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Yoorstei

1. In te stemmen met de Gebiedsvisie Herstructurering Glastuinbouw Etten-Leur van de
Vereniging Glastuinbouw Etten-Leur, met uitzondering van de volgende locaties:
- Doorgroeigebied Oost, deelgebied Teerlingstraat/Lage Bremberg voorzover de
gebiedsvisie uitgaat van uitbreidingswensen buiten de door de provincie aangegeven
begrenzing van dit deel van het (mogelijke) doorgroeigebied;

- oostzijde van de Haansberg voorzover de in de gebiedsvisie aangegeven
uitbreidingswensen zich in noordelijke richting verder uitstrekken dan de uitbreiding van
het glastuinbouwbedrijf Haansberg 108/110 waarmee de gemeenteraad in zijn
vergadering van 26 mei 2008 heeft ingestemd;

- locatie Vossenbergsevaart 41 (nog nader te bezien);
- locatie Hanekinderstraat 29 (nog nader te bezien).

2. Deze besluitvorming over de Gebiedsvisie Herstructurering Glastuinbouw Etten-Leur te
vertalen in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied en in afwachting daarvan de
gebiedsvisie en de besluitvorming daarover te hanteren als uitgangspunt voor eventuele
individuele planologische procedures.

3. De gebiedsvisie met inachtneming van onderhavige besluitvorming aan te merken als
inrichtingsplan voor (beide deelgebieden van) het doorgroeigebied Etten-Leur Oost.

inletding

In 2002 is het Streekplan Noord-Brabant vastgesteld, eind 2004 gevolgd door het
Uitwerkingsplan van het Streekplan voor de Stedelijke regio Breda - Tilburg en begin 2005 door
het Gebiedsplan Brabantse Delta. Het Uitwerkingsplan is een uitwerking van het Streekplan
voor wat betreft de gewenste ontwikkelingen op het gebied van woningbouw,
bedrijventerreinen, hoofdinfrastructuur, landschap en glastuinbouw. Het Gebiedsplan heeft
betrekking op de gewenste revitalisering van het landelijke gebied en handelt over alle
buitengebiedthema's waaronder ook de glastuinbouw. In relatie tot de opstelling van de
gemeentelijke StructuurvisiePlus zijn genoemde plannen destijds in nauw overleg met onze
gemeente tot stand gekomen waarbij de inhoud ook goed met uw raad is afgestemd. In mei
2005 heeft uw raad de gemeentelijke StructuurvisiePlus vastgesteld. De hoofdlijn daarvan stemt
volledig overeen met genoemd Uitwerkingsplan en het Gebiedsplan. Dit geldt ook voor het
onderwerp glastuinbouw.

Na de vaststeiling van al deze ruimtelijke plannen is met de plaatselijke glastuinbouwsector
besproken dat het goed zou zijn om te bezien hoe nu in Etten-Leur nadere invulling dient te
worden gegeven aan de beleidsmatige mogelijkheden die de betreffende plannen met
betrekking tot de glastuinbouw bieden. De sector heeft dit opgepakt, daartoe een Vereniging
Glastuinbouw Etten-Leur opgericht en een traject gestart om te komen tot een gebiedsvisie voor
de glastuinbouw. Het eindresultaat daarvan is het rapport Gebiedsvisie Herstructurering
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Glastuinbouw Etten-Leur met bijbehorende gebiedskaarten (hierna te noemen: gebiedsvisie of
rapport), welke documenten voor u bij de stukken ter inzage liggen.

De gebiedsvisie is opgesteld in samenwerking met diverse organisaties: IVN Vereniging voor
Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur, de Brabantse Milieufederatie, het Coordinatiepunt
Landschapsbeheer van het Brabants Landschap (hierna: Brabants Landschap), provincie
Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta, Gebiedscommissie Brabantse Delta en de
gemeente Etten-Leur. Ook aan de buurtschappen en Buurtbeheer Buitengebied Etten-Leur is
gevraagd te participeren in het proces. Zij hebben echter uitdrukkelijk aangegeven geen rol te
wensen in het kader van ruimtelijke plannen waaronder de totstandkoming van de gebiedsvisie
glastuinbouw en het bestemmingsplan Buitengebied en vinden dat eenieder later zonodig op
eigen gelegenheid/op persoonlijke titel in de reguliere wettelijke procedures al dan niet dient te
reageren.

