voorheen het landschap structurerende houtwallen gerooid. De 
verkavelingsstructuur is wel grotendeels gehandhaafd. De Oude Turfvaart/ Vossenbergse 
Vaart en de aan de rand van het plangebied gelegen Moerdijkse Postbaan zijn aangemerkt 
als hoog respectievelijk zeer hoog historisch waardevolle lijnen. Aan de rand en in het 
plangebied zijn enkele historisch waardevolle bouwwerken aangemerkt.  

Archeologische waarden 
Het merendeel van het plangebied is aangemerkt als gebied met lage archeologische 
waarden. Met name rondom de (oude) wegen zoals de Klappenberg zijn gebieden gelegen 
met middelhoge of hoge archeologische verwachtingswaarde. 
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Oost 
De aan de rand van het plangebied gelegen Lage Bremberg is aangemerkt als historisch 
zeer waardevol in verband met de karakteristieke klinkerbestrating en bochtige structuur. 
Verder zijn geen specifieke waarden opgenomen.  

Archeologische waarden 
Het merendeel van het plangebied is aangemerkt als gebied met lage archeologische 
waarden. Met name rondom de Lage Bremberg zijn gebieden gelegen met middelhoge of 
hoge archeologische verwachtingswaarde. 
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Noordwest 
Vrijwel het hele plangebied valt binnen de aanduiding redelijk hoge historisch geografische 
waarden in verband met onder andere de verkaveling en afwateringssloten. De Laaksche 
Vaart is een herkenbare voormalige turfvaart die is gelegen tussen begeleidende kaden aan 
weerszijde. De vaart is voorzien van populieren, knotbomen en houtkanten. De aan de 
westzijde gelegen Kibbelvaart is eveneens een voormalige turfvaart welke ten noorden van 
de Hoevenseweg is gelegen tussen brede kaden, die voorzien zijn van bosschages en 
hakhout in de vorm van knotbomen.  
 
De Lage Donk maakt deel uit van de oude wegenstructuur, die noord- zuid getraceerd loopt 
parallel aan de vaarten. Deze karakteristieke weg, evenals de oost- west lopende 
Goorstraat, zijn voorzien van historische bestrating met oude, gebakken klinkers. Langs de 
Lage Donk en de Goorstraat zijn enkele waardevolle bouwwerken gelegen.  
 
Archeologische waarden 
Het merendeel van het plangebied is aangemerkt als gebied met lage archeologische 
waarden. Met name rondom de (oude) wegen en tegen de dorpskern zijn gebieden gelegen 
met middelhoge of hoge archeologische verwachtingswaarde.  
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3.8 Verkaveling 
Het gedeelte van het akkercomplex met bouwland en grasland in gebied Zuid heeft een 
afwisselende blok- en strookvormige verkaveling, die sinds de landinrichting veranderd is in 
de zin dat de verkaveling grootschaliger van opzet is geworden.  
 
In gebied Oost is de verkaveling zowel noord- zuid als west- oost gericht.  
 
De polders in gebied Noordwest en ten noorden daarvan vormen een reeks van polders met 
afwisselend bouwland en grasland in strookvormige verkaveling. In het gebied bevinden zich 
stroken met lintbebouwing, voornamelijk bestaande uit boerderijen aan de Lage Donk, de 
Goorstraat en Haansberg. 

3.9 Infrastructuur 
Etten-Leur wordt via de rijkswegen A58 en A16 goed ontsloten in de richting van Rotterdam, 
Utrecht, Eindhoven, Vlissingen en Antwerpen. 
 
Zuid  
Zuid wordt via de N637 (Rijsbergseweg), de Couperuslaan en de Parklaan goed ontsloten in 
de richting van de A58. De wegen in het gebied komen uit op de Rijsbergseweg. De wegen 
zelf voldoen over het algemeen niet aan de eisen die de glastuinbouwbedrijven er aan 
stellen. De wegen zijn erg smal en er is sprake van achterstallig onderhoud (gaten in het 
wegdek). 
 
Oost 
Dit gebied wordt via de Lage Bremberg, Liesbosweg en de Lage Vaartkant goed ontsloten in 
de richting van de A58.  
 
Noordwest 
Dit gebied wordt via de Lage Donk, Goorstraat en Bankenstraat naar de Hoevenseweg en 
via industrieterrein Vosdonk/ Vossendaal ontsloten in de richting van de A58.  
 
Alle drie de deelgebieden zijn op zich redelijk goed ontsloten. Weliswaar moet verkeer langs 
of door Etten-Leur en het industrieterrein, maar deze wegen in de kern zijn ingericht voor 
vrachtverkeer. De wegen in de gebieden zelf, zoals in Zuid, voldoen over het algemeen niet 
aan de eisen die de glastuinbouwbedrijven er aan stellen. De wegen zijn erg smal en er is 
sprake van achterstallig onderhoud (gaten in het wegdek). 

3.10 Leefbaarheid 
De glastuinbouw in het plangebied is van sociaal-economische betekenis voor de regio 
Etten-Leur. Op dit moment zijn er 97 + 130 FTE noodzakelijk en wordt er 27.000 uur ingevuld 
door scholieren uit Etten-Leur en omgeving. Het is voor de sector noodzakelijk om 
concurrerend te kunnen blijven werken, schaalvergroting is daarvoor noodzakelijk. De 
bestaande bedrijven hebben daarom behoefte aan fysieke ontwikkelingsmogelijkheden.  
Daarnaast is het wenselijk om bedrijven die elders in de gemeente Etten-Leur gelegen zijn 
en die door hun specifieke ligging klem zitten, te hervestigen op een nieuwe locatie. Voor de 
vrijkomende locatie zal een passende herbestemming plaatsvinden.  
 
In de huidige situatie leidt met name het planologische en ruimtelijke beleid en de 
regelgeving tot een knelpunt voor verdere ontwikkeling van de bedrijven. Dit betreft de 
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maximum oppervlaktemaat voor netto glas zoals opgenomen in het bestemmingsplan en de 
huidige invulling van de beleidsregel ten aanzien van landschappelijke inpassing.  
 
Ten aanzien van de ontwikkeling van bedrijven in het plangebied zal rekening gehouden 
moeten worden met aanwezige andere functies zoals burgerwoningen. Wettelijk vereiste 
afstanden spelen hierbij een rol, evenals de wenselijkheid van een verantwoorde 
landschappelijke inpassing.  
 
Het plangebied heeft geen specifieke recreatieve functie. Extensief recreatief medegebruik 
(wandelen, fietsen e.d.) vindt wel plaats. Ten zuiden van gebied Zuid is in het gebiedsplan 
Brabantse Delta de aanduiding extensief recreatief gebied opgenomen.  

3.11 Technische infrastructuur 
Het plangebied beschikt in principe over alle gangbare technische infrastructuur zoals gas, 
riolering, elektriciteit en waterleidingen. Vanuit de wensinventarisatie blijkt dat er mogelijke 
knelpunten zijn betreffende de capaciteit. Per beheerder zal bij uitbreiding moeten worden 
nagegaan waar de knelpunten zitten en zullen er afspraken moeten worden gemaakt over de 
aanpak van deze knelpunten. 
 
Rond leidingentracés gelden diverse zoneringen uit het oogpunt van veiligheid en beheer.  
Door de gebieden lopen onder meer straalpaden (gebied Zuid en Noordwest), zonering 
industrielawaai (Vosdonk), gastransportleiding (parallel Moerdijkse Postbaan) en een 
hoogspanningsverbinding (Noordwest).  
 
Indien er gebouwd wordt op of in nabijheid van gronden welke een van de genoemde 
aanduidingen hebben, dient er schriftelijk advies gevraagd te worden aan de 
leidingbeheerder. In de zone aangeduid als Hoogspanningsverbinding mag de hoogte van 
bouwwerken ten dienste van de bestemming niet meer dan 45m bedragen. Agrarische 
bebouwing dient te voldoen aan de voorschriften van de ter plaatse geldende bestemming 
en is slechts toegestaan als het belang van de hoogspanningverbinding dit toelaat. Ook dient 
een vergunning aanwezig te zijn voor bijvoorbeeld de aanplant van houtopstanden. 
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4. Planologische kaders 

 
In bijlage 2 is schematisch opgenomen wat de uitbreidingsmogelijkheden zijn van de 
bedrijven. Deze schematische weergave is een samenvatting van hetgeen dat beschreven is 
in dit hoofdstuk. 

4.1 Bestemmingsplan Buitengebied 
De gemeente Etten-Leur beschikt over een vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied van 
1998. De voorloper van het bestemmingsplan is de Nota Visie Buitengebied 1996 wat de 
leidraad heeft gevormd. Hierin is het landelijk gebied onderverdeeld in vier hoofdgebieden. 
De positie van de agrarische sector verschilt per hoofdgebied. Voor het plangebied, dat deel 
uit maakt van het centrale zandgebied, is opgenomen dat het een ontwikkelingsgebied is 
voor de land- en tuinbouw en veehouderij. Nieuwvestiging van en omschakeling naar 
glastuinbouwbedrijven is in het geldende beleid onder randvoorwaarden toegestaan mits dit 
niet grootschalig of projectmatig gebeurt. In het kader van het uitwerkingsplan van het 
Streekplan, het Gebiedsplan van de Brabantse Delta en de StructuurvisiePlus zijn de 
mogelijkheden voor de glastuinbouw nader bepaald. 
 
Op grond van artikel III.1, lid B van het bestemmingsplan Buitengebied mag binnen gebieden 
met de bestemming ‘Agrarisch gebied categorie 1 -A1-‘ en de aanduiding ‘glastuinbouw 
toegestaan’ een kassenperceel maximaal 3,5 ha bedragen. Hierin mag de oppervlakte 
kassen maximaal 3 ha bedragen. De oppervlakte van de bedrijfsgebouwen, geen kassen 
zijnde, mag maximaal 5000 m² bedragen. Met toepassing van de beleidsregel voor 
landschappelijke inpassing van glastuinbouwbedrijven mogen bedrijven in gebieden 
‘glastuinbouw toegestaan’ de maximale oppervlakte verhogen van 3 ha naar 4 ha netto glas 
(plus 0,5 ha overige bebouwing). Dit is nog niet in het bestemmingsplan verwerkt. Uitbreiding 
naar 4 ha kan mogelijk worden gemaakt door middel van toepassing van de procedure ex 
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Alvorens deze procedure kan worden 
opgestart dient initiatiefnemer aan te tonen dat zorg gedragen wordt voor een volledige 
landschappelijke inpassing van het bedrijf, met uitzondering van de bestaande voorzijde/ 
voorerf. 
 
Beleidsregel landschappelijke inpassing 
Op 24 juni 2003 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de ‘Beleidsregel voor 
landschappelijke inpassing bij uitbreiding glastuinbouwbedrijven tot 4 ha netto glasopstand’ 
vastgesteld. Volgens schriftelijke informatie van de gemeente Etten-Leur geldt deze regeling 
onverkort voor uitbreiding van glastuinbouwbedrijven tot 5 ha.  
 
In de beleidsregeling is het volgende opgenomen: 
Op grond van artikel III.1, lid B van het bestemmingsplan Buitengebied mag binnen gebieden 
met de bestemming ‘Agrarisch gebied categorie 1 -A1-‘ en de aanduiding ‘glastuinbouw 
toegestaan’ een kassenperceel maximaal 3,5 ha bedragen. Hierin mag de oppervlakte 
kassen maximaal 3 ha bedragen. De oppervlakte van de bedrijfsgebouwen, geen kassen 
zijnde, mag maximaal 5000 m² bedragen. Zoals aangegeven in paragraaf 4.1 heeft het 
gemeentebestuur (naar aanleiding van de Visie Glastuinbouw in 1999) onder andere de 
bereidheid uitgesproken om voor de gebieden ‘glastuinbouw toegestaan’ de maximale 
oppervlakte te verhogen van 3 ha naar 4 ha netto glas (plus 0,5 ha overige bebouwing). In 
de praktijk betekent dit bijvoorbeeld een inpassing van het hele bedrijf met een circa 10m 
brede gesloten struiklaag met bomen.  
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4.2 StructuurvisiePlus 
De gemeente Etten-Leur beschikt over een recent vastgestelde StructuurvisiePlus 2020, 
‘Etten-Leur in bloei’ (vastgesteld 23-5-2005). Dit is op dit moment het meest actuele 
gemeentelijke beleidskader. De gemeente beschikt over een aantrekkelijk en gevarieerd 
buitengebied waar sprake is van een verwevenheid van water, landbouw, natuur en 
recreatie. Zie ook de visiekaart uit de StructuurvisiePlus aan het slot van deze paragraaf.  
 
Als een knelpunt in het landelijk gebied wordt de teruggang van het aantal agrarische 
bedrijven en daarmee een toename van het aantal vrijkomende agrarische bedrijfslocaties 
(bouwblokken/ gebouwencomplexen) gezien. Aandachtspunten daarbij zijn het streven naar 
agrarisch hergebruik, maar ook het zoeken naar mogelijkheden en randvoorwaarden voor 
niet- agrarisch hergebruik. De overblijvende agrarische bedrijven zoeken het vooral in 
schaalvergroting, intensivering, verbreding en/ of nevenactiviteiten. Aandachtspunt daarbij is 
het vinden van het juiste evenwicht tussen het bieden van mogelijkheden tot 
bedrijfsontwikkeling enerzijds en het respecteren van de bestaande natuur- en 
landschapswaarden anderzijds. Dit geldt in Etten-Leur vooral voor de vollegrondstuinbouw 
en de glastuinbouw. 
 
Het beleid voor Etten-Leur is gericht op het bieden van voldoende mogelijkheden om een 
perspectiefvolle agrarische bedrijfsvoering te voeren. Dit geldt ten aanzien van de 
melkrundveehouderijen, tuinbouwbedrijven en glastuinbouwbedrijven. De gemeente Etten-
Leur is zich ervan bewust dat de agrarische sector een goede beheerder is van het 
agrarische cultuurlandschap waarbij duurzaamheid en vitaliteit gewaarborgd moeten zijn. Als 
uitwerking van de StructuurvisiePlus zal beleid ten aanzien van plattelandsvernieuwing en 
nieuwe economische dragers in het landelijke gebied worden geformuleerd. Er zal sprake 
zijn van een agrarische sector die nog steeds een zeer belangrijke ruimtegebruiker in het 
buitengebied is en blijft en waarbij processen van schaalvergroting en/of intensivering te 
verwachten zijn.  
 
Plangebied 
In het noordelijk zeekleigebied komt met name grondgebonden melkveehouderij voor. In het 
overgangsgebied bevinden zich diverse natuurgebieden (Kelsdonk/ Zwermlaken en de 
Berk). Het centraal zandgebied, waar het plangebied deel van uit maakt, biedt vooral plaats 
aan agrarische functies. Dat betreft, behalve grondgebonden melkveehouderij, vooral 
vollegrondstuinbouw en glastuinbouw. In beperkte mate zijn intensieve veehouderijbedrijven 
aanwezig. Het gebied heeft primair een functie ten behoeve van agrarische bedrijfsvoering. 
In de Structuurvisie is aangegeven dat extensieve vormen van recreatief medegebruik hier 
ook passend zijn.  
 
Het plangebied vormt het ontwikkelingsgebied voor de land- en tuinbouw. Nieuwvestiging 
van en omschakeling naar glastuinbouwbedrijven is in het geldende beleid in diverse 
gebieden onder randvoorwaarden toegestaan mits dit niet grootschalig of projectmatig 
gebeurt. In de StructuurvisiePlus wordt aangegeven dat naast de StructuurvisiePlus, het 
uitwerkingsplan van het streekplan en het gebiedsplan van de Brabantse Delta de 
mogelijkheden voor de glastuinbouw nader bepalen. 
 
Specifiek ten aanzien van glastuinbouw wordt in de StructuurvisiePlus in het programma 
voor glastuinbouw aangegeven dat in regionaal verband er uitvoerig is gediscussieerd over 
de uitgangspunten voor glastuinbouw. De behoeftevraag in de regio Midden- en West- 
Brabant bedraagt circa 250 ha extra glastuinbouw, exclusief een eventueel te ontwikkelen 
projectlocatie. Aan de stedelijke regio Breda-Tilburg en de gemeente Steenbergen is 
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gevraagd daarin te voorzien. De gemeenten in de stedelijke regio Breda-Tilburg kunnen of 
willen geen projectmatige glastuinbouw in hun gemeente realiseren.  
  
Ook de gemeente Etten-Leur sluit grootschalige of projectmatige glastuinbouw uit, omdat het 
zich niet verdraagt met de waarden en structuur van het landschap in de gemeente. Op dit 
moment is het standpunt van de gemeente Etten-Leur om, onder randvoorwaarden: 
- bestaande bedrijven doorgroeimogelijkheden te bieden tot een maximum van 5 ha 
 (afhankelijk van de ligging en invulling van de randvoorwaarden).  
- overwegen om incidentele nieuwvestiging danwel omschakeling toe te staan 
 (in een cluster van glastuinbouw, of anderszins passende wijze inplaatsen). 
 
Nieuwvestiging van, danwel omschakeling naar glastuinbouw past alleen binnen de grenzen 
van het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld, waarbij bovendien rekening gehouden moet 
worden met:  
- de nadere begrenzing van de glastuinbouwvestigingsgebieden in het kader van het 
 uitwerkingsplan van het streekplan; 
- en met de (eventuele) toekomstige verstedelijkingsopgaven voor woningbouw en 
 bedrijventerreinen.  
 
De glastuinbouwbedrijven waarop bovengenoemde van toepassing is, zijn aangegeven op 
de visiekaart StructuurvisiePlus, structuurvisie totaalbeeld. Zie daarvoor de pagina hiernaast. 
 
Volgens het programma kan glastuinbouw op een aanvaardbare manier gerealiseerd 
worden, met in achtneming van de belangen van de sector en zonder de gebiedskwaliteiten 
onevenredig aan te tasten. De gemeente Etten-Leur kan op deze wijze 50 ha tot 75 ha aan 
extra glastuinbouw realiseren bij bestaande bedrijven (circa 50 ha) en met beperkte 
nieuwvestiging en omschakeling (circa 25 ha). Hiermee wordt zuinig ruimtegebruik 
nagestreefd.  
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4.3 Provinciaal beleid glastuinbouw 

4.3.1 Beleidsnota Glastuinbouw 1999 
In het kader van de provinciale Beleidsnota Glastuinbouw uit 1999 is de afspraak gemaakt 
dat het glastuinbouwareaal in Noord-Brabant in de periode tot 2012 van 1000 ha naar 1500 
ha netto glas mag groeien. De 500 ha extra ruimte voor groei van de glastuinbouwsector in 
Noord-Brabant is gebaseerd op een door het Landbouw Economisch Instituut in opdracht 
van de provincie uitgevoerde studie. Deze studie is een nadere uitwerking van het rapport 
‘Kansen voor Kassen’, waarin het perspectief voor herstructurering en groei van de 
glastuinbouwsector in Nederland wordt beschreven.  
 