De gebiedsvisie is het wensbeeld van de Vereniging Glastuinbouw Etten-Leur. De hoofdlijn van
de visie heeft de instemming van alle bij het proces betrokken partijen. Slechts op enkele
onderdelen is er sprake van een verschil van opvatting, dan wel bepaalde voorkeuren (zie
bijvoorbeeld bijlage 6 bij gebiedsvisie "kaart met voorkeuren IVN", waarbij N staat voor niet of
liever niet en 1, 2 en 3 een voorkeursvolgorde aangeeft). Voorzover naar onze mening van
belang voor uw besluitvorming komt dat hierna aan de orde.

De gebiedsvisie bevat prima beschrijvingen van de diverse ruimtelijke aspecten (hoofdstuk 3
Ruimtelijke beschrijving) en van de van belang zijnde planologische kaders (hoofdstuk 4
Planologische kaders). Kortheidshalve verwijzen wij daarnaar. Het heeft ons inziens geen zin
om de hoofdlijn daarvan hier te herhalen. In dit voorstel zullen wij wel ingaan op de afwijkingen
van de planologische kaders en de van belang zijnde (beperkte) verschillen van opvatting. Voor
het overige kunt u ervan uitgaan dat de Gebiedsvisie Herstructurering Glastuinbouw Etten-Leur
geheel in overeenstemming is met de eerder in deze Inleiding genoemde plannen die eerder in
goed overleg met uw raad zijn opgesteld dan wel door uw raad zelf zijn vastgesteld.
Voor de volledigheid kunnen wij nog melden dat de recent door de provincie vastgestelde
Interimstructuurvisie Noord-Brabant en Paraplunota ruimtelijke ordening (samen de opvolgers
van het Streekplan) voor wat betreft de glastuinbouw in Etten-Leur geen enkele wijziging
inhouden.

Beoogd effect en evaluatie

Het doel van de gebiedsvisie is nader invulling te geven aan de beleidsmatige mogelijkheden
die de diverse ruimtelijke plannen met betrekking tot de glastuinbouw in Etten-Leur bieden en
het resultaat van uw besluitvorming te vertalen in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. In
afwachting van het bestemmingsplan Buitengebied -waarvan de vaststelling voorzien is in
2010- kunnen de gebiedsvisie en uw besluitvorming daarover worden gehanteerd als
uitgangspunt voor eventuele individuele planologische procedures.

Het voornaamste doel van de Vereniging Glastuinbouw is om met de gebiedsvisie te komen tot
een verantwoorde ontwikkeling van de glastuinbouw in clusters, met binnen deze clusters
ruimte voor groei boven de huidige norm van 5 hectare netto glas en landschappelijke inpassing
op clusterniveau in plaats van op bedrijfsniveau.

De gebiedsvisie dient na uw besluitvorming tevens als inrichtingsplan voor het doorgroeigebied
Etten-Leur Oost. Nu is er nog sprake van een "mogelijk doorgroeigebied". Op basis van het
provinciaal beleid kan een "mogelijk doorgroeigebied" de status van "doorgroeigebied" krijgen
op grond van een in overleg met belanghebbende partijen op te stellen duurzaam en strak
begrensd bestemmings- en inrichtingsplan. Voor vestigingsgebieden is een dergelijk
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inrichtingsplan formeel niet nodig, doch wel wenselijk. De gebiedsvisie vormt ook voor de te
realiseren clusters binnen de Etten-Leurse vestigingsgebieden een inrichtingsplan.
De vertaling in het bestemmingsplan vindt plaats door uw besluitvorming over de gebiedsvisie
mee te nemen in de integrate herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.

Alternatieven/varianten

Alternatief is om het bij de bestaande kaders te houden, d.w.z. het Uitwerkingsplan van het
Streekplan, het Gebiedsplan Brabantse Delta en de StructuurvisiePlus. Dat zou betekenen dat:

• bepaalde, bij nadere beschouwing niet of minder geschikte delen van de
vestigingsgebieden glastuinbouw in beeld blijven voor nieuwvestiging van en
omschakeling naar glastuinbouw;

• de maximale norm voor alle in de vestigingsgebieden gelegen glastuinbouwbedrijven 5
hectare blijft;

• voor de in de (mogelijke) doorgroeigebieden gelegen bedrijven 3 hectare de
maximumnorm is (er is dan immers geen inrichtingsplan om de status van mogelijk
doorgroeigebied om te zetten in doorgroeigebied en daarmee is de maximale
maatvoering ingevolge het provinciaal beleid 3 hectare, ondanks de in de
StructuurvisiePlus uitgesproken wens om deze bedrijven gelegen in een (mogelijk)
doorgroeigebied in elk geval door te kunnen laten groeien naar 5 hectare);

» de belangrijkste glastuinbouwontwikkelingen in Etten-Leur niet clustersgewijs zullen
plaatsvinden, maar elk op zich en los van elkaar (op bedrijfsniveau);

® er geen mogelijkheid ontstaat om te komen tot landschappelijke inpassing op
clusterniveau met tevens op passende plaatsen landschapsversterking, doch dat de
landschappelijke inpassing op bedrijfsniveau zal blijven plaatsvinden (gebiedsvisie gaat
voor de voorgestelde clusters uit van landschappelijke inpassing op clusterniveau indien
gegarandeerd kan worden dat realisering daarvan op korte termijn plaatsvindt, anders
inpassing op bedrijfsniveau).

Zowel voor de glastuinbouwsector als voor het buitengebied in zijn algemeenheid moet dit
alternatief minder wenselijk worden geacht.

Argumenten

Algemeen/vooraf

Ter voorkoming van uitgebreide beschrijvingen c.q. ten behoeve van de leesbaarheid van dit
voorstel zal hierna diverse keren (gericht) verwezen worden naar de inhoud (zowel teksten als
kaartmateriaal) van de Gebiedsvisie Herstructurering Glastuinbouw Etten-Leur. Hiervoor is te
meer reden nu het rapport in goed overleg met alle eerder genoemde organisaties en met grote
zorgvuldigheid is opgesteld. Geadviseerd wordt het raadsvoorstel te lezen in combinatie met de
bij de gebiedsvisie behorende grote "Overzichtskaart wensbeeld".
Verder is het van belang te melden dat er in meergenoemde ruimtelijke plannen sprake is van
een drietal glastuinbouwgebieden: Vestigingsgebied Zuid, Vestigingsgebied Noordwest en
Doorgroeigebied Oost (bestaande uit twee deelgebiedjes: omgeving Teerlingstraat/Lage
Bremberg en omgeving Attelakenseweg/Donkerstraat). Dit onderscheid wordt ook in de
gebiedsvisie gehanteerd.

1.1 Bij nadere beschouwing zijn bepaalde delen van de vestigingsgebieden glastuinbouw niet of
minder geschikt voor ontwikkeling van glastuinbouw.