Een andere belangrijke doelstelling uit de Beleidsnota Glastuinbouw is dat in 2012 75% van 
het areaal aan glas in de aangewezen doorgroei- en vestigingsgebieden gevestigd moet zijn. 
Dit betekent dat op een totaalareaal van 1500 ha dus 1125 ha glas binnen deze gebieden 
gelegen moet zijn. In 2000 was circa 200 ha glas in de doorgroeigebieden gelegen en circa 
300 ha in de vestigingsgebieden. Om ontwikkeling tot 1125 ha in deze gebieden mogelijk te 
maken moet er dus ruimte gevonden worden voor circa 600 ha netto glas. Een verdere 
toename binnen de doorgroeigebieden met 100 ha netto glas lijkt aannemelijk. Dit betekent 
dat er binnen de provinciale vestigingsgebieden ruimte voor 500 ha netto glas gevonden zal 
moeten worden. Hiervan zal circa 100 ha in Oost- Brabant gerealiseerd moeten worden en 
circa 400 ha in West- en Midden- Brabant. Op een te ontwikkelen projectlocatie in West-
Brabant zal nog extra ruimte nodig zijn voor minimaal 150 ha netto glas. Dit betekent dat er 
binnen de vestigingsgebieden voor glastuinbouw in West- Brabant een ruimtebehoefte is 
voor 250 ha netto glas extra waarbij naast doorgroei van bestaande bedrijven ook ruimte 
voor nieuwvestiging moet worden geboden. In deze behoefte moet in beginsel voorzien 
worden binnen de vestigingsgebieden voor glastuinbouw die op de Streekplankaart staan 
aangegeven.  

4.3.2 Herziening glastuinbouwbeleid 
In 2006 is de Beleidsnota Glastuinbouw geëvalueerd en op enkele punten aangescherpt. 
Gezien het belang van de glastuinbouw voor de economie van Noord-Brabant wil de 
provincie de plattelandseconomie in Noord-Brabant versterken, door verdere ontwikkeling 
van de glastuinbouw in bepaalde gebieden mogelijk maken. Dit is mogelijk door enerzijds het 
bieden van ruimtelijke mogelijkheden en anderzijds door het stimuleren van innovatie en 
technologische vernieuwing. Gezien het belang van natuur en landschap, wordt zoveel 
mogelijk getracht de ruimtelijke kwaliteit van Brabant te versterken. Daarom is niet overal de 
ontwikkeling van glastuinbouw wenselijk en de plekken die wel geschikt zijn, dienen 
duurzaam ingericht te worden.  
 
Het hoofddoel van de Beleidsnota Glastuinbouw 2006 is dan ook: 
 
Ruimte bieden aan een duurzame ontwikkeling van glastuinbouwconcentraties 
in die gebieden die daar geschikt voor zijn. 
 
Het eerste doel is ruimte bieden voor de ontwikkeling van glastuinbouw (ontwikkelen). 
De ambities van de provincie hierbij zijn dat er planologische ruimte wordt geboden tot 1500 
ha in 2015 en 1800 ha in 2020. De maatregelen die zij hiervoor wil treffen zijn gemeenten 
gaan stimuleren om de ontwikkeling van glastuinbouwgebieden ter hand te nemen. 
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Tevens wil zij initiatieven buiten de aangewezen concentratiegebieden onder voorwaarden 
toestaan. Bij teeltondersteunende kassen wil zij extra ontwikkelingsmogelijkheden bieden 
door de maximaal toegestane maat te verruimen in een aantal nog nader aan te wijzen en te 
begrenzen gebieden binnen de Agrarische Hoofdstructuur- landbouw (AHS-landbouw). 
 
Het tweede doel is het bundelen van de glastuinbouw in concentratiegebieden en saneren 
van de glastuinbouwbedrijven uit kwetsbare gebieden (concentreren en saneren). De 
provinciale ambitie hierbij is dat 75% van het areaal glas is gelegen in concentratiegebieden 
in 2015. Dit wil zij realiseren door enerzijds er voor te zorgen dat er genoeg 
concentratiegebieden zijn en dat ondernemers daar ook naar toe gaan. Het maximale areaal 
voor solitaire bedrijven blijft gehandhaafd. Hier is binnen de AHS-landbouw echter tijdelijk 
een uitzondering op. Zolang er nog te weinig ruimte in concentratiegebieden is, waar de 
ondernemer naar toe kan gaan, wordt per situatie bekijken wat de mogelijkheden zijn voor 
extra uitbreidingsruimte. Hiervoor zal maatwerk worden geleverd, waarvoor wel een 
tegenprestatie zal worden verlangd. Dit maatwerk betreft echter een beperkt deel van de 
solitaire bedrijven, dat nu al 3 ha heeft. Anderzijds wordt ingezet op de saneringsregeling, die 
ondernemers de gelegenheid biedt om hun bedrijf in kwetsbare gebieden te beëindigen. 
 
De derde doelstelling is het verduurzamen van de ontwikkeling van de glastuinbouw 
(verduurzamen). Voor energie, water, licht, geluid, natuur en landschap, cultuurhistorie en 
aardkundige waarden zijn ambities gesteld, omdat deze thema’s waarden 
vertegenwoordigen die men wil ontwikkelen dan wel herstellen. De maatregelen zijn divers, 
waarbij met name wordt ingezet op integrale oplossingen, niet alleen binnen de 
glastuinbouwsector zelf, maar ook door de synergie die kan ontstaan door samenwerking 
tussen verschillende landbouwsectoren te benutten. 
 
Per duurzaamheidsthema zijn ambities gesteld en doelstellingen opgenomen die zijn 
vastgelegd in een convenant tussen de stichting Natuur en Milieu, de overheden en de 
sector. Het streven van de provincie is de gemaakte afspraken en de gestelde doelstellingen 
in het convenant te behalen in de daarvoor gestelde termijnen tot 2015 of 2020.  
Maatwerk zal ook hierbij steeds belangrijker worden. Hierdoor komt er binnen de 
concentratiedoelstelling meer ontwikkelingsmogelijkheid en ruimte.  
 
De invulling van landschappelijke inpassing is bijvoorbeeld wenselijker op gebiedsniveau dan 
op bedrijfsniveau. Landschappelijke inpassing heeft hierdoor meer betekenis voor de 
maatschappij. Ten slotte is de provincie voornemens gemeenten actiever bij te staan bij 
glastuinbouwontwikkeling en problemen die daar bij optreden. Duurzaamheid speelt zoals 
eerder vermeld ook daarbij een voornamere rol dan voorheen en komt expliciet aan de orde 
in de beleidsnota glastuinbouw.  
 
In dit rapport is in hoofdstuk 6 nader ingegaan op de duurzaamheidsaspecten voor de 
glastuinbouw in Etten-Leur.  
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4.3.3 Streekplan Noord-Brabant 
Het plangebied is in het streekplan Noord Brabant 2002 gelegen in de agrarische 
hoofdstructuur landbouw (AHS- landbouw). In Zuid is een gebiedje aangemerkt als GHS- 
landbouw. Tevens zijn de gebieden Zuid en Noordwest aangeduid als 
‘glastuinbouwvestigingsgebied’ en gebied Oost als ‘mogelijk doorgroeigebied glastuinbouw’.  
 
Centraal uitgangspunt in het provinciale beleid is de concentratie van glastuinbouwbedrijven 
in daartoe aangewezen gebieden, de vestigingsgebieden en (mogelijke) doorgroeigebieden. 
Dit beleid is ingegeven enerzijds om concentratievoordelen te behalen en gezamenlijk 
problemen op te lossen, anderzijds om landschappelijk tot een verantwoorde inpassing te 
kunnen komen. 
 
De vestigingsgebieden zijn bedoeld voor de concentratie van glastuinbouwbedrijven. In de 
meeste vestigingsgebieden bevindt zich al een aanzienlijk aantal van deze bedrijven. Door 
de gemeenten moet nader worden bepaald welke gedeelten van de vestigingsgebieden in 
aanmerking komen voor de bouw van clusters van nieuwe bedrijven of clusters van nieuwe 
en bestaande bedrijven en tot welke omvang individuele bedrijven mogen groeien. Hierbij 
geldt dat de omvang van glastuinbouwbedrijven in de vestigingsgebieden in beginsel alleen 
mag worden beperkt, voor zover dat noodzakelijk is in verband met ter plaatse aanwezige 
waarden en belangen van natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische, water- en 
bodemhuishoudkundige of milieuhygiënische aard. 
 
In de mogelijke doorgroeigebieden voor de glastuinbouw is een zekere concentratie van 
glastuinbouwbedrijven aanwezig. Deze gebieden zijn echter om uiteenlopende redenen niet 
geschikt voor uitgroei tot een vestigingsgebied voor de glastuinbouw. Een mogelijk 
doorgroeigebied kan de status van doorgroeigebied krijgen op grond van een door de 
gemeente in overleg met belanghebbende partijen op te stellen duurzaam en strak begrensd 
bestemmings- en inrichtingsplan. In dit plan worden de mogelijkheden tot voortzetting of 
uitbreiding van de bestaande, positief bestemde, glastuinbouwbedrijven beschreven in relatie 
tot de in het gebied aanwezige waarden en belangen van natuurlijke, landschappelijke, 
cultuurhistorische, water- en bodemhuishoudkundige, milieuhygiënische of recreatieve aard, 
alsmede de wijze waarop het gebied wordt ingericht en synergievoordelen kunnen worden 
behaald. Nieuwvestiging van of omschakeling naar een glastuinbouwbedrijf is in beginsel 
niet toegestaan in een (mogelijk) doorgroeigebied.  
 
Glastuinbouwbedrijven buiten vestigings- en doorgroeigebieden in de AHS- landbouw mogen 
hun bouwblok uitbreiden tot een maximale netto glasopstand van 3 ha, mits dit in 
overeenstemming is met de natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische, water- en 
bodemhuishoudkundige of milieuhygiënische kwaliteiten van het gebied. 
 
Zie de volgende pagina voor uitsnede van de streekplankaart. 
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4.3.4 Uitwerkingsplan stedelijke regio Breda - Tilburg 
Op 21-12-2004 is het uitwerkingsplan stedelijke regio Breda - Tilburg vastgesteld. Hiermee is 
een uitwerking gegeven aan het verstedelijkingsbeleid zoals opgenomen in het Streekplan. 
In dit plan zijn de voor regio Breda - Tilburg gewenste ontwikkelingen op het gebied van 
woningbouw, bedrijventerrein, hoofd- infrastructuur, landschap en glastuinbouw aangegeven. 
In het Streekplan staan in de stedelijke regio Breda - Tilburg een aantal vestigingsgebieden 
voor glastuinbouw aangegeven. Deze gebieden zijn ruimer begrensd dan nodig is om te 
voorzien in de ruimte- behoefte. In het streekplan is opgenomen dat gemeenten nader 
moeten bepalen welke delen van die vestigingsgebieden in aanmerking komen om te 
benutten voor glastuinbouw. In het kader van het uitwerkingsplan zijn de gebieden voor 
glastuinbouw nader begrensd. Deze nader begrensde gebieden zijn afgestemd met het 
gebiedsplan Brabantse Delta.  
 
Een nadere analyse van de gebieden heeft er toe geleid dat de omvang van de provinciale 
vestigingsgebieden uit het Streekplan waarbinnen nieuwvestiging en omschakeling mogelijk 
is, aanzienlijk kleiner uitvallen. Deze begrenzing is afgestemd op de aanduiding 
“transformatie afweegbaar” in het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld en op de plankaart van 
het uitwerkingsplan. Binnen de zoekgebieden voor verstedelijking zijn stedelijke functies 
afweegbaar. Gezien de ligging, schaal en uitstraling van glastuinbouw in combinatie met de 
verstedelijkingsopgave voor de stedelijke regio Breda – Tilburg is een concentratie van de 
glastuinbouw binnen de zoekgebieden voor verstedelijking (gebieden: ‘transformatie 
afweegbaar’) gewenst.  
 
Bij het verder in beschouwing nemen van de in dit plan begrensde vestigingsgebieden 
glastuinbouw waarbinnen nieuwvestiging en omschakeling mogelijk is, is duidelijk geworden 
dat er geen mogelijkheden zijn om grootschalige aaneengesloten nieuwvestigingen van 
glastuinbouw ruimtelijk op een verantwoorde wijze in te passen. De schaal en maat, 
bebouwingsstructuren en de huidige landschappelijke inrichting in deze gebieden lenen zich 
hier niet voor. Andere belemmeringen die spelen zijn: cultuurhistorische waarden (Etten-
Leur), hoogspanningsleidingen (Breda), de openheid van de Willemspolder (Oosterhout) en 
de waterhuishouding (Etten-Leur). Voor projectmatige of anderszins grootschalige 
aaneengesloten nieuwvestigingen is in deze gebieden geen ruimte. Er is wel ruimte op 
beperkte schaal voor inplaatsing van nieuwe vestigingen en omschakeling. 
Buiten de op de plankaart aangegeven vestigingsgebieden bij Etten-Leur en Breda 
(waarbinnen nieuwvestiging of omschakeling mogelijk is) is nieuwvestiging en omschakeling 
van glastuinbouw niet gewenst vanwege de nadelige ruimtelijke gevolgen op het landschap.  
 
Het merendeel van de bestaande glastuinbouwbedrijven ten noorden en ten zuiden van de 
kern Etten-Leur is gelegen binnen de vestigingsgebieden op de streekplankaart. Op de 
streekplankaart is aan de oostzijde van Etten-Leur een doorgroeigebied voor glastuinbouw 
gelegen. In dit doorgroeigebied liggen de bestaande glastuinbouwbedrijven verdeeld over 
twee locaties. Uitgaande van de bestaande glastuinbouwbedrijven en de in het vigerende 
bestemmingsplan opgenomen mogelijkheden voor uitbreidingen is er volgens het 
uitwerkingsplan een restcapaciteit van circa 44 ha. Maatgevend hierbij is dat het 
bestemmingsplan voor de meeste bedrijven een bovennorm van 3 ha netto glas en in enkele 
gevallen 2 ha netto glas per bedrijf kent. Vanuit de individuele bedrijfsbehoefte gezien en de 
landschappelijke situering van een aantal solitair gelegen bedrijven is het niet reëel om te 
veronderstellen dat de restcapaciteit volledig benut kan worden. 
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Een aantal bestaande glastuinbouwbedrijven welke binnen de vestigingsgebieden uit het 
streekplan liggen, zijn buiten de in het uitwerkingsplan aangegeven vestigingsgebieden 
komen te liggen waarbinnen nieuwvestiging en omschakeling mogelijk is. Het is niet 
wenselijk dat de bestaande glastuinbouwbedrijven welke liggen binnen de 
vestigingsgebieden op de streekplankaart op basis van het duurzaam ruimtelijk 
structuurbeeld de status van solitaire glastuinbouwbedrijven krijgen. Om deze reden wordt 
voor deze glastuinbouwbedrijven afhankelijk van de huidige ligging, omvang en 
mogelijkheden voor landschappelijke inpassing en/ of landschapsontwikkeling een doorgroei 
tot 5 ha netto glas voorgestaan. Dezelfde benadering wordt voorgestaan voor bedrijven 
gelegen binnen het huidige doorgroeigebied en enkele bedrijven elders die binnen de 
aanduiding “transformatie afweegbaar” zijn gelegen.  
 
De gebieden waarin nieuwvestiging of omschakeling binnen de vestigingsgebieden voor 
glastuinbouw toelaatbaar is, zijn gelegen ten noordwesten en ten zuidoosten van Etten-Leur. 
Deze zijn begrensd op basis van een confrontatie met het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld 
en de in het gebied aanwezige landschappelijke kwaliteiten. Hierbij is rekening gehouden 
met (eventuele) toekomstige verstedelijkingsopgaven voor woningbouw en 
bedrijventerreinen.  
 
De richtomvang voor zowel de bestaande als eventueel nieuw te vestigen of om te 
schakelen bedrijven in de bovengenoemde gebieden is circa 5 ha netto glas. Op basis van 
een nadere ruimtelijke afweging kan afhankelijk van de specifieke situatie in beperkte mate 
extra ontwikkelingsruimte geboden worden binnen de op deze plankaart aangegeven 
vestigingsgebieden. Aan doorgroei, nieuwvestiging of omschakeling kunnen nadere 
voorwaarden worden gesteld waaronder landschappelijke inpassing en/of 
landschapsontwikkeling. Op basis van een reële benutting van de restcapaciteit van het 
bestemmingsplan plus redelijkerwijs te realiseren hoeveelheid extra glas door verhoging van 
de bovennorm tot 5 ha en incidentele nieuwvestiging en omschakeling is er in Etten-Leur 
ruimte voor ca. 60 -75 ha netto glas. 
 
De plankaart geeft aan dat een noordelijke en zuidelijke uitbreiding van Etten-Leur mogelijk 
is (aanduiding “transformatie afweegbaar”; zoekgebied verstedelijking). Een groot deel van 
het zuidelijke gebied is op de Streekplankaart aangeduid als vestigingsgebied voor 
glastuinbouw. Dit geeft al een eerste indicatie dat er in het gebied over het algemeen geen 
bijzondere landschaps- en natuurwaarden aanwezig zijn en dat dus transformatie 
afweegbaar is. In het Streekplan ligt de grens van de stedelijke regio op de rijksweg. Het 
Streekplan biedt de mogelijkheid die grens te verschuiven. Vanwege de opgave voor 
glastuinbouw en de behoefte aan bedrijventerreinen in de toekomst is de grens van de 
stedelijke regio hier in zuidelijke richting verschoven. Op de plankaart staat de nieuwe 
begrenzing aangegeven. Aan de noordzijde sluit het zoekgebied goed aan op de recente 
uitbreidingen en ontwikkelingen in dat gebied. Een aandachtspunt vormt het zogenoemde 
‘Maalstopgebied’. Dit zijn lager gelegen gebieden waar een geforceerde wateruitplaatsing 
wordt toegepast. 
 
Aan de noordwestzijde en de zuidoostzijde vormen de beken en de aanwezige 
bebouwingsstructuren de grenzen van het zoekgebied. Vanzelfsprekend moet rekening 
gehouden worden met ruimte voor die beeklopen. Het landelijke gebied aan de oostzijde 
tussen het Liesbos en de Brandsche Vaart komt niet voor verstedelijking in aanmerking. 
 
Een uitsnede van de streekplanuitwerking is opgenomen op de pagina hiernaast. 
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4.3.5 Gebiedsplan Brabantse Delta 
Op 22 april 2005 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant het gebiedsplan voor de 
Brabantse Delta vastgesteld. Hierin is opgenomen dat men de ontwikkeling van 
glastuinbouw wil sturen. Concentratie van kassen is gewenst evenals verplaatsing van 
glastuinbouw uit kwetsbare gebieden. Er worden een aantal locaties aangewezen waar de 
glastuinbouw ontwikkelingsmogelijkheden krijgt. Er is onderscheid gemaakt in 
(project)vestigingsgebieden en doorgroeigebieden. 
 
Op de ambitiekaart zijn indicatieve begrenzingen van de genoemde gebieden opgenomen. In 
de aanwijzing van deze locaties is rekening gehouden met natuurwaarden, het landschap en 
de waterhuishoudkundige situatie. Ook is daarbij de Partiële Herziening van het Streekplan 
Noord-Brabant 2002, zoals vastgesteld op 3 december 2004, betrokken. Hierin is ten 
aanzien van doorgroeigebieden het volgende aangegeven: “Nieuwvestiging van een 
glastuinbouwbedrijf in een (mogelijke) doorgroeigebied is op beperkte schaal (enkele 
bedrijven) mogelijk wanneer sprake is van sanering van een bedrijf dat vanwege zijn ligging 
in een kwetsbaar gebied verplaatst dient te worden”. Dit geldt ook voor solitair gelegen 
bedrijven die willen verplaatsen. Voor het plangebied in Etten-Leur is het volgende 
opgenomen: 
 
Zuid  
Het totale vestigingsgebied staat globaal op de ambitiekaart. Slechts binnen een nader  
begrensd gebied is nieuwvestiging of omschakeling mogelijk. Dit nader begrensde gebied is 
het gebied dat op de plankaart van het uitwerkingsplan voor de stedelijke regio staat 
aangegeven. De mogelijkheden voor nieuwvestiging of omschakeling binnen het nader 
begrensd gebied zijn echter beperkt. Buiten het nader begrensd gebied is geen 
nieuwvestiging of omschakeling mogelijk. De mogelijkheden voor de bestaande bedrijven, 
zowel binnen als buiten het nader begrensd gebied, zijn beschreven in het uitwerkingsplan 
voor de stedelijke regio. 
 
Oost 
In dit doorgroeigebied mag geen sprake zijn van nieuwvestiging of omschakeling, enkel 
doorgroei van bestaande bedrijven. 
 
Noordwest 
Idem Zuid. 
 
In alle vestigingsgebieden van de Brabantse Delta (met uitzondering van Steenbergen) is 
grootschalige nieuwvestiging in de aangeduide gebieden niet mogelijk. Slechts op beperkte 
schaal is er ruimte voor omschakeling of nieuwvestiging (niet alleen gekoppeld aan 
verplaatsing). In de vestigingsgebieden zal de gemeente moeten bepalen tot welke omvang 
individuele bedrijven mogen groeien.  
 
Hierbij geldt dat de omvang van glastuinbouwbedrijven in de vestigingsgebieden in beginsel 
alleen mag worden beperkt voor zover dat noodzakelijk is in verband met ter plaatse 
aanwezige waarden en belangen van natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische, water- 
en bodemhuishoudkundige of milieuhygiënische aard. In alle doorgroeigebieden ligt de 
nadruk op doorgroeimogelijkheden voor bestaande bedrijven.  
 
Er kan een bovenmaat voor de glastuinbouwbedrijven worden opgenomen. Voordat er 
plannen in de doorgroeilocaties goedgekeurd worden, acht de gebiedscommissie het 
wenselijk dat een inrichtingsplan wordt opgesteld. In het inrichtingsplan wordt aandacht 
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besteed aan de ruimtelijke situering van de glastuinbouwbedrijven, een goede 
landschappelijke inpassing en de waterhuishoudkundige situatie. Afhankelijk van de 
ruimtelijke inrichting en randvoorwaarden vanuit milieu, natuur, water en landschap kan ook 
bepaald worden tot welke omvang de glastuinbouwbedrijven maximaal kunnen doorgroeien. 
 
Voor de glastuinbouwbedrijven buiten de doorgroei- en vestigingsgebieden geldt dat deze, 
overeenkomstig het beleid voor solitaire glastuinbouwbedrijven uit het Streekplan, uit kunnen 
breiden tot maximaal 3 ha netto glas.  
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5. Gebiedsvisie 

Op basis van de hoofdstukken 3 en 4 in dit rapport kunnen de ruimtelijke en planologische 
randvoorwaarden worden gedefinieerd (paragraaf 5.1.1 en 5.1.2), die de bouwstenen 
vormen voor de ontwikkeling van de glastuinbouw in het gebied. Daarnaast maken de 
uitkomsten uit de wensinventarisatie duidelijk welke ruimtebehoefte er is voor de 
ontwikkeling van de bedrijven. Van belang is welk oppervlak beschikbaar is voor het 
realiseren van de ontwikkelingen en er moet ruimte worden opgenomen voor specifieke 
wensen met betrekking tot de situering van onder meer water- en energievoorzieningen, 
ontsluiting en landschappelijke inpassing. 
 
Flexibiliteit is vanuit de sector een belangrijke wens bij de inrichting van het gebied, dat wordt 
bepaald door het verschil in vestigings- en doorgroeigebieden. Met name de uitbreiding in 
het doorgroeigebied zal naar verwachting meer gefaseerd plaatsvinden. Zowel flexibele 
schaalgrootte als flexibiliteit in de fasering zijn wenselijk. Daarnaast zal ook met 
landschappelijke inpassing worden geschoven als dit ten goede komt aan de kwaliteit van 
het gebied.  

5.1 Randvoorwaarden 

5.1.1 Ruimtelijke randvoorwaarden 
 
Natuur 

• grote natuurgebieden zijn buiten het plangebied gelegen 
• kleine elementen in de plangebieden: houtwallen, bosjes e.d. 
• plaatselijk kunnen bijzondere vogels, planten of amfibieën voorkomen  
• EVZ in en aan rand plangebied gelegen 
• actuele natuurwaarden in noordelijk deel van vestigingsgebied Zuid uit het 

uitwerkingsplan op basis van lokale kennis IVN 
 
Landschap 

• bebouwing langs wegenstructuur 
• waterlopen doorsnijden gebieden 
• plaatselijke groene elementen 
• geleidelijke overgang gewenst van het meest noordelijke gedeelte van 

vestigingsgebied Noordwest naar achterliggende poldergebied  
 
Water 

• geen waterwin- of grondwaterbeschermingsgebieden 
• wel zgn. reserveringsgebieden 2016: nadere begrenzing in IGA 
• 400 m³ retentie per ha verharding  
• mogelijkheden gezamenlijke waterretentie? 

 
Cultuurhistorie 

• landschapsstructurerende elementen (houtwallen e.d.) zijn verdwenen 
• kenmerkende verkaveling/ ligging percelen 
• rekening houden met cultuurhistorisch waardevolle lijnen en structuren  
• in Noordwest: oude wegenstructuur met historische bestrating 
• archeologische waarden: grotendeel lage archeologische waarden, beperkt/ veelal 

rond wegen middelhoog of hoog 
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Verkaveling 

• hoofdzakelijk strookvormige of blokvormige percelen 
 
 
Infrastructuur  

• redelijk goede ontsluiting 
• kwaliteit wegen matig tot slecht (smal, wegdek) 

 
Leefbaarheid 

• uitbreiding arbeidsbehoefte 
• bij uitbreiding rekening houden met burgerwoningen 
• landschappelijke inpassing wenselijk 
• maximum 5 ha knelpunt economische ontwikkeling bedrijven 
• beperkte recreatieve mogelijkheden 

 
Technische infrastructuur 

• mogelijke capaciteitsknelpunten 
• rekening houden met leidingentracés 

5.1.2 Planologische randvoorwaarden  
 
Bestemmingsplan 

• max. 3 ha 
• max. 5 ha met landschappelijke inpassing (via artikel 19 WRO) 

 
StructuurvisiePlus 

• bestaande bedrijven: max. 5 ha (totaal 50ha)  
• nieuwvestiging of omschakeling: alleen in glastuinbouwgebieden aangeduid in het 

Uitwerkingsplan stedelijke regio (totaal 25 ha) 
• doorgroei enkel voor bedrijven aangeduid op visiekaart 

 
Herziening provinciaal glastuinbouwbeleid 

• van toelatings- naar ontwikkelingsplanologie 
• concentratiedoelstelling 
• duurzaamheidaspecten 
• maatwerk mogelijk 
• landschappelijke inpassing 

 
Streekplan 

• doorgroeigebieden: doorgroei van bestaande bedrijven; omschakeling/ 
nieuwvestiging knelgevallen (in Etten-Leur niet);  begrenzing in inrichtingsplan. 

• vestigingsgebieden: geen max. enkel indien waarden en belangen daartoe 
noodzaken 

• solitair: max. 3 ha 
 
Uitwerkingsplan stedelijke regio 

• vestigingsgebieden zijn kleiner dan gebieden aangegeven in het streekplan 
• bedrijf buiten gebied uitwerkingsplan, wel binnen vestigingsgebied streekplan: max. 5 

ha + landschappelijke inpassing  
• doorgroeigebieden: max. 5 ha + landschappelijke inpassing  
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• enkele solitaire bedrijven binnen ‘transformatie afweegbaar’: max. 5 ha 
+landschappelijke  inpassing 

• nieuwvestiging/ omschakeling: binnen nader begrensde vestigingsgebieden 
uitwerkingsplan + landschappelijke inpassing 

 
Gebiedsplan Brabantse Delta 

• vestigingsgebied: ontwikkeling bestaande bedrijven, nieuwvestiging slechts mogelijk 
binnen nader begrensd gebied uitwerkingsplan stedelijke regio 

• vestigingsgebied: omschakeling is mogelijk, doch binnen nader begrensd gebied 
uitwerkingsplan stedelijke regio 

• doorgroeigebied: ontwikkeling bestaande bedrijven, geen nieuwvestiging 
• solitaire bedrijven: max. 3 ha 

 
Het vorenstaande is schematisch weergegeven in bijlage 2 van dit rapport. 

5.1.3 Uitgangspunten Nota Glastuinbouw (november 2006) 
 
“Ruimte bieden aan een duurzame ontwikkeling van glastuinbouw geconcentreerd in de 
gebieden die daar geschikt voor zijn”. 
 
Doelen: 
Ruimte bieden voor de ontwikkeling van glastuinbouw (ontwikkelen) 
Concentreren van de glastuinbouw in concentratiegebieden en saneren van de glastuinbouw 
uit kwetsbare gebieden (concentreren en saneren) 
Verduurzamen van de ontwikkeling van de glastuinbouw (verduurzamen). 
 
Duurzaamheidsimpuls: gebeurt op grote investeringsmomenten van bedrijven (renovatie, 
uitbreiding, nieuwvestiging of verplaatsing) 

• Ecologische duurzaamheid  
o (energie, milieu, water, bodem, lucht, licht en geluid, natuur, landschap, 

cultuurhistorie en aardkundige waarden) 
• Sociaal-maatschappelijke duurzaamheid  

o (imago, arbeidsomstandigheden en huisvesting tijdelijke werknemers) 
• Economische duurzaamheid  

o (werkgelegenheid, concurrentiekracht, rentabiliteit en ondernemersschap). 

5.1.4 Wensen van de Vereniging Glastuinbouw Etten-Leur:  
- Ontwikkeling van bedrijven in clusters 
- Rondom cluster landschappelijke inpassing in plaats van groen om individuele bedrijven 
- Binnen cluster geen maximale hectare maat per bedrijf, liever 3 x7 ha dan 7 x 3 ha 
- Mogelijkheden voor duurzaamheidaspecten binnen cluster 
- Ontwikkelingsmogelijkheden bedrijven buiten cluster  
- Beperkt ruimte voor ver- of inplaatsers: nieuw cluster maken.  
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5.2 Beschrijving wensbeeld clusters 

5.2.1 Uitgangspunten 
Op basis van de hiervoor beschreven uitgangspunten is een gebiedsvisie opgesteld, met 
daarin het wensbeeld van de ontwikkelingen van de glastuinbouw in de gemeente Etten-
Leur. Op basis van het bestaande beleid heeft een groot aantal bedrijven reeds de 
mogelijkheid om uit te breiden naar 5 hectare mits landschappelijk goed ingepast. Echter zijn 
er diverse bedrijven die deze groeiwens niet hebben en er zijn bedrijven met een groeiwens 
die groter is dan 5 hectare. Door een gezamenlijke gebiedsvisie op te stellen trachten zij 
flexibiliteit te zoeken om de totale hoeveelheid glas die uitgebreid mag worden binnen de 
gemeente Etten-Leur op een duurzame manier te verdelen. Dit trachten zij te bereiken door 
te ontwikkelen in clusters. Binnen deze clusters worden de ontwikkeling van de 
glastuinbouw, de landschappelijke inpassing, waterdoelen en duurzaamheidsaspecten 
zoveel mogelijk gezamenlijk opgepakt door de aanwezige ondernemers die lid zijn van de 
Vereniging Glastuinbouw Etten-Leur en waar mogelijk ook in overleg met niet-leden.  
 
In diverse delen van de gemeente kunnen ook diverse niet-leden profiteren van de 
ontwikkelingen die de glastuinbouwvereniging heeft voorgesteld. Op diverse plaatsen is ook 
met hun belangen rekening gehouden. Omdat de landschappelijke inpassing op 
clusterniveau wordt opgepakt dienen ook niet-leden bij te dragen aan het realiseren van de 
voorgestelde doelen. Hierover kunnen in samenspraak met de Vereniging en de gemeente 
afspraken worden gemaakt om de doelstellingen te behalen.  
 
De leden van de glastuinbouwvereniging zullen bij het ontwikkelen van hun bedrijf zoveel 
mogelijk aan de inhoud van dit rapport refereren, maar kunnen niet verantwoordelijk worden 
gehouden voor de realisatie van onderdelen van de visie waarbij hun belang niet direct aan 
de orde is (in gevallen waarbij rekening is gehouden met belangen van derden). Dit geldt ook 
voor situaties waarbij zij niet gezamenlijk kunnen optrekken met niet-leden. Hierover zullen 
bestuurlijk dus goede afspraken moeten worden gemaakt bij de uitvoering van de 
gebiedsvisie of de implementatie daarvan in het nieuwe bestemmingsplan. Indien realisatie 
van de doelstellingen op clusterniveau niet mogelijk is, zijn de individuele bedrijven wel 
verantwoordelijk voor het realiseren daarvan op bedrijfsniveau. 
 
In de gebiedsvisie zijn diverse zoekgebieden gecreëerd waarbinnen de gewenste 
ontwikkelingen dienen plaats te vinden. De keuze voor zoekgebieden is bewust gemaakt om 
te bewerkstelligen dat bedrijven in meerdere richtingen kunnen uitbreiden. Hierdoor hebben 
zij de gewenste flexibiliteit om te anticiperen op ontwikkelingen in het gebied. Indien gronden 
niet verwerfbaar zijn kunnen zij in een andere richting gaan zoeken. De totale oppervlakte 
van het zoekgebied is 205 ha waarvan uiteindelijk naar verwachting maximaal 75 ha netto 
bebouwd zal worden. Het is om verschillende redenen niet mogelijk en zelfs niet wenselijk 
om in dit stadium al aan te geven waar die 75 ha binnen het zoekgebied uiteindelijk zullen 
worden gerealiseerd. Bij de te verwachten stapsgewijze invulling van de 75 ha glas binnen 
het zoekgebied van 205 ha, moet vanuit duurzaamheidsoverwegingen gewaakt worden voor 
een versnippering van de glastuinbouwbedrijven binnen de clusters. Hier ligt een 
toekomstige taak voor gestructureerd en gezamenlijk overleg en sturing door de gemeente, 
de (vereniging van) glastuinders en de grondeigenaren. 
 
De ingetekende landschappelijk inpassing is eveneens indicatief weergegeven, maar schetst 
wel een goed beeld over de doelstelling die wordt nagestreefd bij het ontwikkelen van 
clusters. Er dienen mogelijkheden te komen om ook tijdelijke maatregelen te kunnen nemen 
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om perioden te kunnen overbruggen. Daar waar de landschappelijke inpassing gepaard kan 
gaan met het realiseren van bredere doelen, zoals de ecologische verbindingszones, zal dit 
integraal worden opgepakt. Dit zal steeds dienen te gebeuren in goede samenspraak tussen 
gemeente, waterschap en de vereniging. Hierbij dient ook zoveel mogelijk rekening te 
worden gehouden met bestaande landschappelijke lijnelementen en bepalende structuren. 
Door zowel de integrale aanpak als de bestaande landschappelijke structuren zal ook niet op 
alle plaatsen de landschappelijke inpassing strak om de kas gewenst zijn. Landschappelijke 
inpassing wil ook niet per definitie zeggen dat bedrijven geheel uit het zicht worden 
onttrokken ofwel worden verstopt in het landschap. Bedrijven mogen best gezien worden, 
maar mogen absoluut niet dominant aanwezig zijn in het landschap. Als kassen en 
bedrijfsgebouwen (geldt ook voor andere agrarische bedrijven) op enkele plaatsen 
(weliswaar minimaal) zichtbaar blijven vergroot dit de afwisseling in het gebied. Dit kan ook 
gekoppeld worden aan recreatieve doelstellingen door het creëren van een routestructuur 
voorzien van bedrijfsinformatie. De (glas)tuinbouw is en blijft een belangrijke economische 
drager en speelt derhalve een belangrijke rol in het buitengebied van de gemeente Etten-
Leur. 
 
In de gebiedsvisie zijn vijf clusters te onderscheiden waarbinnen de ontwikkelingen zullen 
gaan plaatsvinden. Cluster 1 en 2 zijn gelegen in gebied Zuid. Cluster 3 is gelegen in gebied 
Oost en cluster 4 en 5 in gebied Noordwest. Van ieder cluster worden achtereenvolgens de 
kansen (+), knelpunten (-), het wensbeeld en de ontwikkelingsrichting beschreven, welke 
worden beoogd in de gebiedsvisie. De ligging van de clusters is globaal aangegeven op de 
onderstaande figuur. 
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5.2.2 Kansen en knelpunten 
 
Cluster 1 “Vossenbergse Vaart - Rijsbergseweg” 
+  synergievoordelen te behalen door samenwerking (waterretentie, energie, transport) 
+ gezamenlijke waterretentie goed te combineren met natte ecologische 
 verbindingszone 
+ verbetering ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven, goede mogelijkheid tot 
 schaalvergroting 
+  robuuste landschappelijke inpassing versterkt eveneens de ecologische 
 verbindingszone 
+  bedrijfsontwikkeling goed in te passen in de omgeving 
+ goede ontsluiting via Rijsbergseweg en Vossenbergsevaart 
+  goede verkavelingsstructuur 
+ hoogteverschil in het landschap biedt mogelijkheden om waterdoelen te behalen in 
 samenwerking met het Waterschap 
+ er is ruimte voor een in te plaatsen bedrijf dat elders verplaatst dient te worden 
-  maximum oppervlak bouwblok niet wenselijk 
-  hoogteverschillen in het landschap in het zuidelijke gedeelte bouwtechnisch 
 ongunstig 
- kwaliteit van de wegen op enkele plaatsen ontoereikend 
- beperkte capaciteit van de technische infrastructuur 
 
Cluster 2 “Hoge Bremberg - Moerdijkse Postbaan” 
+  synergievoordelen te behalen door samenwerking (waterretentie, energie, transport) 
+  verbetering ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven, goede mogelijkheid tot 
 schaalvergroting 
+  bedrijfsontwikkeling goed in te passen in de omgeving 
+  aan te leggen natuur sluit goed aan bij bestaand natuurgebied 
+  natuurontwikkeling ten oosten van de Moerdijkse Postbaan mogelijk door 
 verplaatsing van het bedrijf naar elders (landgoedontwikkeling) 
-  zoekgebied landgoederen in vestigingsgebied 
- matige ontsluiting via Moerdijkse Postbaan – Hoge Bremberg - Hilsebaan  
-  maximum oppervlak bouwblok niet wenselijk 
- kwaliteit van de wegen op enkele plaatsen ontoereikend 
- beperkte capaciteit van de technische infrastructuur 
 
Cluster 3 “Teerlingstraat - Liesbosweg” 
+  synergievoordelen te behalen door samenwerking ondanks dat de andere bedrijven 
 geen leden van de Vereniging Glastuinbouw Etten-Leur zijn (waterretentie, energie, 
 transport) 
+  verbetering ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven, goede mogelijkheid tot 
 schaalvergroting 
+  redelijk goede ontsluiting via Lage Bremberg - Bredaseweg 
+  weinig ruimtelijke beperkingen 
+  aanwezige kavelgrootte  
+  door beleid en omgeving gewenste landschappelijke inpassing realiseerbaar 
- zoekgebied golfterrein 
- maximum oppervlak bouwblok niet wenselijk 
- kwaliteit van de wegen op enkele plaatsen ontoereikend 
- beperkte capaciteit van de technische infrastructuur 
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Cluster 4 “Haansberg - Bankenstraat” 
+  synergievoordelen te behalen door samenwerking (waterretentie, energie, transport) 
+  verbetering ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven, goede mogelijkheid tot 
 schaalvergroting 
+  goede ontsluiting via Haansberg-Hoevenseweg en Bankenstraat - Hoevenseweg 
+  kavelgrootte / kavelverdeling 
+ er is ruimte voor een in te plaatsen bedrijf dat elders verplaatst dient te worden 
+ versterking landschap door aanleg robuuste landschappelijke inpassing 
+  door beleid en omgeving gewenste landschappelijke inpassing realiseerbaar 
- ontsluitingswegen langs bebouwde kom 
- zoekgebied woninguitbreiding in StructuurvisiePlus ligt deels door vestigingsgebied 
- relatief veel burgerwoningen in het gebied / bebouwingslint 
- korte afstanden glastuinbouwbedrijven ten opzichte van dorpsrand  
- maximum oppervlak bouwblok niet wenselijk 
- kwaliteit van de wegen op enkele plaatsen ontoereikend 
- beperkte capaciteit van de technische infrastructuur 
 
Cluster 5 “Lage Donk-Laakse Vaart” 
+  goede ontsluiting via Lage Donk en Hoevenseweg 
+  verbetering ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven, goede mogelijkheid tot 
 schaalvergroting 
+ bedrijfsontwikkeling goed in te passen in de omgeving 
+  versterking ecologische verbindingszone door aanleg robuuste landschappelijke 
 inpassing (stapsteen) en versterking lokale ecologische verbindingszone 
+  synergievoordelen te behalen door samenwerking (waterretentie, energie, transport) 
-  relatief veel burgerwoningen / bebouwingslint (Lage Donk) 
- maximum oppervlak bouwblok niet wenselijk 
- kwaliteit van de wegen op enkele plaatsen ontoereikend 
- beperkte capaciteit van de technische infrastructuur 

5.2.3 Wensbeeld en ontwikkelingsruimte 
 
Cluster 1 
In cluster 1 liggen momenteel acht glastuinbouwbedrijven, waarvan er vier in bezit zijn van 
leden van de glastuinbouwvereniging. De bedrijven zijn georiënteerd op de Klappenberg, de 
Rijsbergseweg en de Vossenbergse Vaart. De ontwikkelingruimte binnen cluster 1 wordt 
gezocht tussen de Vossenbergse Vaart, Brakkenstraat en Rijsbergseweg. Aan de andere 
zijde van de Rijsbergseweg loopt het zoekgebied in dezelfde richting verder tot halverwege 
het gebied Rijsbergseweg- Hoge Vaartkant. Ten zuiden van de Vossenbergse Vaart liggen 
vier bedrijven waarvan er één in zuidelijke richting, parallel aan de Klappenberg, wil 
uitbreiden. Voor een ander bedrijf geldt een zoekgebied in noordelijke en noordoostelijke 
richting, waardoor een vrijwel vierkant oppervlak ontstaat tussen Vossenbergse Vaart en 
Klappenberg. Twee bedrijven liggen in het gebied omsloten door de Vossenbergsevaart-
Hoge Vaartkant- Zandspui en de Rijsbergseweg. 
 