In het Uitwerkingsplan van het Streekplan zijn de delen van de vestigingsgebieden
glastuinbouw aangegeven waar nieuwvestiging van en omschakeling naar glastuinbouw mag
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plaatsvinden. Deze gebieden zijn op de kaart van het Uitwerkingsplan (zie afbeelding op
bladzijde 43 van de gebiedsvisie) horizontaal gearceerd en op het kaartmateriaal behorende bij
de gebiedsvisie (zie met name de grote "Overzichtskaart wensbeeld") zalmkleurig
weergegeven. Alleen in dfe delen van de vestigingsgebieden (hierna te noemen de
Vestigingsgebieden Uitwerkingsplan) mag nieuwvestiging van en omschakeling naar
glastuinbouw plaatsvinden. Verder mag daar doorgroei van de bestaande
glastuinbouwbedrijven plaatsvinden.
In de overige delen van de vestigingsgebieden glastuinbouw -op de "Overzichtskaart
wensbeeld" met licht gele kleur aangegeven als Vestigingsgebieden Gebiedsplan- mag alleen
doorgroei van de bestaande glastuinbouwbedrijven plaatsvinden (dus geen nieuwvestiging en
omschakeling).
Bepaalde delen van de Vestigingsgebieden Uitwerkingsplan zijn bij nadere beschouwing echter
niet of minder geschikt voor nieuwvestiging van of omschakeling naar glastuinbouw. Dat betreft
de delen van de Vestigingsgebieden Uitwerkingsplan die op de "Overzichtskaart wensbeeld"
niet gearceerd zijn als "Zoekgebieden voor uitbreidingswensen". De redenen daarvoor zijn
uitgebreid in het rapport beschreven:

» voor Vestigingsgebied Uitwerkingsplan Zuid: zie bladzijde 17 onder "ZuicT en bladzijde
53 tweede tekstblok;

• voor Vestigingsgebied Uitwerkingsplan Noordwest: zie bladzijde 20 onder "Noordwesf,
bladzijde 57 laatste twee tekstblokken en bladzijde 58 eerste twee tekstblokken en
kaartbeeldje.

Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat aan de bestaande mogelijkheden van de ter plaatse
reeds gevestigde glastuinbouwbedrijven niet wordt getornd. Deze blijven de
doorgroeimogelijkheden behouden zoals deze zijn verwoord in de bestaande planologische
kaders (Uitwerkingsplan van het Streekplan, Gebiedsplan en StructuurvisiePlus), d.w.z.
maximaal 5 hectare met landschappelijke inpassing op bedrijfsniveau.

Over het niet of minder geschikt zijn van de betreffende delen van de Vestigingsgebieden
Uitwerkingsplan voor nieuwvestiging van of omschakeling naar glastuinbouw bestaat tussen
alle betrokken partijen volledige overeenstemming. Omdat het hier gaat om aanvankelijk in het
Uitwerkingsplan van het Streekplan wel geschikt geachte gebieden voor nieuwvestiging van en
omschakeling naar glastuinbouw, heeft de provincie tijdens het proces gevraagd om een en
ander goed te motiveren. De in het eindrapport van de gebiedsvisie opgenomen motivering is
daarvoor naar onze mening voldoende draagkrachtig en kunnen wij volledig onderschrijven.
Verder kan opgemerkt worden dat op enkele andere plaatsen meer ontwikkelingen worden
voorzien dan waarvan tot op heden in de planologische kaders is uitgegaan (zie hierna onder
1.2 en 1.3). Per saldo zal het eindplaatje voor de provinciale en gemeentelijke
glastuinbouwdoelstellingen weinig tot geen verschil betekenen (zie hierna onder 1.4).

De delen van de Vestigingsgebieden Uitwerkingsplan die op de "Overzichtskaart wensbeeld"
gearceerd zijn als "Zoekgebieden voor uitbreidingswensen" zijn -voorzover hierna niet anders
aangegeven- de gebieden/clusters die wel geschikt zijn voor nieuwvestiging van en
omschakeling naar glastuinbouw, plus voor doorgroei van de bestaande glastuinbouwbedrijven.
Dit is geheel conform het bestaande beleid.

1.2 Het getuigt van zuinig ruimtegebruik en is ook voor het gebied beter om de ontwikkelingen
op een aantal passende plaatsen geconcentreerd te laten plaatsvinden.