Tevens zijn er in cluster 1 twee bedrijven die overwegen om te schakelen naar een 
glastuinbouwbedrijf. Eén daarvan is gelegen aan de Brakkenstraat en het andere bedrijf aan 
de Vossenbergsevaart. Voor het bedrijf aan de Vossenbergsevaart zijn twee mogelijkheden 
ingetekend op de kaart welke zijn verbonden met een pijl. Uit duurzaamheidsoverwegingen 
ligt de uitbreiding ten zuiden van de Vossenbergsevaart, tegen het bedrijf aan de 
Klappenberg, het meest voor de hand. Samenwerking tussen de twee bedrijven op het 
gebied van uitwisseling van energie en waterretentie is daardoor het best mogelijk. Ook 
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liggen de bestaande bedrijfsgebouwen van het bedrijf aan deze zijde van de weg en er staat 
reeds een kleine glasopstand waarop aangesloten kan worden. Indien deze uitbreiding aan 
de zuidzijde plaats kan vinden vervalt het betreffende deelgebiedje aan de noordzijde van de 
Vossenbergsevaart en kan de landschappelijke inpassing haaks op Vossenbergsevaart 
worden doorgetrokken. Indien uitbreiding van het betreffende bedrijf aan de zuidzijde niet 
mogelijk is wordt een beroep gedaan op het gebied aan de noordzijde en komt het 
deelgebiedje aan de zuidzijde te vervallen. 
 
Mede door de inbreng van de lokale IVN is geconstateerd dat grote delen van het 
vestigingsgebied uit het Uitwerkingsplan, ten noorden van de Brakkenstraat en het 
Lochtsepad door de aanwezigheid van veel lokale natuur- en landschapwaarden in een laag 
gelegen respectievelijk kleinschalig gebied, niet bruikbaar zijn voor het vestigen van of 
omschakelen naar een glastuinbouwbedrijf. Om die reden wordt er meer beleidsruimte 
gevraagd aan de zuidzijde van dit gebied waar reeds glastuinbouwbedrijven zijn gelegen en 
intensieve vormen van vollegrondstuinbouw plaatsvinden. In het gebied tussen de 
Rijsbergseweg en de Hoge Vaartkant resteert bijvoorbeeld ruimte voor nieuwvestiging van 
één glastuinbouwbedrijf en wel ten zuiden van het Lochtsepad. 
 
Ontsluiting 
De ontsluiting van de bedrijven zal via bestaande wegen blijven plaatsvinden. Deze wegen 
zullen door toename van de transportbewegingen zwaardere belasting ondervinden en 
sneller toe zijn aan onderhoud. Waar nodig zullen de wegen bij aanvang van de 
uitvoeringsfase in overleg met de wegbeheerder verbeterd moeten worden om overlast te 
voorkomen. Een gedeelte van de Vossenbergsevaart is thans nog onverhard en zal bij 
uitbreiding van de glastuinbouw in zuidwestelijke richting wellicht (gedeeltelijk) verhard 
dienen te worden om de toenemende transportstroom op te kunnen vangen. 
 
Water 
Binnen de in de gebiedsvisie ingetekende zoekgebieden voor glastuinbouw dient tevens 
ruimte gezocht te worden voor waterretentie. Zowel voor de opvang van gietwater ten 
behoeve van de teelt als om te kunnen voldoen aan de uitgangspunten voor duurzaam 
waterbeheer. Concreet betekent dit dat op bedrijfsniveau de capaciteit van waterbassins 
(voor gietwater) bepaald moet worden en dat daarnaast in relatie tot de uitbreiding van 
verhard oppervlak voldoende retentievoorzieningen aangelegd moeten worden. Voor retentie 
wordt uitgegaan van 400 m³/ ha verhard oppervlak.  
 
Naast individueel waterbeheer op bedrijfsniveau liggen er binnen de cluster reële kansen 
voor waterberging (piekberging) in combinatie met versterking van de ecologische 
verbindingszone (EVZ) ten zuiden van de Vossenbergse Vaart. De ontwikkeling van de 
waterberging zal in overleg met het waterschap en de gemeente worden opgepakt om de 
mogelijkheden te verkennen en de eisen vast te stellen waaraan de waterberging in relatie 
tot de natuurdoelen moet voldoen. Het creëren van een plas-dras zone behoort tot de 
mogelijkheden als landschappelijke inpassing en ter compensatie voor de overschrijding van 
de bestaande hectaregrenzen in het huidige beleid, omdat het gebied in de aangegeven 
cirkel een lage ligging kent en wordt omgeven door hogere gronden waar water kan 
infiltreren. Gezamenlijke waterberging draagt tevens bij aan verbetering van het (grond- en 
oppervlakte)watersysteem binnen de cluster. Deze waterberging kan worden overgenomen 
in de nog op te zetten IGA van het waterschap. 
 
Er zijn geen strijdigheden met het beleid van het waterschap omdat ieder afzonderlijk bedrijf 
dient te voldoen aan de hydrologische randvoorwaarden die het waterschap stelt aan de 
uitbreiding van het bedrijf.  
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Natuur en landschappelijke inpassing 
Voor de landschappelijke inpassing van de bedrijven is door Stichting Brabants Landschap, 
IVN Vogel- en Natuurbescherming, Brabantse Milieufederatie (BMF) en de gemeente Etten-
Leur meegedacht tijdens de ontwikkeling van de gebiedsvisie. Tevens is door het IVN voor 
alle clusters aangegeven waar zij wel en geen glastuinbouw wenselijk achten en is een 
voorkeursvolgorde aangegeven op basis van hun lokale gebiedskennis. Zie hiervoor de kaart 
in bijlage 6. De landschappelijke inpassing zal plaatsvinden daar waar de huidige beplanting 
onvoldoende inpassing geeft. Hierbij zal afhankelijk van de ligging en grootte van de 
bedrijven gekozen worden voor de best passende oplossing. De landschappelijke inpassing 
wordt dus gebaseerd op de gebiedskenmerken, ontwikkelingen in de omgeving en de 
gewenste ontwikkeling van de bedrijven in relatie tot de flexibele zoekgebieden. Een nadere 
beschrijving van de landschappelijke inpassing en de invulling daarvan bij de uitvoering van 
de gebiedsvisie is in de hoofdstukken 6 en 7 te vinden. Zie verder ook het bijbehorende 
kaartmateriaal ter indicatie. 
 
Door clustering hoeven bedrijven niet individueel te worden ingepast, maar kunnen de 
clusters als één blok worden behandeld. Hiermee wordt versnippering van het glas én het 
groen voorkomen, waarbij zowel de ondernemers als de omgeving gebaat zijn. Inpassing zal 
plaatsvinden met de aanleg van houtsingels, bomenrijen afgewisseld met haagbeplanting en 
waar mogelijk zal een robuustere natuurzone worden aangelegd. Door de ontwikkeling in 
clusters wordt zowel de bestaande als de nieuwe situatie verbetert, omdat de bestaande 
kassen die nu niet zijn ingepast zoveel mogelijk worden meegenomen als de situatie ter 
plaatse dit toelaat. Bij handhaving van de bestaande situatie zal de landschappelijke kwaliteit 
in ieder geval niet verbeteren. 
 
De Ecologische Verbindingszone (EVZ) langs de Vossenbergse Vaart speelt een belangrijke 
rol bij de landschappelijke inpassing van cluster 1. Deze EVZ zal worden versterkt door de 
inpassing met een natuurzone die aansluit op het bestaande groen in combinatie met 
doelstellingen voor de opvang van overtollig water. Hierdoor wordt naast de verbetering van 
de landschappelijke kwaliteit tevens versnelde realisering van de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS) behaald.  
 
Ruimtebeslag 
Huidige kassen:  13,8 ha (leden glastuinbouwvereniging) 
Nieuwe kassen:  32,5 ha (totaal incl. bestaande kassen leden, exclusief de  
    mogelijke omschakelingen) 
Waterberging, retentie: ca. 0,7 ha (14.300 m3) in bassin van 2 m diep met overloop 
Gezamenlijke waterberging: ca. 0,6 – 0,9 ha, afhankelijk van lengte en breedte langs EVZ   
Waterberging, gietwater: ca. 4,8 ha (97.500 m3) in bassin van 2 m diep 
Landschappelijke inpassing: ca. 5 ha 
TOTAAL:   ca 45 ha  
 
Cluster 2 
In cluster 2 zijn vijf glastuinbouwvlakken in bezit van leden van de glastuinbouwvereniging, 
één bedrijf is niet lid en is gelegen aan de Heigatstraat. De bedrijven in cluster 2 zijn 
voornamelijk georiënteerd op de Hoge Bremberg (waarvan één solitair bedrijf met groeiwens 
tot maximaal 3 hectare) en de Moerdijkse Postbaan. De ontwikkelingsruimte van glas binnen 
de cluster wordt gezocht tussen de Moerdijkse Postbaan en de Hoge Bremberg en Hoge 
Bremberg en Heigatstraat. Voor het bedrijf aan de Hoge Bremberg is in overleg met de 
gemeente en de provincie ruimte ontstaan tussen de Hoge Bremberg en de gasleiding, 
waarbij de zoekrichting recht achter de bestaande kas is gelegen (zie bijlage 4). Hierdoor 
ontstaat er een getrapte ontwikkeling van de glastuinbouw, waarbij de zichtlijnen (openheid) 
vanaf de Moerdijkse Postbaan gehandhaafd blijven.  



Gebiedsvisie Herstructurering Glastuinbouw Etten-Leur versie april 2008 55 

De begrenzing van het zoekgebied voor de overige bedrijven ligt langs Moerdijkse Postbaan 
84. Voor een bedrijf aan de overzijde van de Moerdijkse Postbaan, dat nu gelegen is in de 
gemeente Breda, wordt ruimte gezocht voor inplaatsing elders. Hiervoor is eventueel ruimte 
beschikbaar in cluster 1 of in cluster 4. Door het bedrijf te saneren ontstaat er op de te 
verlaten locatie ruimte voor de ontwikkeling van een landgoed. Voor het bedrijf aan de 
Heigatstraat is ontwikkelingsruimte ingetekend tussen de Hoge Bremberg en de 
Heigatstraat.  
 
Door de glastuinbouw op deze wijze te concentreren in het gebied tussen de Moerdijkse 
Postbaan en de Heigatstraat blijft er tussen cluster 1 en cluster 2 een zone van 500 meter, 
waarin onder andere een ecologische verbindingszone loopt en zich een lokale 
groenstructuur bevindt gevrijwaard van glastuinbouw. In deze zone komt derhalve ook meer 
ruimte om de groenstructuur te verbeteren en aan te sluiten op het bosrijke gebied in 
zuidelijke richting. 
 
Ontsluiting 
De ontsluiting van de bedrijven zal via bestaande wegen blijven plaatsvinden. Deze wegen 
zullen door toename van de transportbewegingen zwaardere belasting ondervinden en 
sneller toe zijn aan onderhoud. Waar nodig zullen de wegen bij aanvang van de 
uitvoeringsfase in overleg met de wegbeheerder verbeterd moeten worden om overlast te 
voorkomen. Daarnaast ligt één bedrijf aan de Hoge Bremberg met de achterzijde tegen een 
onverharde weg, waardoor ontwikkeling van het bestaande bedrijf in het zoekgebied wordt 
belemmerd. Om transport, zowel intern als extern, mogelijk te maken dient de weg (al dan 
niet gedeeltelijk) te worden verhard dan wel omgeleid. 
 
Water 
Voor de waterdoelen gelden dezelfde uitgangspunten, zoals geformuleerd bij cluster 1, gelet 
op gebiedskenmerken, ontwikkelingen in de omgeving en de gewenste ontwikkeling van de 
bedrijven. Naast individueel waterbeheer op bedrijfsniveau is er binnen de cluster de 
mogelijkheid voor gezamenlijke waterretentie. Hiervoor is echter nog geen ruimte op de kaart 
ingetekend. De ontwikkeling van dit waterretentiegebied zal in overleg met het waterschap 
kunnen worden opgepakt, om de mogelijkheden en de eisen waaraan de waterretentie moet 
voldoen vast te stellen. Gezamenlijke waterretentie draagt bij aan kostenbesparing en 
verbetering van het watersysteem binnen de cluster.  
 
Er zijn geen strijdigheden met het beleid van het waterschap, omdat ieder afzonderlijk bedrijf 
dient te voldoen aan de hydrologische randvoorwaarden die het waterschap stelt aan de 
uitbreiding van het bedrijf. 
 
Natuur en landschappelijke inpassing 
Voor de landschappelijke inpassing gelden dezelfde uitgangspunten, zoals geformuleerd bij 
cluster 1, gelet op gebiedskenmerken, ontwikkelingen in de omgeving en de gewenste 
ontwikkeling van de bedrijven. De landschappelijke inpassing zal hier grotendeels 
plaatsvinden met de aanleg van houtsingels (minimaal 10m breed) en bomenrijen 
afgewisseld met haagbeplanting. Aan de zuidzijde wordt rondom het bedrijf aan de Hoge 
Bremberg een robuuste natuurzone aangelegd tot aan de gasleiding. Vervolgens maakt de 
natuurzone een knik richting de Moerdijkse Postbaan. Hierdoor ontstaat er aan de zuidzijde 
een robuuste groenstructuur, waarin veel afwisseling mogelijk is. Deze invulling komt ten 
goede aan de ontwikkeling van de clusters én de mogelijkheid tot substantiële verbetering 
van de biodiversiteit door de keuze voor een robuustere natuurzone. Verder wordt hiermee 
landschappelijk een passende overgang gecreëerd. 
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De landschappelijke verbetering aan de zuidzijde van het plangebied geldt ter compensatie 
van de overschrijding van de beleidsmatige grenzen en de wens om het zoekgebied in 
zuidelijke richting te vergroten. De noodzaak om af te wijken van het bestaande beleid en de 
daarbij horende beleidsgrenzen wordt uitgebreid besproken in paragraaf 5.2.4. 
 
 
Ruimtebeslag 
Huidige kassen:  15,9 ha (leden glastuinbouwvereniging) 
Nieuwe kassen:  40 ha (incl. bestaande kassen, exclusief het bedrijf ten oosten 
    van de Moerdijkse Postbaan) 
Waterberging, retentie: ca. 1,1 ha (21.560 m3) in een bassin van 2 m diep 
Waterberging, gietwater: ca. 7,4 ha (147.000 m3) in een bassin van 2 m diep 
Landschappelijke inpassing: ca. 7,5 ha 
TOTAAL:   56 ha  
 
Cluster 3 
In cluster 3 zijn vier glastuinbouwvlakken aanwezig, waarvan er drie in bezit zijn van een 
leden van de glastuinbouwvereniging. De bedrijven zijn georiënteerd op de Teerlingstraat/ 
Lage Bremberg en de Liesbosweg en zijn daardoor goed ontsloten. De ontwikkelingsruimte 
voor twee bedrijven van de vereniging wordt gezocht in het noordelijke gedeelte van het 
doorgroeigebied en aan de noordzijde van het bedrijf buiten het doorgroeigebied. Dit in 
verband met de verwerfbaarheid van de grond en de ligging van de aanwezige infrastructuur. 
Voor het bedrijf aan de zuidzijde van de Teerlingstraat wordt de ontwikkelingsruimte in het 
zuidelijke gedeelte van het doorgroeigebied gezocht. 
 
Ontsluiting 
De ontsluiting van de bedrijven zal via bestaande wegen blijven plaatsvinden. Deze wegen 
zullen door toename van de transportbewegingen zwaardere belasting ondervinden en 
sneller toe zijn aan onderhoud. Waar nodig zullen de wegen bij aanvang van de 
uitvoeringsfase in overleg met de wegbeheerder verbeterd moeten worden om overlast te 
voorkomen. 
 
Water 
Voor de waterdoelen gelden dezelfde uitgangspunten, zoals geformuleerd bij cluster 2, gelet 
op gebiedskenmerken, ontwikkelingen in de omgeving, de gewenste ontwikkeling van de 
bedrijven en de projectmatige aanpak in samenspraak met het waterschap. Er zijn geen 
strijdigheden met het beleid van het waterschap, omdat ieder afzonderlijk bedrijf dient te 
voldoen aan de hydrologische randvoorwaarden die het waterschap stelt aan de uitbreiding 
van het bedrijf. 
 
Natuur en landschappelijke inpassing 
Voor de landschappelijke inpassing gelden dezelfde uitgangspunten, zoals geformuleerd bij 
cluster 1, gelet op gebiedskenmerken, ontwikkelingen in de omgeving en de gewenste 
ontwikkeling van de bedrijven. De landschappelijke inpassing zal hier grotendeels 
plaatsvinden met de aanleg van houtsingels.  
 
Aan de zuidzijde kan een bomenrij met haagbeplanting worden aangelegd richting het 
Liesbos, die aansluit bij het bestaande groen achter de bebouwing langs de Moerdijkse 
Postbaan en daarmee het groene karakter versterkt van de directe omgeving. Hierin vervult 
het Liesbos een belangrijke ecologische rol. In samenwerking met de gemeente zou aan de 
zuidzijde ook gekozen kunnen worden voor een wat robuustere verbinding richting het 
Liesbos. 
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Ruimtebeslag 
Huidige kassen:  7,5 ha (ook niet-lid) 
Nieuwe kassen:  16 ha (incl. bestaande kassen) 
Waterberging, retentie: ca. 0,13 ha (2640 m3) in een bassin van 2 m diep 
Waterberging, gietwater: ca. 0,9 ha (18.000 m3) in een bassin van 2 m diep 
Landschappelijke inpassing: ca. 1,5 ha 
TOTAAL:   18,5 ha  
 
Cluster 4 
In cluster 4 liggen momenteel 6 glastuinbouwvlakken, waarvan er vier in bezit zijn van leden 
van de glastuinbouwvereniging. De bedrijven zijn voornamelijk georiënteerd op de 
Haansberg, Geerstraat en de Bankenstraat. Eén bedrijf aan de Hanekinderstraat ligt solitair 
en heeft een uitbreidingswens tot maximaal 3 hectare. Voor dit bedrijf geldt dat deze is 
gelegen binnen de GHS Landbouw. Deze zonering is echter gebaseerd op oude 
vogeltellingen. De gronden zijn hoofdzakelijk in gebruik als akkerbouwland en containerveld, 
waarvan kan worden gesteld dat deze gronden weinig potentiële natuurwaarden bevatten. 
Tevens vindt in dit zelfde gebied dat begrensd is als GHS landbouw de stedelijke uitbreiding 
van Etten-Leur plaats, waardoor de uitbreiding van dit bedrijf op deze plaats ook mogelijk 
moet kunnen zijn. De gemeente heeft reeds meerdere malen aangegeven dat de zonering 
niet correct is gezien het huidige gebruik van het gebied en de basis waarop het gebied is 
aangewezen in het streekplan.  
 
De ontwikkelingsruimte voor de overige bedrijven binnen cluster 4 wordt gezocht grenzend 
aan de bestaande bedrijven. Voor het bedrijf aan de Bankenstraat ligt het zoekgebied achter 
en naast het bedrijf tussen de Bankenstraat, Laakse Vaart, Kuijerstraat en de Lage Donk. 
Voor het bedrijf aan de Haansberg ligt het zoekgebied in noordelijke richting parallel aan de 
weg met de oostelijke grens gelijk aan de grens van het vestigingsgebied. Het bedrijf aan de 
Geerstraat heeft als zoekgebied een vrijwel vierkant oppervlak in zuidelijke richting tussen 
Geerstraat en de Goorstraat. De keuze hiervoor heeft te maken met de ligging van het 
nabijgelegen bebouwingslint (Goorstraat) en het eventueel toekomstig te ontwikkelen 
woongebied Hoge Haansberg.  
 
Het zuidelijke gedeelte van het vestigingsgebied in cluster 4 en een klein gedeelte van het 
noordelijke deel zijn minder geschikt voor uitbreiding of nieuwvestiging van 
glastuinbouwbedrijven. Door de lokale IVN wordt zelfs aangegeven, dat zij de ontwikkeling 
van de glastuinbouw ten noorden van de zandweg, die haaks op de Haansberg ligt, niet 
wenselijk achten in verband met de aanwezige natuurwaarden (zie daarvoor de kaart in 
bijlage 6). De wens van de vereniging is echter de grens te leggen op de waterloop die op 
circa 300 meter ten noorden van het bestaande glastuinbouwbedrijf loopt, gezien de vele 
beleidsruimte die reeds wordt ingeleverd.  
 
Een groot gedeelte van het vestigingsgebied grenst ten zuiden direct aan de dorpsrand van 
Etten-Leur. Ontwikkeling van glastuinbouw nabij een dorpsrand is geen wenselijke 
ontwikkeling en roept maatschappelijk veel weerstand op. Met name voor het bedrijf aan de 
Haansberg is uitbreiding in zuidelijke richting om die reden niet wenselijk. Tevens zijn er in 
dit gedeelte van het gebied langs de Haansberg veel burgerwoningen in de lintbebouwing 
gelegen, waardoor eveneens veel maatschappelijke weerstand te verwachten is bij 
eventuele uitbreiding of nieuwvestiging van een glastuinbouwbedrijf. Om het imago van de 
sector niet negatief te schaden wordt daarom afgezien van dit gedeelte van het 
vestigingsgebied en blijft er voldoende ruimte tussen de dorpsrand en de 
glastuinbouwbedrijven. 
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Voor het noordelijke gedeelte van het vestigingsgebied geldt dat er lokaal actuele 
natuurwaarden voorkomen. Door de lage ligging en de hoge grondwaterstand is het gebied 
eveneens minder geschikt voor de ontwikkeling van glastuinbouwbedrijven. Tevens grenst 
dit gedeelte direct aan de GHS-landbouw, leefgebied voor struweelvogels en ligt het op korte 
afstand van een natuurparel. Ontwikkeling van glastuinbouw nabij deze leefgebieden is uit 
het oogpunt van duurzame ontwikkeling niet wenselijk. Door de grens van het zoekgebied te 
leggen bij de waterloop die in oost-westelijke richting loopt, is er een betere overgang tussen 
glastuinbouw en de leefgebieden voor struweelvogels en de natuurparel. Ook 
landschappelijk is er dan een betere overgang naar het achterliggende poldergebied. 
 
Om die redenen is ontwikkeling van glastuinbouw in dit vestigingsgebied alleen wenselijk 
aansluitend aan de bestaande bedrijven in het oosten en midden en het westelijke gedeelte, 
waar uit het oogpunt van bebouwing, landschap en natuur de minste belemmeringen zijn. Zie 
voor een visuele weergave de onderstaande kaart. De rode cirkels zijn de minder geschikte 
en ongeschikte delen van het vestigingsgebied, de blauwe cirkels geven het geschikte 
gebied weer. 

Ontsluiting 
De ontsluiting van de bedrijven zal via bestaande wegen blijven plaatsvinden. Deze wegen 
zullen door toename van de transportbewegingen zwaardere belasting ondervinden en 
sneller toe zijn aan onderhoud. Waar nodig zullen de wegen bij aanvang van de 
uitvoeringsfase in overleg met de wegbeheerder verbeterd moeten worden om overlast te 
voorkomen. 
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Water 
Voor de waterdoelen gelden dezelfde uitgangspunten, zoals geformuleerd bij cluster 1, gelet 
op gebiedskenmerken, ontwikkelingen in de omgeving, de gewenste ontwikkeling van de 
bedrijven en de projectmatige aanpak in samenspraak met het waterschap. Er zijn geen 
strijdigheden met het beleid van het waterschap omdat ieder afzonderlijk bedrijf in ieder 
geval dient te voldoen aan de hydrologische randvoorwaarden die het waterschap stelt aan 
de uitbreiding van het bedrijf. 
 
Natuur en landschappelijke inpassing 
Voor de landschappelijke inpassing gelden dezelfde uitgangspunten, zoals geformuleerd bij 
cluster 1, gelet op gebiedskenmerken, ontwikkelingen in de omgeving en de gewenste 
ontwikkeling van de bedrijven. De landschappelijke inpassing zal hier grotendeels 
plaatsvinden met de aanleg van houtsingels (minimaal 10m breed) om de bedrijven heen.  
 
Langs de Kuijerstraat zal inpassing plaatsvinden door een robuuste houtsingel te maken van 
minimaal 10 meter breed. Langs de Laaksche Vaart zal een robuuste natuurzone worden 
aangelegd ter compensatie van de gevraagde beleidsruimte om te groeien boven de 5 
hectare. 
 
Ruimtebeslag 
Huidige kassen:  13,9 ha (leden glastuinbouwvereniging) 
Nieuwe kassen:  25 ha (bestaande kassen, 4 leden incl. solitair bedrijf) 
Waterberging, retentie: ca. 0,6 ha (11.000 m3) in een bassin van 2 m diep 
Waterberging, gietwater: ca. 3,8 ha (75.000 m3) in een bassin van 2 m diep 
Landschappelijke inpassing: ca. 4 ha 
TOTAAL:   35 ha  
 
Cluster 5 
In cluster 5 liggen momenteel 4 glastuinbouwvlakken, waarvan er drie in bezit zijn van leden 
van de glastuinbouwvereniging. Het vierde bedrijf ligt nogal solitair en blijft hier verder buiten 
beschouwing. De bedrijven zijn georiënteerd op Achter de Vaart en de Lage Donk. De 
ontwikkelingsruimte van het bedrijf aan de Achter de Vaart en één bedrijf langs de Lage 
Donk (rechts van de weg) wordt gezocht in noordelijke richting tussen de Laakseweg en 
Lage Donk. Mogelijk grenzen de bedrijven in de toekomst direct aan elkaar in verband met 
ruimtebesparing. Voor het tweede bedrijf langs de Lage Donk (links van de weg) ligt de 
zoekruimte direct aan het bestaande glas in zuidelijke richting naar de Hoevenseweg. De 
grens van het zoekgebied is tussen de waterloop en de bestaande bebossing gelegd om 
tegemoet te komen aan de wensen van de IVN en de gemeente en die van de tuinders. Door 
de grens halverwege  te leggen krijgen de tuinders enerzijds de mogelijkheid te groeien naar 
6 hectare en blijven anderzijds de zichtlijnen naar het achterliggende gebied en de 
natuurwaarden gespaard. 
 
Ontsluiting 
De ontsluiting van de bedrijven zal via bestaande wegen blijven plaatsvinden. Deze wegen 
zullen door toename van de transportbewegingen zwaardere belasting ondervinden en 
sneller toe zijn aan onderhoud. Waar nodig zullen de wegen bij aanvang van de 
uitvoeringsfase in overleg met de wegbeheerder verbeterd moeten worden om overlast te 
voorkomen. 
 
Water 
Voor de waterdoelen gelden dezelfde uitgangspunten, zoals geformuleerd bij cluster 2, gelet 
op gebiedskenmerken, ontwikkelingen in de omgeving, de gewenste ontwikkeling van de 
bedrijven en de projectmatige aanpak in samenspraak met het waterschap. Er zijn geen 
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strijdigheden met het beleid van het waterschap omdat ieder afzonderlijk bedrijf dient te 
voldoen aan de hydrologische randvoorwaarden die het waterschap stelt aan de uitbreiding 
van het bedrijf. 
 
Natuur en landschappelijke inpassing 
Voor de landschappelijke inpassing gelden dezelfde uitgangspunten, zoals geformuleerd bij 
cluster 1, gelet op gebiedskenmerken, ontwikkelingen in de omgeving en de gewenste 
ontwikkeling van de bedrijven.  
 
De landschappelijke inpassing zal hier plaatsvinden met de aanleg van houtsingels rondom 
de bedrijven aan de oostzijde van de Lage Donk. Het bedrijf aan de westzijde van de Lage 
Donk zal worden ingepast door een bomenrij afgewisseld met haagbeplanting en een 
stapsteen welke aansluit bij de EVZ.  
 
De twee bedrijven tussen de Laakseweg en Lage Donk zullen bij groei naar 6 hectare ter 
compensatie aan de noordzijde een bredere groenstrook aanleggen en langs de lokale 
ecologische verbindingszone langs de Laaksche Vaart zal eveneens worden voorzien in 
voldoende inpassing die aansluit bij de lokale EVZ. 
 
Ruimtebeslag 
Huidige kassen:  7,04 ha (leden glastuinbouwvereniging) 
Nieuwe kassen:  18 ha (incl. bestaande kassen) 
Waterberging, retentie: ca. 0,4 ha (7920 m3) in een bassin van 2 m diep 
Waterberging, gietwater: ca. 2,7 ha (54.000 m3) in een bassin van 2 m diep 
Landschappelijke inpassing: ca. 3 ha 
TOTAAL:   28 ha 
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5.2.4 Groeiwens boven 5 hectare 
De gebiedsvisie is met name gebaseerd op de ontwikkeling van de bestaande bedrijven en 
deze te concentreren in clusters. Doordat er sprake is van een bestaande situatie met reeds 
veel glastuinbouwbedrijven is er weinig plaats voor nieuwvestiging. Slechts op twee plaatsen 
binnen de vestigingsgebieden is ruimte voor een eventuele nieuwvestiging, waarbij echter 
geen ruimte is voor grootschalige nieuwvestigingen. Nieuwvestiging van grootschalige 
bedrijven (van buitenaf) is uit bedrijfseconomisch oogpunt op die locaties daarom niet te 
verwachten. De locaties kunnen uitstekend worden benut voor het oplossen van knelpunten 
binnen de gemeente. Het vorenstaande stemt volledig overeen met het gestelde in het 
Uitwerkingsplan van het Streekplan en de StructuurvisiePlus (geen ruimte voor grootschalige 
nieuwvestiging, slechts op beperkte schaal ruimte voor  nieuwvestiging en omschakeling. 
 
Binnen de clusters met bestaande glastuinbouwbedrijven wordt getracht de noodzakelijke 
uitbreiding boven de 5 hectare te kunnen realiseren. Uitbreiden boven de 5 hectare is niet 
voor alle aanwezige glastuinbouwbedrijven van toepassing, waardoor er voor andere 
bedrijven die deze wens wel hebben mogelijkheden ontstaan om de resterende ruimte 
geconcentreerd op te vullen. De geconcentreerde ontwikkeling geeft minder versnippering 
van glas, groen en ruimte dan de ontwikkeling van meerdere kleinen bedrijven. Vrije ruimtes 
tussen bestaande glastuinbouwbedrijven kunnen uitstekend worden benut om te voorzien in 
groei boven de 5 hectare.  
 
Door robuuste inpassing van clusters, waarbij ook rekening wordt gehouden met 
natuurdoelstellingen, wordt gestreefd naar betere kwaliteit dan wanneer er steeds een 
groenstrook van 10 meter als een snipper om een bedrijf wordt gerealiseerd. De 
meerwaarde van de robuuste inpassing is groter dan die van de groenstroken. Zie daarvoor 
de onderstaande figuur ter illustratie. 
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De noodzaak om te ontwikkelen boven de 5 hectare ligt met name in het behouden van 
voldoende concurrentiekracht en daarbij de landelijke tendens van toenemende 
schaalvergroting te kunnen bijbenen. De algemene tendens in Nederland en Brabant in de 
glastuinbouw is dat het aantal bedrijven afneemt en de resterende bedrijven in oppervlak 
toenemen. De verwachting is dat het aantal bedrijven nog met 1/3 deel zal dalen.  
 
Op dit moment is landelijk een normale bedrijfsgrootte 3 tot 4 hectare, daar 7 hectare en 
groter geen uitzonderingen meer zijn door de toenemende schaalvergroting. De verwachte 
normale bedrijfsgrootte in Nederland rond 2015 ligt tussen de 7 hectare en groter. Veel 
bedrijven ontwikkelen zich met de productie in meerdere units per bedrijf. Hierbij wordt naast 
een unit met standaard producten een unit opgezet voor gespecialiseerde teelten voor de 
afzet op niche-markten met verschuiving van specialisatie van soorten naar nieuwe 
concepten (mini-komkommers, -paprika’s en -tomaten).  
 
Om voldoende concurrentiekracht te behouden dienen bestaande bedrijven in Etten-Leur 
met deze tendens mee te kunnen groeien. Zoals uit de voorgaande paragrafen blijkt ligt de 
groeiverwachting van de ondernemers daarom ook boven de 5 hectare.  
 
Schaalvergroting en toepassing van technologische vernieuwingen zijn aan elkaar 
verbonden. De schaalvergroting biedt mogelijkheden om technologische vernieuwingen door 
te voeren op het gebied van teelttechniek, arbeid, energie, transport en emissiereductie. 
Hierdoor ontstaan eveneens meer mogelijkheden voor het toepassen van duurzame 
productiemethoden en het behalen van synergievoordelen, waarmee toenemende kosten op 
het gebied van met name arbeid en energie kunnen worden opgevangen.  
 
Opschaling van de bedrijfsactiviteiten levert meer arbeidsplaatsen op en biedt tevens 
mogelijkheden voor verbetering van de arbeidsomstandigheden door automatisering, 
loopbaanperspectieven en scholingsmogelijkheden voor personeel. Hierdoor ontstaan ook 
meer mogelijkheden voor certificering van bedrijven voor de productie van veilig voedsel dat 
op een verantwoorde wijze is verbouwd. 
 
De bestaande glastuinbouwbedrijven in Etten-Leur op een goede locatie moeten de ruimte 
krijgen om te kunnen groeien. Door stedelijke uitbreiding worden enkele bedrijven bij 
Schoenmakershoek gesaneerd. De bedrijven die wel kunnen en willen ontwikkelen hebben 
voor de locatie waar zij nu zitten in het verleden de planologische medewerking en 
vergunningen voor gekregen. Op de locatie waar zij nu zitten zijn alle voorzieningen 
aanwezig, waarmee zij vooruit kunnen in de toekomst.  
 
Daarnaast zijn grote delen van de vestigingsgebieden uit het Uitwerkingsplan van het 
Streekplan (alleen in de in het Uitwerkingsplan aangegeven gebieden mag nieuwvestiging en 
omschakeling plaatsvinden) vanwege de ligging en de aanwezige natuurlijke waarden niet 
geschikt voor de glastuinbouw. Dit is uitgebreid gemotiveerd in paragraaf 5.2.3 onder de 
clusters 1 en 4. Grote delen van deze bestaande beleidsruimte kan dus niet worden benut 
doordat deze ongeschikt is. Tevens zou bij de invulling hiervan veel weerstand vanuit de 
maatschappij worden opgeroepen, hetgeen niet wenselijk is bij duurzame ontwikkeling. 
Hierdoor leveren de glastuinders noodgedwongen veel beleidsruimte in. Mede daarom is het 
noodzakelijk en kan ook worden gemotiveerd dat de bedrijven die wel op een goede locatie 
zijn gelegen meer beleidsruimte krijgen om in de toekomst mee te kunnen met de 
ontwikkelingen binnen de sector. 
 
Om de glastuinbouw als belangrijke economische sector en werkgever binnen de gemeente 
te behouden, is het niet wenselijk om de bedrijven die op een duurzame locatie zijn gelegen 
niet de ontwikkelingsruimte te bieden die zij nodig hebben om voldoende concurrentiekracht 
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over te houden. De huidige beleidsgrens van maximaal 5 hectare is in ieder geval niet 
voldoende toereikend om de snelle ontwikkelingen in de sector bij te kunnen houden.  
 
Het is zowel voor de sector als voor het gebied zelf beter de fysiek beschikbare ruimte te 
bieden aan een beperkt aantal bedrijven (veelal bestaand) en deze daarmee 
toekomstperspectief te bieden, dan diezelfde ruimte te verdelen onder meerdere bedrijven 
met een maximale oppervlaktemaat die onvoldoende perspectief biedt. 
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6. Duurzaamheidsaspecten/ synergievoordelen 

In de “Handreiking vaststelling perspectief glastuinbouwgebieden” uitgegeven door de 
Commissie Ruimtelijke Inrichting van GLAMI in november 2003 worden in totaal 28 
duurzaamheidaspecten genoemd, die in het kader van de inrichting van nieuwe gebieden of 
herinrichting van oude glastuinbouwgebieden een rol zouden kunnen spelen. 
 