Zoals hiervoor onder 1.1 verwoord moeten bepaalde delen van de vestigingsgebieden niet of
minder geschikt worden geacht voor de ontwikkeling van glastuinbouw. Andere delen
waaronder bepaalde delen van de Vestigingsgebieden Gebiedsplan -op de "Overzichtskaart
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wensbeeld" met licht gele kleur aangegeven-, moeten juist wel geschikt worden geacht voor
verdere ontwikkeling van de glastuinbouw. Dat betreft de delen van de Vestigingsgebieden
Gebiedsplan die op de "Overzichtskaart wensbeeld" gearceerd zijn als "Zoekgebieden voor
uitbreidingswensen". Nieuwvestiging van of omschakeling naar glastuinbouw is daar (op een
kleine uitzondering na; zie hierna onder 1.6) in de gebiedsvisie niet voorzien. Dat zou ook in
strijd zijn met de huidige planologische kaders (Uitwerkingsplan van het Streekplan,
Gebiedsplan Brabantse Delta en StructuurvisiePlus). Wel is daar doorontwikkeling van de
bestaande bedrijven voorzien, in een aantal gevallen boven de huidige maximumnorm van 5
hectare. Overschrijding van deze norm is een afwijking van de zojuist genoemde planologische
kaders, doch zoals zojuist gesteld moeten deze delen van de Vestigingsgebieden Gebiedsplan
juist geschikt worden geacht voor verdere ontwikkeling van de glastuinbouw, waarbij de
koppeling van een relevant deel van de glastuinbouwopgave aan de bestaande bedrijven moet
worden gezien als een vorm van zuinig ruimtegebruik. Dat daarbij binnen deze
gebieden/clusters overschrijding van de huidige bovennorm aan de orde is, achten wij in de
voor glastuinbouw geschikte gebieden geenszins problematisch en is daar ons inziens uit
oogpunt van duurzaamheid juist beter (zie hierna onder 1.3).

Hetzelfde wordt in de gebiedsvisie en in dit voorstel voorgestaan voor de doorgroeigebieden (op
de "Overzichtskaart wensbeeld" met licht groene kleur aangegeven als Doorgroeigebieden
Gebiedsplan).

Zoals onder 1.1 reeds aangegeven moeten verder de delen van de Vestigingsgebieden
Uitwerkingsplan -op de "Overzichtskaart wensbeeld" zalmkleurig- die zijn gearceerd als
"Zoekgebieden voor uitbreidingswensen" geschikt worden geacht voor de ontwikkeling van
glastuinbouw (nieuwvestiging, omschakeling en doorgroei). Ook daar is ingevolge de
gebiedsvisie een hogere norm dan 5 hectare gewenst en een relevant deel van de
glastuinbouwopgave gekoppeld aan de bestaande bedrijven, doch hier gelden dezelfde
argumenten met betrekking tot zuinig ruimtegebruik en duurzaamheid als zojuist verwoord voor
de Vestigingsgebieden Gebiedsplan. Verschil is wel dat binnen de Vestigingsgebieden
Uitwerkingsplan een hogere norm dan 5 hectare in mindere mate afwijkt van de huidige
planologische kaders. Het Uitwerkingsplan van het Streekplan stelt namelijk dat de richtomvang
voor zowel de bestaande als eventueel nieuw te vestigen of om te schakelen bedrijven in die
gebieden circa 5 hectare is en dat op basis van een nadere ruimteliike afweging afhankeliik van
de specifieke situatie in beperkte mate extra ontwikkelingsruimte kan worden geboden. Deze
nadere ruimtelijke afweging is neergelegd in de Gebiedsvisie Herstructurering Glastuinbouw
Etten-Leur zoals die in samenspraak met alle betrokken organisaties is opgesteld en in
onderhavige besluitvorming.