Deze 28 aspecten zijn verdeeld in drie groepen: 

• Economische duurzaamheid 
• Ecologische duurzaamheid 
• Maatschappelijke/sociale/culturele duurzaamheid 

 
Een groot aantal van deze aspecten is vooral relevant als het gaat om de keuze voor de 
ligging van een gebied of de omvang daarvan. Voor het inrichtingsvraagstuk, ruimtelijke 
dimensie of anderszins in het kader van dit project zijn deze van minder belang. Van de 28 
aspecten zijn degene die voor dit project van belang zijn in dit hoofdstuk nader uitgewerkt. 
Het gaat om:  
 
Economische duurzaamheid 

• Duurzame ruimtelijke inrichting 
• Grondprijzen 
• Ondernemersklimaat 

 
Ecologische duurzaamheid 

• Ruimtelijke ordening, ligging en effecten 
• Energie/CO2 
• Waterhuishouding 
• Bodem 
• Afval 

 
Maatschappelijke/sociale/culturele duurzaamheid 

• Landschap 
• Cultuurhistorie 
• Verkeer en vervoer 
• Politiek/bestuurlijk klimaat 
• Huisvesting seizoensarbeiders 
• Multifunctionele inrichting/meervoudig ruimtegebruik 

 
De betekenis en mogelijkheden van deze duurzaamheidsaspecten voor de glastuinbouw in 
Etten-Leur zijn in de volgende paragrafen uitgewerkt. Hierbij is getracht invulling te geven 
aan de uitgangspunten genoemd in de Beleidsnota Glastuinbouw 2006. Hieraan kleeft echter 
de moeilijkheid dat het in de gemeente Etten-Leur gaat om een bestaande situatie met 
bedrijven die ieder hun eigen teelt en investeringsritme hebben. Door de ondernemers wordt 
uit het oogpunt van kostenbesparing op bedrijfsniveau reeds zo duurzaam mogelijk 
geproduceerd. Met name op het gebied van energie, afzet en transport wordt sterk aan 
verduurzaming gewerkt. Ook landschappelijke inpassing en/ of landschapsontwikkeling 
vormen een belangrijk aspect in Etten-Leur. 
 



Gebiedsvisie Herstructurering Glastuinbouw Etten-Leur versie april 2008 65 

Door de ondernemers in de vereniging wordt in ieder geval getracht om, daar waar teelten 
en investeringsritmes in de clusters kunnen worden gecombineerd, gezamenlijk te investeren 
in duurzame voorzieningen. Indien tuinders uitbreidingsplannen hebben zal dit kenbaar 
worden gemaakt aan de leden van de vereniging en kan op dat moment worden bezien of er 
samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid mogelijk zijn. Dit geldt ook 
wanneer er mogelijke samenwerking is met niet-leden. 

6.1 Duurzame ruimtelijke inrichting 
Om de functie glastuinbouw ook op de langere termijn voldoende perspectief te laten 
behouden moet toekomstige bedrijfsontwikkeling mogelijk blijven. Wat betreft inrichting 
moeten de clusters over een bepaalde flexibiliteit kunnen beschikken. Daarnaast moet er op 
clusterniveau voldoende ruimte zijn voor landschappelijke inpassing en collectieve 
voorzieningen. Een deel hiervan zou ook buiten de clusters (eventueel op grotere afstand, 
bijv. waterretentie) gerealiseerd kunnen worden.  
 
Voor wat betreft de landschappelijke inpassing ligt er een gezamenlijke opgave om een 
methode te ontwikkelen om de invulling van landschappelijke inpassing te reguleren en te 
waarborgen. Voor sommige clusters geldt dat zij meer landschappelijke inpassing kennen, 
omdat er op die plaatsen compensatiemogelijkheden liggen voor plaatsen elders in het 
gebied waar dat beperkt mogelijk is. De ondernemers in die gebieden zijn dus gebaat met de 
ontwikkeling van groen elders. Er zal een verdeelsleutel moeten worden ontwikkeld die 
gekoppeld wordt aan een soort fonds waarmee de landschappelijke inpassing wordt 
gereguleerd. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn aankoop van gronden, de aanleg en 
het beheer en onderhoud in een later stadium, welke in een te ontwikkelen regeling zullen 
moeten worden verankerd.  
 
Hieraan dienen ook ondernemers die geen lid zijn van de vereniging bij te dragen. Derhalve 
lijkt de meest voor de hand liggende optie dat de gemeente of een andere partij dit centraal 
aanstuurt. De gemeente stelt in elk geval de randvoorwaarden en bewaakt de naleving 
daarvan. Bij versterking van Ecologische Verbindingszones, waaraan in een aantal clusters 
de landschappelijke inpassing is gekoppeld, wordt eveneens de gemeente en ook het 
waterschap bij de invulling betrokken. 
 
Door in een cluster zoveel mogelijk kassen te realiseren in eenzelfde uitvoering kan zo nodig 
eenvoudig door verwijdering/verplaatsing van gevels de bedrijfsoppervlakte snel aangepast 
worden. Dit voorkomt barrières bij het samenvoegen van glasopstanden. Indien daarbij 
gezamenlijk gebruik gemaakt kan worden van collectieve ruimten en voorzieningen kan een 
hoge benutting plaatsvinden van de beschikbare oppervlakte. Het uitvoeren van bepaalde 
voorzieningen kan mogelijk onder het te gebruiken glas. 

6.2 Grondprijzen 
Hoge grondprijzen en hoge kosten voor herinrichting van gebieden leiden tot hogere kosten 
en op langere termijn tot minder economische duurzaamheid en aantasting van de 
concurrentiepositie. Om die reden zijn ook de grotere zoekgebieden ingetekend dan de 
ruimte die uiteindelijk zal worden ingevuld. 
 
Voor tuinbouwondernemers is het belangrijk dat zij tuinbouwkavels kunnen verwerven tegen 
concurrerende prijzen. Hoge grondprijzen en hoge kosten voor herinrichting werken vooral 
door in de investerings- en financieringsopzet van nieuw te bouwen glasopstanden en 
minder in de exploitatierekening. Er blijft minder kapitaal beschikbaar voor andere gewenste 
investeringen. De bedrijfseconomische effecten van hogere grondprijzen en kosten van 
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herinrichting zijn goed te berekenen.  
 
Vanuit duurzaamheidoogpunt is het belangrijk om in Etten-Leur grond te kunnen verwerven 
tegen een realistische prijs. Hoewel de prijzen van tuinbouwkavels over het algemeen goed 
bekend zijn, is een goede vergelijking tussen gebieden niet altijd mogelijk omdat in deze 
prijzen in ieder geval ook een aantal kwaliteits- en duurzaamheidaspecten van 
tuinbouwkavels zijn verdisconteerd (bijvoorbeeld kwaliteit bodem, vorm van de kavel, 
aansluiting nutsvoorzieningen, bereikbaarheid) en soms ook een aantal voorzieningen 
(bijvoorbeeld aansluiting op restwarmte, collectieve wateropslag, landschappelijke 
inpassing). Ook zal rekening moeten worden gehouden met nieuwe ontwikkelingen, zoals 
dubbel grondgebruik en de kas als energieleverancier. In dit soort situaties zullen de 
grondprijzen in een ander perspectief worden bekeken.  
 
Gezien het feit dat individuele ondernemers de beslissing moeten nemen te investeren, moet 
de realisatie bedrijfseconomisch haalbaar zijn. 

6.3 Ondernemersklimaat 
Een sterk ondernemersklimaat leidt tot innovatie en vernieuwingen en tot snellere en grotere 
(eventueel gezamenlijke) toepassing van nieuwe meer duurzame technieken en systemen. 
Het ondernemersklimaat in een glastuinbouwgebied is gebaseerd en opgebouwd uit zeer 
veel elementen. Er is geen sprake van eenduidige relaties tussen bepaalde variabelen en 
het ondernemersklimaat. Het belangrijkste aspect lijkt stimulerend ondernemerschap d.w.z. 
ondernemers die continu vernieuwen, kennis daarvoor delen en die openstaan voor nieuwe 
ontwikkelingen.  
 
Om in economisch en maatschappelijk opzicht te kunnen excelleren hebben ondernemingen 
naast ruimte, ook elkaar nodig. De nabijheid van innovatiekracht en concurrentie is bepalend 
voor de kwaliteit van de producten, voor de kwaliteit van de onderneming en het functioneren 
van de glastuinbouwsector als geheel. Bij de inrichting moet een aantrekkelijk klimaat voor 
creatieve en innovatieve ondernemers neergezet worden. Het gemeentebestuur van de 
gemeente Etten-Leur heeft zich altijd hard gemaakt voor een goed ondernemersklimaat 
zoals gerealiseerd op de bestaande bedrijventerreinen. De leden van de Vereniging 
Glastuinbouw Etten-Leur verwachten eenzelfde positieve opstelling in de totstandkoming van 
de ontwikkelingen in een sector die, zoals eerder verwoord, voor de economie en de 
werkgelegenheid zeer voornaam is voor de gemeente. 
 
De oprichting van de bestaande Vereniging Glastuinbouw Etten-Leur is hiertoe een eerste 
stap geweest. De deelnemende tuinders hebben hiermee onder andere ingezet op het op 
gang brengen van een duurzame ontwikkeling van de glastuinbouw in de gemeente Etten-
Leur, door het realiseren van vestigings- en doorgroeigebieden voor de glastuinbouw ten 
behoeve van de ontwikkeling en vestiging van glastuinbouwbedrijven en door het realiseren 
van samenwerkingsstructuren tussen bedrijven. En daarbij het behartigen van de belangen 
van de leden als producenten van tuinbouwproducten. 
 
De oprichting van samenwerkingstructuren is mogelijk onder andere op het gebied van 
energie, water, afval, belangenbehartiging, arbeid, transport, mechanisatie, ICT en afzet. De 
ondernemers hebben in de wensinventarisatie ook te kennen gegeven dat zij diverse 
mogelijkheden voor samenwerking voor mogelijk houden. Definitieve keuzes hierin dienen 
op deelgebieden gemaakt te worden. Bij uitbreidingen binnen de vereniging worden de leden 
onderling geïnformeerd. Op deze manier kunnen bedrijven nagaan of zij gezamenlijk kunnen 
optrekken bij het realiseren van de duurzaamheidsaspecten bij de bedrijfsontwikkeling. 
Hiertoe dient wel te worden gerealiseerd dat er wordt gewerkt vanuit een bestaande situatie 
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waarbij teelten en investeringsritmes moeilijker aan elkaar te koppelen zijn. Maar door de 
vereniging zal in ieder geval getracht worden zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken. 
Gerealiseerd dient te worden dat de ene samenwerkingsstructuur tot meer consequenties 
kan leiden dan de andere en ook de samenwerking met niet-leden is op voorhand niet 
uitgesloten. Overleg met deze bedrijven kan evenwel leiden tot samenwerkingsverbanden op 
het gebied van duurzaamheid. 

6.4 Ruimtelijke ordening, ligging en effecten 
De functie glastuinbouw moet zodanig ruimtelijk ingepast worden dat de nadelige effecten op 
natuur, milieu en gezondheid op vooral de onmiddellijke omgeving (fysieke aanwezigheid, 
emissie broeikasgassen, mineralen en gewasbeschermingsmiddelen, directe hinder o.a. 
assimilatielicht, geluid, invloed op watersysteem etc.) zoveel mogelijk beperkt blijven). In 
ieder geval zal voldaan worden aan de landelijke normen die gelden omtrent deze 
onderwerpen. Daar waar het teelttechnisch mogelijk is kunnen verdergaande maatregelen 
worden getroffen. Vanwege de gevolgen voor de omgeving (omwonenden en natuur) heeft 
met name het aspect asimilatiebelichting de bijzondere aandacht van zowel de sector als de 
gemeente. Naast ligging zijn daarbij vooral inrichting van het gebied en beheer (incl. 
bedrijfsvoering op de bedrijven) belangrijke elementen. Gemeentelijke bestemmingsplannen 
bepalen de mogelijke vestigings- en uitbreidingsruimte voor ondernemers. Voor het 
realiseren van (toekomstige) synergie-effecten moeten deze wat betreft ruimtelijke ordening 
dicht bij elkaar liggen (bedrijventerreinen, stedelijke bebouwing) dan wel op elkaar afgestemd 
worden (infrastructuur, recreatieve elementen).  
 
De ruimtelijke plannen wat betreft glas dienen getoetst te worden aan de beleidsnota 
glastuinbouw van de provincie in combinatie met de opgestelde gebiedsplannen. In het 
kader van dit project dient hier toetsing plaats te vinden op basis van het gebiedsplan 
Brabantse Delta. Aangezien zo veel mogelijk wordt aangesloten bij bestaand glas, zullen de 
effecten op de omgeving tot een minimum worden beperkt. Op een enkele plaats zal sprake 
zijn van omschakeling of nieuwvestiging. In het Besluit Glastuinbouw (Algemene Maatregel 
van Bestuur) zijn de harde en gewenste bepalingen opgenomen, waar een 
glastuinbouwlocatie aan moet voldoen. De afstandseisen vanwege de toepassing van 
gewasbescherming en geluidsoverlast maken een sterke verweving van glastuinbouw en 
wonen vooralsnog niet mogelijk.  
 
Synergetische effecten kunnen gerealiseerd worden door multifunctioneel gebruik van de 
infrastructuur, het landschap en de waterelementen. Tevens kunnen problemen met de 
technische infrastructuur (vergroten capaciteit nutsvoorzieningen, energietransporten etc.) 
gezamenlijk worden opgepakt om te kunnen groeien en gelijktijdig kosten te besparen. 
Mogelijk is er ook een combinatie te maken met recreatief medegebruik door het ontwikkelen 
van routestructuren langs de bedrijven, vergelijkbaar met initiatieven als “Kom in de kas”. 
Bedrijven in Etten-Leur zouden eventueel een gezamenlijk label of merknaam kunnen 
ontwikkelen en aangesloten bedrijven langs een route zouden kunnen worden voorzien van 
bijvoorbeeld informatieborden en een picknickvoorziening. Door goede voorlichting kan 
eveneens bijgedragen worden aan imagoverbetering van de sector, hetgeen leidt tot meer 
draagvlak in de samenleving. 

6.5 Energie 
De grote energiebehoefte (voornamelijk aardgas) en de daarmee gepaard gaande emissie 
van CO2 is één van de belangrijkste maatschappelijke c.q. duurzaamheidsitems voor de 
sector glastuinbouw, omdat het gebruik van met fossiele brandstoffen opgewekte energie 
bijdraagt aan het broeikaseffect. Naarmate er minder energie door een efficiënte opwekking 
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en/of optimale energie-infrastructuur en/of lagere energiebehoefte voor de ondernemers 
nodig is, dan wel dat er meer rest- en afvalwarmte, rest CO2 of duurzame energie (uit 
alternatieve bronnen) wordt gebruikt, is er sprake van meer duurzaamheid. 
 
De inrichting van een gebied kan de keuzemogelijkheid, die tuinders op energiegebied 
hebben, belangrijk vergroten. De ligging van het gebied heeft uiteraard ook invloed op de 
energiebehoefte (temperatuur, wind, straling); hierop heeft men momenteel geen invloed 
tenzij men zou opteren voor algehele bedrijfsverplaatsing. Binnen de bedrijfsvoering kunnen 
de tuinders diverse maatregelen toepassen welke van invloed zijn op de energiebehoefte 
(bedrijfsuitrusting/ Groenlabelkas, moderniteit, bedrijfsomvang, lengte-breedte-verhouding, 
gewaskeuze, klimaatregeling). Clustering van bedrijven biedt mogelijkheden voor centrale 
warmte(kracht)installaties, afvlakking van de warmtevraag via uitwisseling (vooral tussen 
belichte en niet belichte bedrijven) en buffering en tijdelijke opslag in de bodem. Bij 
bedrijfsontwikkelingen in de clusters zal in ieder geval door de leden van de 
glastuinbouwvereniging worden bezien of gezamenlijke ontwikkelingen op dat moment 
inpasbaar zijn in de eigen bedrijfsontwikkeling. 
 
In Etten-Leur is het wenselijk de mogelijkheden te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is 
om energie/CO2 af te nemen van Isover. In de inventarisatieronde hebben diverse 
ondernemers (vooral uit Etten-Leur Noordwest) dit als optie benoemd. Echter is op dit 
moment de kwaliteit van de CO2 van Isover ontoereikend (nog teveel andere schadelijke 
gassen) om te kunnen gebruiken bij de productie van levensmiddelen. Er zou wel gebruik 
gemaakt kunnen worden gemaakt van restwarmte. Of dit bedrijfseconomisch rendabel is uit 
te voeren dient nader onderzocht te worden. Mede door de steeds maar stijgende 
energieprijzen wordt in de tuinbouw naarstig gezocht naar alternatieve duurzame 
energiebronnen. In de praktijk worden hier op diverse plaatsen in het land ervaringen mee 
opgedaan, met wisselend succes. De ontwikkelingen volgen elkaar echter steeds sneller op; 
dit zal (mogelijk) ook zijn weerslag hebben op de ontwikkelingen in het projectgebied. De 
diverse vormen van toepassing van energie zijn niet op iedere locatie zomaar toepasbaar. 
Dit is sterk afhankelijk van de keuze van de precieze vorm en de mogelijkheden op locatie. In 
lijn met de (autonome) ontwikkelingen in het land is dit echter ook zeker een optie om nader 
te onderzoeken bij het ontwikkelen van de bedrijven. 
 
Bij verplaatsing van bedrijven waarbij eveneens nieuwvestiging plaatsvindt, kunnen 
duurzame energiebronnen direct in de bedrijfsvoering worden geïmplementeerd. Voor deze 
bedrijven kunnen de nieuwste systemen op het gebied van duurzaam energieverbruik 
gemakkelijker worden toegepast dan wanneer een bestaand bedrijf wordt uitgebreid.  

6.6 Waterhuishouding 
Door het bouwen van glasopstanden, bedrijfsgebouwen en het aanleggen van verhardingen, 
het gebruik van gietwater (vooral bij teelten in de grond) en door de opvang van regenwater 
als gietwater, maar ook met de onttrekking van gietwater uit het oppervlaktewater- of 
(indirect via leidingwater) het grondwatersysteem wordt het onderliggende watersysteem 
kwantitatief en kwalitatief beïnvloed. Het glastuinbouwgebied is duurzamer naarmate de 
ligging en inrichting meer mogelijkheden bieden voor duurzaam integraal waterbeheer.  
 
Bij het gebruik van goed gietwater is recirculatie mogelijk en is met een goede afstemming 
van de mineralengift op de behoefte van de plant en een goede bedrijfsuitrusting de 
noodzakelijke lozing van mineralen via afvalwater te beperken. Het resterende afvalwater 
moet bij voorkeur via de riolering afgevoerd worden. Een gebied is duurzamer naarmate er 
minder emissie van mineralen plaatsvindt en naarmate deze emissie in de vorm van 
afvalwater meer via de riolering wordt geloosd of gezuiverd. De emissie zal bij een bepaalde 
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technische uitrusting lager zijn naarmate de dekkingsgraad met goed gietwater hoger is.  
 
Omdat regenval en waterbehoefte van de planten in de tijd niet synchroon lopen is naast 
regenwater bijna altijd een tweede gietwatervoorziening noodzakelijk. 
 
Betreffende wateropslag dienen ondernemers rekening te houden met twee ‘soorten’ 
opvang. Enerzijds met opvang die ze zelf wensen te realiseren ten behoeve van het gebruik 
voor de teelt; anderzijds met opvang die ze vanuit regelgeving dienen te realiseren in 
verband met retentie. Aangaande laatstgenoemde dient rekening gehouden te worden met 
opvang van aanzienlijke hoeveelheden (400 m³/ha).  
 
De verplichte opvang voor retentie dient daarmee op nabije afstand van de opstanden 
gerealiseerd te worden. Praktisch is dit waarschijnlijk het best inpasbaar op de wijze dat 
deze opslag bovenop de gewenste eigen opslag gerealiseerd wordt ten behoeve van de 
teelt. Er zal dan een overloop gerealiseerd worden voor landbouwkundige afvoer (1,67 l/s) 
welke uit mag komen op de bestaande watergangen of kan infiltreren in de bodem. 
Ondernemers kunnen binnen de clusters nagaan of gezamenlijke opslag voor hen voordelen 
oplevert. Er zullen in deze heldere afspraken gemaakt moeten worden op het moment dat 
ondernemers besluiten te voorzien in een ontwikkeling. Binnen de vereniging vindt in ieder 
geval afstemming plaats indien een ondernemer ontwikkelplannen heeft.  

6.7 Bodem 
De bodem is belangrijk als productiefactor en dient ook als drager van de kassen en 
installaties. Het beheer moet zodanig zijn dat deze ook op de lange termijn kan worden 
gebruikt voor hoogwaardige productie. Hoewel een groot aantal teelten tegenwoordig op 
substraat plaatsvindt, blijft de bodem voor een aantal teelten nog zeer belangrijk. Bij de 
biologische teelt is de bodem wellicht de belangrijkste productiefactor. 
 
Voor draagvlak is het bodemtype van minder belang. Een goede ontwatering is veelal de 
belangrijkste factor. Omtrent dit duurzaamheidaspect worden geen bijzonderheden verwacht. 

6.8 Afval 
De hoeveelheid afval is, met uitzondering van het organisch afvalmateriaal, of zeer beperkt 
van omvang of wordt al ingezameld en hergebruikt (steenwol, plastics). De hoeveelheid 
organisch afvalmateriaal verschilt sterk per teelt en komt onregelmatig en in relatief grote 
hoeveelheden vrij (teeltwisseling). Om die reden ligt composteren meer voor de hand dan 
verbranden. Gezamenlijke compostering is daarbij niet alleen goedkoper, maar biedt ook 
betere waarborgen om overlast te voorkomen. Tevens biedt het goede mogelijkheden om 
tegelijkertijd organische materialen, die elders in de regio vrijkomen, mee te composteren. 
 
De mogelijkheden om op collectief niveau maatregelen te treffen lijken reëel aanwezig en 
kunnen eventueel worden gekoppeld aan een te ontwikkelen gezamenlijk label, waarin een 
gesloten circuit van grond- en afvalstoffen en productie bijdraagt aan een duurzame teelt van 
glastuinbouwproducten. Maatregelen om de hoeveelheid afval te beperken zijn met name 
bedrijfsgebonden en hangen ook sterk samen met de teelt en teeltwijze. Bij het beheersen 
van de afvalstromen gaat het vooral om het gescheiden inzamelen. 
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6.9 Landschap 
De bouw van glasopstanden heeft een groot ruimtelijk effect op de omgeving. Een goede 
landschappelijke inpassing en aankleding van het gebied zelf zal het ruimtelijk effect, in ieder 
geval de beleving daarvan, verminderen en leiden tot een grotere maatschappelijke 
acceptatie en dus een meer duurzaam gebied.  
 
In een vroegtijdig stadium is door de vereniging contact gelegd met Brabants Landschap. Dit 
om de landschappelijke inpassing en aankleding van het gebied zo goed mogelijk te 
verweven met de planvorming van de ondernemers. Dit heeft er toe geleid dat gekozen is 
voor de vorming van een aantal clusters van bedrijven die in elkaars directe nabijheid zijn 
gelegen. Deze clusters zijn in overleg met Brabants Landschap, IVN Vogel- en 
Natuurbescherming Etten-Leur, Brabantse Milieufederatie en de gemeente ingepast door 
afwisselend meer en minder robuuste aankleding door middel van groen.  
 
Hierbij is eveneens rekening gehouden met het al bestaande groen op diverse plaatsen in de 
omgeving van de clusters. In deze planvorming is tevens rekening gehouden met reeds 
aanwezige en verder vorm te geven ecologische verbindingszones, welke in een aantal 
clusters een belangrijke rol vervullen bij landschappelijke inpassing. Uitgangspunt hierbij is 
dat er sprake is van verankering in en samenhang met de omgeving. 
 
Voor het aan te leggen groen in verband met de ontwikkeling van de clusters zal een 
bepaalde vorm van beheer in het leven geroepen moeten worden. Ondernemers zien dit als 
een gezamenlijke opdracht die zij kunnen laten uitvoeren door derden onder hun 
verantwoordelijkheid.  
 
Een sfeerbeeld van de landschappelijke inpassing is opgenomen in bijlage 3. 
 

6.10 Cultuurhistorie en archeologie 
In gebieden die gekenmerkt worden door een middelhoge tot hoge archeologische 
verwachtingswaarde zal in eerste instantie een verkennend bodemonderzoek plaatsvinden 
om eventueel aanwezige waarden in beeld te brengen en te waarderen. In geval er 
archeologische waarden aanwezig zijn, zal worden bekeken of deze door de ontwikkeling 
van de glastuinbouw niet zullen worden geschaad. Daar waar behoud niet mogelijk is zullen 
passende maatregelen worden genomen om de archeologische waarden veilig te stellen. 
 
Voor wat betreft cultuurhistorische waardevolle gebieden en waardevolle lijnelementen zal 
worden bekeken of deze door de ontwikkeling van de glastuinbouw niet worden aangetast. 
Waar mogelijk zullen elementen worden hersteld, door bijvoorbeeld het versterken van oude 
laanstructuren in combinatie met landschappelijke inpassing. Met de landschappelijke 
inpassing zal ook worden getracht zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande 
landschappelijke structuren. Hierdoor kunnen oude karakteristieken weer worden versterkt of 
hersteld. Versterking van de vaartenstructuur als belangrijke cultuurhistorische 
landschappelijke lijnelementen staat in een aantal clusters centraal, hetgeen wederom 
gekoppeld is aan ecologische en landschappelijke doelstellingen.  
 
Voor deze gebiedsvisie gaat het te ver om hierover al definitieve afspraken vast te leggen. 
Dit heeft mede te maken met de flexibiliteit van de zoekgebieden. Toetsing inzake  
cultuurhistorie en archeologie zal bij de individuele procedures zeker aan de orde komen bij 
het maken van de ruimtelijke onderbouwingen op bedrijfsniveau. 
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6.11 Verkeer en vervoer 
Glastuinbouw vraagt zowel voor de aanvoer van materialen, maar vooral voor de (dagelijkse) 
afvoer van producten veel zwaar verkeer. Voor ondernemers zijn vooral de bereikbaarheid 
van het bedrijf voor zwaar verkeer, de reisduur van de producten tot het afzetpunt (snelle 
ontsluiting op het hoofdwegennet) en de bereikbaarheid voor arbeidskrachten van belang. In 
vergelijking tot andere agrarische sectoren is de glastuinbouw arbeidsintensief. Dit brengt 
voor het gebied meer woon - werkverkeer met zich mee. Meer (en zwaar) verkeer leidt tot 
negatieve effecten op het milieu (uitstoot broeikas gassen) en de gezondheid van werkenden 
en omwonenden (veiligheid en hinder door lawaai).  
 
Aangezien sprake is van uitbreiding van bestaande bedrijven zal het aantal 
transportbewegingen (met zwaar verkeer) zeker niet rechtevenredig stijgen met de toename 
van de oppervlakte. Vrachtverkeer dat nu de bedrijven aan doet en niet volledig wordt gelost 
danwel geladen kan bij uitbreiding van de oppervlakte beter worden benut.  
 
Ondernemers geven te kennen dat de bestaande wegen in de omgeving een voldoende tot 
goede ontsluiting van het gebied vormen. Op enkele plaatsen is de kwaliteit van het wegdek 
wel een aandachtspunt. Aanleg van nieuwe wegen is niet aan de orde. Voor bestaande 
wegen is het onderhoudsprogramma van de gemeente leidend. Zie verder het gestelde in 
paragraaf 7.6. Door mogelijk een gezamenlijke inkoop van grondstoffen te realiseren kan 
wellicht een efficiëntere logistiek gerealiseerd worden. In cluster 4 en 5 is bij een aantal 
bedrijven reeds sprake van een gezamenlijke afnemer en leverancier van de producten. De 
capaciteit van vrachtwagens kan hier al optimaal worden benut. 

6.12 Politiek/bestuurlijk klimaat 
Het bestuurlijk/politieke (draagvlak) klimaat is van groot belang voor de planvorming en de 
daadwerkelijke realisatie. Een goed bestuurlijk en politiek draagvlak zal zeker ook bijdragen 
aan een meer duurzame inrichting van het gebied. Tezamen leiden deze twee aspecten tot 
een grotere maatschappelijke acceptatie van de glastuinbouw in de gemeente. 
 
Aan dit aspect van duurzaamheid wordt getracht zo goed mogelijk invulling te geven door 
vroegtijdig in contact te treden met politiek en bestuur. Dit met als doel om tot een wensbeeld 
te komen dat zowel door de tuinders, politiek en bestuur wordt gedragen. De bijeenkomsten 
van 27 oktober 2005 (informatiebijeenkomst gemeenteraad), op 5 september 2006 
(toelichting aan diverse organisaties) en 13 oktober 2006 (presentatie aan gemeenteraad en 
college tijdens gemeenteraadsexcursie) zijn daar voorbeelden van. Het wensbeeld van de 
tuinders betreffende ontwikkeling van glastuinbouw is daar gepresenteerd, waarbij 
clustergewijs ook de landschappelijke inpassing en aankleding is aangegeven zoals 
besproken met Brabants Landschap.  
 
In een later stadium (het voorjaar van 2007) zijn in een drietal workshops de zoekgebieden 
aangescherpt en zijn onder andere de onderdelen water en landschappelijke inpassing met 
vertegenwoordigers van belanghebbende partijen doorgesproken. De verkregen input is 
verwerkt in het eindbeeld en er is waar mogelijk rekening gehouden met belangen en 
mogelijke knelpunten die werden aangegeven door lokale partijen met gebiedskennis. 

6.13 Huisvesting seizoensarbeiders 
Huisvesting van seizoensarbeiders roept maatschappelijk veel vragen op, waarbij 
duidelijkheid voor de bevolking noodzakelijk is voor het krijgen van draagvlak. Geluiden over 
overlast veroorzaakt door seizoensarbeiders hebben een sterk negatief effect op het imago 
van de glastuinbouw. Inzake de huisvesting van seizoensarbeiders zijn de ondernemers 
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veelal zelf verantwoordelijk. Er kunnen evenwel gezamenlijke projecten worden opgestart die 
de huisvesting van seizoensarbeiders reguleren. De gemeente kan op basis van het 
bestemmingsplan vrijstelling verlenen voor het huisvesten van seizoensarbeiders op 
bedrijfsniveau. Het maken van een goed huisvestingsplan, is de verantwoordelijkheid van de 
ondernemers. Ook hierbij dient in geval van units of stacaravans te worden voorzien in een 
goede landschappelijke inpassing. Tevens dienen de ondernemers te voorzien in voldoende 
voorzieningen voor de arbeiders. In 2006 is in samenwerking met de ZLTO beleid ontwikkeld 
en vastgesteld voor de huisvesting van seizoensarbeiders in Etten-Leur op bedrijfsniveau. 
Dit beleid is geheel conform het provinciaal beleid terzake. Veel ondernemers hebben 
daarvan inmiddels gebruik gemaakt. 
 
Er is op dit moment geen sprake van een duidelijk huisvestingsprobleem. Mede vanwege de 
huisvesting op bedrijfsniveau is ook geen sprake van structurele overlastsituaties. ZLTO en 
gemeente volgen de ontwikkelingen nauwlettend en zonodig zal aanvullend beleid moeten 
worden geformuleerd, op lokaal en/ of regionaal niveau. 

6.14 Multifunctionele inrichting/ meervoudig ruimtegebruik 
Een multifunctionele inrichting van het gebied, meervoudig ruimtegebruik en een goede 
bereikbaarheid voor derden zullen de maatschappelijke acceptatie van de glastuinbouw in 
het gebied verhogen.  
 
Door multifunctionele inrichting en meervoudig ruimtegebruik zijn kostenvoordelen en 
positieve milieu-effecten te realiseren (onder andere lager energiegebruik, ruimtewinst).  
 
Voor functiecombinaties kan het onderscheid worden gemaakt tussen bebouwde en niet 
bebouwde functies. Bebouwd biedt op meerdere niveaus mogelijkheden tot win-win situaties. 

• Gezamenlijke ontsluiting, parkbeheer en management (landschappelijke inpassing).  
• Gezamenlijk gebruik van collectieve voorzieningen, bijvoorbeeld energie in 

verschillende vormen, water, etc. 
• Stapeling van functies (verticaal bouwen binnen de glastuinbouwcluster zelf of met 

functies daarbuiten). Bijvoorbeeld waterberging/ retentie onder de kas. 
 
Bij onbebouwde bestemmingen gaat het vooral om functiecombinaties en verweving, dus 
naast elkaar. 
 
Wet- en regelgeving voorzien meestal niet in meervoudig ruimtegebruik. Hoewel vanuit 
overheden enige onderkenning van deze problematiek lijkt plaats te vinden, kan de realisatie 
van perspectiefvolle combinaties nog veel vertraging oplopen. Bij dit duurzaamheidaspect 
kunnen diverse functiecombinaties worden gerealiseerd. Doordat de uitwerking per cluster is 
voorzien behoren alle combinaties tot reële mogelijkheden. Centraal dient te staan de 
ruimtelijke inpassing en beleving van de combinaties. Landschappelijke inpassing, 
architectonische vormgeving en veel aandacht voor de raakvlakken zijn daarbij de 
belangrijke elementen.  



Gebiedsvisie Herstructurering Glastuinbouw Etten-Leur versie april 2008 73 

6.15 Conclusie duurzaamheid 
Verduurzaming van de glastuinbouw is een belangrijk speerpunt op nationaal en provinciaal 
niveau. Bij toekomstige ontwikkeling van de glastuinbouw in Etten-Leur zal zowel op 
bedrijfsniveau als op gebiedsniveau moeten worden gekeken wat de mogelijkheden zijn op 
het gebied van duurzame productie. Er liggen binnen de gemeente voldoende perspectieven 
om de productie te verduurzamen. Er zit echter een klein knelpunt in de uitgangssituatie. 
 
De bestaande situatie met een diversiteit aan teelten en bestaande investeringsritmes maakt 
de opgave tot verduurzaming van de productie in Etten-Leur niet gemakkelijk. Echter is het 
wel van belang dat op die plaatsen waar de kansen zich voordoen, dit zoveel mogelijk 
gezamenlijk wordt opgepakt. Een goede communicatie, zowel binnen als buiten de 
vereniging, is daarbij van essentieel belang. Ondernemers dienen elkaar kenbaar te maken 
welke ontwikkelingen zij voorzien op zowel de korte en lange termijn. Hierdoor krijgen andere 
ondernemers de mogelijkheid hun bedrijfsvisie/ investeringsritme aan te passen om 
eventuele combinaties op de korte of langere termijn mogelijk te maken. Het is op voorhand, 
bij het maken van deze gebiedsvisie, moeilijk te zeggen welke ontwikkelingen ook 
daadwerkelijk gezamenlijk zullen worden opgepakt. Het is wel een belangrijk aandachtspunt 
voor het vervolg van het proces. 
 
Wel worden op basis van de Beleidsnota Glastuinbouw diverse handreikingen gegeven waar 
de ondernemers in de toekomst rekening mee kunnen houden. Met name op het gebied van 
landschappelijke inpassing, energievoorziening, afvalverwerking en transport zijn op 
clusterniveau ontwikkelingen mogelijk. Ook op bedrijfsniveau kunnen en zullen duurzame 
ontwikkelingen, zoals deze worden nagestreefd in de beleidsnota, worden opgepakt. Bij een 
duurzame productie in de vrije wereldmarkt zijn tenslotte de ondernemers het meest gebaat.  
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7. Uitvoeringsvoorstel 

 
Om te komen tot een daadwerkelijke realisatie van de plannen van de individuele 
ondernemers zullen zij diverse stappen moeten doorlopen. Dit kan waar mogelijk collectief 
worden aangepakt of op individuele basis. Collectiviteit hoeft in deze zeker niet altijd te 
betekenen dat dit opgepakt dient te worden met alle deelnemende tuinders in de vereniging. 
Het is meer voor de hand liggend dat dit waar mogelijk wordt opgepakt binnen de geplande 
clusters. 
 
Bijkomend aspect in deze is dat voor het merendeel van de tuinders de uitvoering van de 
plannen plaats zal vinden vanuit of in directe nabijheid van de bestaande locatie. De 
aansluiting van (nuts)voorzieningen zal dan ook in veel situaties direct gekoppeld kunnen 
worden aan de bestaande opzet. Daarin zal dan ook veelal sprake zijn van keuzes op 
individuele basis. 
 
Onderstaand is kort beschreven welke acties (chronologisch) uitgevoerd worden om te 
komen tot realisatie van uitbreiding. Afhankelijk van de individuele situatie dient een 
bepaalde stap al dan niet uitgevoerd te worden. Navolgend is per stap kort een beschrijving 
weergegeven. 
 

• Aankoop grond 
• Aanvraag bouw-/milieuvergunning (+ eventueel voorafgaande procedure) 
• Realisatie nieuwbouw 

o Glasopstanden 
o Verwarmingsinstallatie 
o Klimaatinstallatie 
o Watervoorzieningsinstallatie  

• Realisatie waterretentie ten behoeve van nieuwbouw 
• Realisatie landschappelijke inpassing  
• Ontsluiting van (nieuwe) bedrijf 

7.1 Aankoop grond 
In het opgestelde plan dat uitgaat van clustervorming is zoveel mogelijk rekening gehouden 
met ontwikkeling van de bedrijven vanuit of in directe nabijheid van de bestaande locatie. De 
deelnemende ondernemers in de vereniging hebben een overeenkomst ondertekend waarin 
is opgenomen dat zij geen grondtransacties doen, binnen de aangegeven vestigings- en 
doorgroeigebieden. Als sprake is van grond direct aangrenzend aan de eigen kavel én niet 
direct aansluitend aan de kavel van een andere deelnemer is dit wel mogelijk. Dit om 
‘zelfontwikkeling’ niet in de weg te staan. De ondernemers hebben ook diverse malen 
aangegeven dat deze vorm van verwerving hun voorkeur geniet. 
 
Voor diverse ondernemers biedt deze werkwijze een uitkomst, zeker voor degenen waarbij 
niet direct sprake is van aangrenzend (gepland) glas. Aangezien het investeringsritme van 
de ondernemers divers zal zijn, verdient het specifiek de aandacht om te bezien hoe om te 
gaan in gebieden waar wel met meerdere ondernemers invulling van het gebied is voorzien.  
 
Dit geldt onder andere in de gebieden: 

• tussen de Lage Donk en Laaksche Vaart; 
• Rijsbergseweg, Vossenbergsevaart, Zundertseweg en Brakkenstraat; 
• Moerdijkse Postbaan, Hilsebaan, Heigatstraat en Hoge Bremberg. 
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Hier heeft het de voorkeur te bezien of een gezamenlijke verwerving en vervolgens verdeling 
tot de mogelijkheden behoort. Dit biedt zowel voor de verkopende als kopende partij(en) 
voordeel. De verkopende partij is doorgaans eerder genegen te verkopen als (een groot deel 
van) het volledige perceel verkocht kan worden en de kopende partijen kunnen de 
verkaveling zo optimaal mogelijk maken. Ter ondervanging van het verschil in 
investeringsritme zal bezien moeten worden of er een soort grondbank opgericht dient te 
worden. Dit om gronden zo nodig enige tijd in beheer te houden tot het moment dat 
verwerving door de deelnemer mogelijk is. Aandachtspunt hierbij zijn uiteraard de kosten die 
dit met zich meebrengt en een al dan niet verplichte afname en zo ja, de gevolgen indien dit 
niet gebeurt. 

7.2 Aanvraag bouw-/milieuvergunning 
Deze stap zal veelal een individuele zijn. Dit is namelijk sterk gerelateerd aan het 
investeringsritme van de betreffende ondernemer in zijn bedrijf. Als er sprake is van een 
gezamenlijke realisatie van bouwwerken zal de aanvraag doorgaans ingediend worden door 
(de te vormen) werkeenheid. De te realiseren bouwwerken zullen worden getoetst aan het 
vigerende bestemmingsplan en ander relevant beleid. Zonodig dienen voorafgaande 
onderzoeken (bijvoorbeeld m.b.t. planschade, flora& fauna, archeologie) en procedures 
plaats te vinden. Bij het collectief realiseren van bijvoorbeeld de verwarmingsinstallatie zal 
een en ander contractueel goed afgedicht moeten worden, waarbij eveneens nadrukkelijk 
nagegaan moet worden in hoeverre het mogelijk is onderling zaken uit te wisselen 
(leidingstelsel) in relatie tot vergunningen. 

7.3 Realisatie nieuwbouw 
 
Glasopstanden 
Het realiseren van nieuwbouw/uitbreiding zal op individuele bedrijven plaatsvinden. Dit hangt 
volledig samen met het investeringsritme. De ondernemer zal een keuze maken voor een 
kassenbouwer en deze de bouw laten verzorgen van de opstanden. Mogelijk kan er bij een 
gelijk investeringsritme een voordeel gerealiseerd worden door een gezamenlijke 
aanbesteding van projecten, echter de kans hierop en het voordeel hiervan wordt niet groot 
geacht. 
 
Verwarmingsinstallatie 
Wat betreft mogelijkheden qua samenwerking op het gebied van energiebeheer liggen er 
kansen. Ook hier speelt mee dat de mogelijke opzet hiervan vanuit economisch perspectief 
sterk afhankelijk is van het individueel investeringsritme. In de clusters kan bekeken worden 
in hoeverre hiermee voordeel is te behalen. In het gebied Noordwest kan tevens nader 
onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn van gebruik van warmte/CO2 van Isover. Zie 
hiervoor ook het onderdeel duurzaamheid. 
 
Klimaatinstallatie 
De keuzes op gebied van klimaatinstallaties zullen nagenoeg volledig op bedrijfsniveau 
gemaakt worden. Als er gekozen wordt voor een vergaande vorm van samenwerking op het 
gebied van verwarming en watervoorziening heeft het een sterke voorkeur om één en 
dezelfde klimaatcomputer aan te schaffen. 
 
Watervoorzieningsinstallatie 
Voor de watervoorziening zal eveneens de keuze grotendeels gemaakt worden op 
bedrijfsniveau. In de clusters is het gewenst de mogelijkheid te onderzoeken van een 
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gezamenlijke wateropslag. Dit kan een voordeel opleveren in te benutten oppervlakte. Als 
hier voor gekozen wordt dient op basis van de totale begrote kosten voor de aanleg (inclusief 
benodigde grond) een verdeelsleutel gemaakt te worden. Een optie is om dit te doen op 
basis van het nieuw te realiseren glas of op het totaal areaal glas per ondernemer die er 
gebruik van maakt.  

7.4 Realisatie waterretentie ten behoeve van nieuwbouw 
Het beleid van het waterschap is gericht op duurzaam omgaan met water. Voor nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen hanteert het waterschap beleidsuitgangspunten om te komen tot 
een duurzaam omgaan met water. Belangrijk aspect daarbij is de zorg voor voldoende 
capaciteit van retentievoorzieningen, dit om te voorkomen dat er door piekafvoeren 
wateroverlast ontstaat. Het waterschap hanteert het uitgangspunt dat hydrologisch neutraal 
gebouwd wordt, de bestaande hydrologische situatie moet minimaal gelijk blijven. 
Uitgangspunt daarbij is dat een bui die één keer in de 10 jaar valt verwerkt moet kunnen 
worden; de capaciteit van de retentievoorziening moet daarop berekend zijn. 
 
Om te voldoen aan de eisen die het waterschap stelt zal per ha nieuw te realiseren verhard 
oppervlakte minimaal 400 m³ capaciteit aan retentievoorzieningen gerealiseerd moeten 
worden. Het meest voor de hand liggend is dat iedere tuinder dit realiseert ‘bovenop’ zijn 
(eventueel) aan te leggen waterbassin. Hierbij dient hij er rekening mee te houden dat de 
afvoer naar het oppervlaktewater niet te snel gaat. Het is in deze ook mogelijk dat dit in 
gezamenlijkheid gerealiseerd wordt. Of dit echter praktisch goed uitvoerbaar is, dient nader 
onderzocht te worden. Andere opvang dan in een bassin is ook mogelijk, als het maar niet in 
directe verbinding staat met het oppervlaktewater. 
 
In dit kader is het wenselijk om nader te onderzoeken c.q. nader contacten te leggen met het 
waterschap om na te gaan of zij in het gebied en/of in de afzonderlijke clusters voornemens 
is water van elders op te vangen of daarvoor gronden te prioriteren. Hierbij kan worden 
aangesloten bij de Integrale Gebiedsanalyses die in 2007 zijn en in 2008 worden afgerond. 
De zoekzone voor waterretentie in combinatie met de ontwikkeling van de ecologische 
verbindingszone in cluster 1, sluit aan bij de uitgangspunten van het waterschap. Tijdens de 
workshops heeft het waterschap reeds aangegeven geen knelpunten te zien in de 
voorgestelde ontwikkeling. 

7.5 Realisatie landschappelijke inpassing 
In de vereniging is de keuze gemaakt om zoveel mogelijk in te steken op ontwikkeling van de 
individuele bedrijven in clusters en deze clusters in te passen. Om de landschappelijke 
inpassing ook daadwerkelijk goed in te vullen zal naar een modus gezocht moeten worden 
om de kosten hiervan weg te leggen bij de ontwikkelende ondernemers, waar mogelijk met 
ondersteuning van subsidies.  
 
Er zullen onderling afspraken gemaakt dienen te worden over de feitelijke invulling. Dit ook 
rekeninghoudend met het investeringsritme van de diverse ondernemers. Aangezien sprake 
is van ontwikkeling van de bedrijven in de tijd zal ook nadrukkelijk bekeken moeten worden 
hoe in tussenliggende perioden wordt omgegaan met de inpassing. Het is namelijk 
economisch niet verantwoord om eerst de volledige inpassing te realiseren als nog niet 
ontwikkeld wordt op het bedrijf. Andersom is het ook niet wenselijk dat de ‘buitenwacht’ de 
beleving krijgt dat er alleen maar gebouwd wordt en uiteindelijk de inpassing niet 
gerealiseerd wordt.  
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Een flexibiliteitsbepaling van bijvoorbeeld aanleg en verplaatsing behoort in deze wellicht tot 
de mogelijkheden, met het oog op een realisatie van het eindplaatje binnen een redelijke 
termijn. Hiervoor dienen flexibiliteitsbepalingen in het nieuwe bestemmingsplan te worden 
opgenomen. 
 
De gewenste eindsituatie kan mogelijk gefinancierd worden door een bijdrage af te spreken 
in te brengen op basis van uitbreiding m² glas. Om de hoogte van de bijdrage per m² te 
bepalen zal er vooraf een kosten-/exploitatiebegroting opgesteld moeten worden. Praktisch 
zal een en ander het best nader uitgewerkt kunnen worden binnen de clusters. Er zullen 
tevens duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over het onderhoud/beheer van het 
groen. In hoeverre hierbij combinaties gemaakt kunnen worden met (groene) ontwikkelingen 
in de nabije omgeving is een punt van nadere aandacht. 
 
Betreffende de realisatie van de landschappelijke inpassing is het zeer gewenst dat er een 
link gelegd wordt met het onderdeel ‘aankoop grond (en bebouwing daarvan)’. Om namelijk 
te komen tot een eindsituatie wat betreft inpassing zal een deel van de beschikbare percelen 
- al dan niet nog te verwerven - ingezet moeten worden om de inpassing te realiseren. Indien 
inpassing op afstand c.q. op clusterniveau niet mogelijk is, of realisatie op korte termijn 
onvoldoende gegarandeerd kan worden, dan is het uitgangspunt nog steeds rondom de kas 
inpassen. Uit het oogpunt van duurzaamheid is dit echter niet wenselijk in de clusters. Verder 
is van belang hoe de clusters ingevuld gaan worden, d.w.z. welke delen van de 
zoekgebieden benut gaan worden. Daarop zal de landschappelijke inpassing afgestemd 
dienen te zijn. 
 
Bij het realiseren van de landschappelijke inpassing is voor de gemeente een belangrijke rol 
weggelegd. Op diverse plaatsen is rekening gehouden met de belangen van niet leden van 
de glastuinbouwvereniging. Ook zij zullen op hun beurt moeten zorgdragen voor de 
landschappelijke inpassing. De gemeente kan als onafhankelijk toetsend orgaan hierin de 
aansturing geven. Zij verleent immers pas planologische medewerking als gewaarborgd is 
dat er voldoende landschappelijke inpassing wordt gerealiseerd. 
 
Er is in ieder geval een voorstel op hoofdlijnen in samenspraak met het waterschap en de 
gemeente opgezet om de landschappelijke inpassing tot uitvoering te brengen. Hiervoor 
wordt eerste het huidige beleid nogmaals kort beschreven en de inpassingsverplichting per 
ondernemer. Daarna zal ingegaan worden op het voorstel dat is ontwikkeld met de 
gemeente en het waterschap. Daaraan zal zowel in zijn algemeenheid als per situatie (al dan 
niet clustergewijs) steeds in goede samenspraak invulling gegeven moeten worden. 

7.5.1 Huidig beleid 
Tot 3 hectare is geen landschappelijke inpassing vereist, vanaf drie hectare is 
landschappelijke inpassing rondom het bedrijf noodzakelijk door middel van een strook van 
10 meter.  
 
De huidige inpassingsverplichting per ondernemer is een strook van ongeveer 10 meter bij 
een groei naar 4/ 5 hectare. 
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7.5.2 Uitvoering landschappelijke inpassing op basis van de gebiedsvisie 
Er zijn op basis van de gebiedsvisie drie soorten landschappelijke inpassing te 
onderscheiden: 
 
1 Landschappelijke inpassing in relatie tot Ecologische Verbindingszones 
2 Aanleg overige landschappelijke inpassing rondom de clusters en/ of bedrijven 
3 Gemeenschappelijke robuuste landschappelijke inpassing ter compensatie 
 
Deze categorieën houden verband met de verantwoordelijkheid voor aanleg, beheer en 
onderhoud. Voor de eerste categorie geldt dat het waterschap en de gemeente 
verantwoordelijk zijn voor de aanleg en het beheer en onderhoud van de reguliere breedte/ 
oppervlakte van de EVZ’s zelf (dit heeft te maken met de inspanningsverplichting in het 
kader van de Ecologische Hoofdstructuur, waarvoor eveneens een provinciale 
subsidieregeling beschikbaar is), doch de daarmee te combineren landschappelijke 
inpassing is een verantwoordelijkheid van de Vereniging en de individuele ondernemers per 
cluster. Het beschikbaar krijgen van grond is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle 
partijen. Ook in financiële zin is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid (voor 
de glastuinders eventueel via een gezamenlijk fonds)  
 
Voor de tweede categorie geldt dat voor de landschappelijke inpassing van de bedrijven de 
Vereniging en de individuele ondernemers per cluster verantwoordelijk zijn voor de aanleg 
en het onderhoud. Aangezien de uitbreiding van de bedrijven aansluitend is aan de 
bestaande kassen is de grond veelal al in bezit van de uitbreidende tuinder, beschikbaarheid 
van grond en de aanleg van groen is daarmee veelal verzekerd; 
 
Voor de derde categorie geldt dat er een gezamenlijke opgave ligt van alle deelnemende 
tuinders om bij te dragen aan de aanleg en het onderhoud van de robuuste landschappelijke 
inpassing, welke als compensatie geldt voor het overschrijden van de 5 hectaregrens en het 
creëren van meer ruimte buiten de bestaande beleidsgrenzen. Hiervoor dient een bijdrage te 
worden geleverd die gekoppeld is aan het aantal vierkante meters uitbreiding die gestort 
dient te worden in een gezamenlijk fonds. Dit geldt ook voor niet-leden van de 
glastuinbouwvereniging. Dit gezamenlijke fonds wordt beheerd door de 
glastuinbouwvereniging. 
 
Wellicht kan het beheer van de eerste categorie (het EVZ- overstijgende gedeelte) eveneens 
bij het waterschap worden ondergebracht. 

Soort landschappelijke inpassing Aanleg Beheer en onderhoud 

Landschappelijke inpassing EVZ 

Waterschap en 
gemeente + Vereniging 

en individuele 
ondernemers  

(incl. niet leden) 

Waterschap en gemeente 
+ Vereniging en 

individuele ondernemers 
(incl. niet leden) 

Landschappelijke inpassing rondom 
clusters en/ of individuele bedrijven 

Vereniging en 
individuele ondernemers 

(incl. niet leden) 

Vereniging en individuele 
ondernemers 

(incl. niet leden) 
Robuuste landschappelijke inpassing 
ter compensatie van overschrijden 5 
hectaregrens en bestaande 
beleidsgrenzen 

Gezamenlijke opgave 
Vereniging en niet-leden 

Gezamenlijke opgave 
Vereniging en niet-leden 
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7.6 Ontsluiting van (nieuwe) bedrijf 
De huidige bedrijven van ondernemers zijn naar mening van de ondernemers alle redelijk tot 
goed ontsloten. In beginsel zullen de transporten plaats kunnen blijven vinden via de 
daarvoor beschikbare wegen. Bij een grote toename van transportbewegingen zal nader 
onderzocht moeten worden of dit realiseerbaar is via de bestaande wegen. In overleg met de 
eigenaren van de wegen zal besproken moeten worden in hoeverre hier –indien 
noodzakelijk-  actie op ondernomen wordt.  
 
In de planvorming wordt uitgegaan van ontwikkeling vanaf de bestaande locatie, daarmee is 
aanleg van nieuwe wegen niet direct aan de orde. Verbetering van de kwaliteit van 
bestaande wegen, is zoals eerder vermeld, op diverse plaatsen wel noodzakelijk om de 
toename van transportbewegingen op te kunnen vangen. Het onderhoudsprogramma van de 
gemeente is hierbij leidend. Daar waar ingrijpen op korte termijn noodzakelijk is zal in goed 
overleg met de gemeente naar een passende oplossing worden gezocht. 

7.7 Toekomstige rol van de vereniging en het bestuur 
Aangezien op diverse aspecten in de uitvoering een gezamenlijk, zeker niet altijd de 
voltallige vereniging, optreden wenselijk is, heeft het de voorkeur om te bezien op welke 
wijze hier een uitvoeringsorganisatie een rol in kan vervullen.  
 
De Vereniging blijft bestaan en kan gaan functioneren als een klankbord voor alle 
ondernemers in de omgeving (inclusief de niet-leden). Ontwikkelingen van ondernemers 
binnen de gemeente Etten-Leur kunnen via de Vereniging worden gestroomlijnd.  
 
Tevens kan de vereniging een belangrijke rol spelen bij de communicatie en 
informatievoorziening tussen diverse ondernemers die uitbreidingsplannen hebben. Zij 
kunnen dan gezamenlijk bezien welke mogelijkheden er zijn op het gebied van 
samenwerking en hoe dit tussen de betrokken ondernemers kan worden georganiseerd. 
 
Voor de landschappelijke inpassing gaat de Vereniging fungeren als beheerder van de 
gezamenlijke pot of het gezamenlijke fonds voor de robuuste landschappelijke inpassing die 
geldt als compensatie voor groei boven de 5 hectare. Voor iedere uitbreiding boven de vijf 
hectare wordt een bedrag in de pot gestort, die wordt gebruikt voor de aanleg van de 
landschappelijke inpassing van de bedrijven en van de inpassing die geldt als compensatie. 
Voor bedrijven die willen groeien geldt dat zij voor hun eigen inpassing zorgen. Lukt dit niet 
op de locatie dan storten zij eveneens een bedrag in de gezamenlijke pot. 
 
Hiervoor zou eventueel een aparte stichting in het leven kunnen worden geroepen. De 
vereniging kan in samenwerking met de gemeente en het waterschap de aankoop van de 
grond coördineren ten behoeve van de robuuste landschappelijke inpassing en de inpassing 
langs de EVZ’s. 
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Bijlage 1: gegevens flora en fauna Bureau Natuurverkenningen 
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Bijlage 2: schematische uitbreidingsmogelijkheden 



 

Schema uitbreidingsmogelijkheden 
 
 
 
             
          
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Bestemmingsplan Buitengebied: 
- 3 ha maximaal 
 
- 4 ha met landschappelijke inpassing  
  (conform beleidsregel; via art. 19 WRO) 

StructuurvisiePlus: 
- bestaande bedrijven: max. 5 ha (50ha)  
 
- nieuwvestiging of omschakeling: alleen in 
  glastuinbouwgebieden ingevolge  
  uitwerkingsplan Streekplan (25 ha) 
 
- doorgroei enkel voor bedrijven aangeduid op  
  de visiekaart  

Streekplan 2002: 
- doorgroeigebieden:  geen omschakeling/ nieuwvestiging 
   begrenzing in inrichtingsplan 
 
- vestigingsgebieden:  geen max. enkel indien waarden 

en belangen daartoe noodzaken 
 
- solitair: max. 3 ha 

Uitwerkingsplan Breda- Tilburg: 
- vestigingsgebieden < gebieden streekplan 
 
- bedrijf buiten gebied Uitwerkingsplan, wel binnen vestigingsgebied 
Streekplan: max. 5 ha + landschappelijke inpassing  
 
- doorgroeigebieden: max. 5 ha + landschappelijke inpassing 
 

- Enkele solitaire bedrijven binnen ‘transformatie afweegbaar’: max. 5 ha + 
landschappelijke inpassing 
 

- nieuwvestiging of omschakeling: vestigingsgebieden op plankaart Uitwerkingsplan 
Streekplan + landschappelijke inpassing 

Gebiedplan Brabantse Delta: 
- vestigingsgebied: ontwikkeling bestaande bedrijven 

 nieuwvestiging of omschakeling      
slechts binnen nader begrensd 
gebied Uitwerkingsplan Streekplan 

 
- doorgroeigebied: ontwikkeling bestaande bedrijven,  
       geen nieuwvestiging. 
 
- solitair: max. 3 ha 

Mogelijkheden ontwikkeling glastuinbouw 
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Bijlage 3: sfeerbeeld landschappelijke inpassing 

Landschappelijke inpassing door middel van een bomenrij links afgewisseld met haagbeplanting (nog 
in ontwikkeling) links en een houtwal (nog in ontwikkeling) rechts. De kassen zijn nog wel zichtbaar, 

maar niet dominant aanwezig. Dit geeft variatie in het landschap. 

Kas links is nog net zichtbaar in het landschap (kruising Heigatstraat- Hoge Bremberg) en de kas 
rechts (Lochtsepad) is voorzien van een houtwal en daardoor alleen aan de voorzijde zichtbaar. 

Aanzichten van een robuuste natuurzone. Links een droge natuurzone (genomen vanaf de 
Rijsbergseweg) en rechts een natuurzone in combinatie met waterdoelen bij de EVZ langs de 

Vossenbergse Vaart. 
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Bijlage 4: Ambtelijk advies Provincie Noord-Brabant inzake cluster 2 
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Bijlage 5: reactie provincie Noord-Brabant eindversie juni 2007 
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Bijlage 6: kaart met voorkeuren IVN 
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