Behalve voor de glastuinbouwsector en uit oogpunt van zuinig ruimtegebruik, is het ook voor
het buitengebied in zijn algemeenheid beter om de ontwikkelingen op een aantal passende
plaatsen, in dit geval bij en in de naaste omgeving van een aantal nabij elkaar gelegen
bestaande glastuinbouwbedrijven te laten plaatsvinden. Bij concentratie op voor de hand
liggende en passende locaties zal ook veel gemakkelijker sprake kunnen zijn van een goede en
gezamenlijke invulling van de diverse duurzaamheidsaspecten c.q. van synergievoordelen (zie
hoofdstuk 6 van de gebiedsvisie). Behalve dat in de gebiedsvisie wordt gevraagd om de
ontwikkelingen deels op wat andere, passendere plaatsen te laten piaatsvinden, mag niet
onvermeld blijven dat de gebiedsvisie behalve in landschappelijke inpassing op een aantal
passende plaatsen ook in landschapsverbetering voorziet. En in relatie tot natuur en landschap
mag verder niet onvermeld blijven dat het huidige bestemmingsplan Buitengebied zelfs nog
vestigings- en omschakelingsmogelijkheden biedt buiten de vestigingsgebieden. Deze
mogelijkheden zullen met het nieuwe bestemmingsplan uiteraard ook weggenomen worden.
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Het eindresultaat zoals neergelegd in de gebiedsvisie wordt door de betrokken partijen zowel
voor de glastuinbouwsector als voor natuur en landschap in totaliteit bezien, als positief
beschouwd en moet een goede balans worden geacht.

Buiten de aanduiding "Zoekgebieden voor uitbreidingswensen" blijft in de vestigingsgebieden
(zowel de Vestigingsgebieden Uitwerkingsplan als de Vestigingsgebieden Gebiedsplan) de
maximumnorm van 5 hectare van toepassing voor doorgroei van de bestaande
glastuinbouwbedrijven. Dit is geheel conform de huidige planologische kaders (maximaal 5
hectare met landschappelijke inpassing op bedrijfsniveau). Datzelfde geldt ingevolge het
Uitwerkingsplan van het Streekplan en de StructuurvisiePlus voor nog enkele andere bedrijven.

1.3 Het is duurzamer om de beschikbare ruimte te bieden aan een beperkt aantal bedrijven met
een oppervlaktemaat die voldoende toekomstperspectief biedt.

Het is zowel voor de glastuinbouwsector als voor het buitengebied in zijn algemeenheid beter
om 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.
Vergelijk bijvoorbeeld 7 glastuinbouwbedrijven met een maximum oppervlaktemaat van 3
hectare glas met 3 glastuinbouwbedrijven van maximaal 7 hectare glas. De oppervlakte glas is
hetzelfde, maar zowel voor de korte als de lange termijn moet de laatste variant duidelijk beter
worden geacht: minder bijbehorende voorzieningen zoals bedrijfsloodsen, warmtebuffertanks,
bedrijfswoningen, behalve minder versnippering van bedrijfsonderdelen ook minder
versnippering van bedrijfsvoeringen, en niet in de laatste plaats voldoende mogelijkheden en
toekomstperspectief om de concurrentie aan te kunnen blijven gaan en te kunnen investeren in
moderne technieken. Kortom, de beschikbare ruimte niet versnipperen en een oppervlaktemaat
die voldoende toekomstperspectief biedt, is een belangrijk duurzaamheidsaspect.
Gedacht wordt aan een bovennorm van circa 8 hectare netto glas (maatwerk), een norm die
ons inziens voldoende toekomstperspectief biedt, nog inpasbaar is in het Etten-Leurse
landschap en ook in de gebiedsvisie wordt genoemd. De bovennorm zal in het nieuwe
bestemmingsplan worden geregeld via een wijzigingsbevoegdheid. In het kader van die
wijzigingsbevoegdheid dienen op het betreffende schaalniveau de diverse planologisch
relevante aspecten nader onderzocht en afgewogen te worden. Denk bijvoorbeeld aan: flora en
fauna, landschappelijke inpassing, watertoets, archeologie, planschade etc., zaken die de
gebiedsvisie zelf ook aangeeft als bij de verdere uitvoering op dat schaalniveau nader te
onderzoeken. In het kader van de individuele procedures zal ook steeds de exacte, nadere
invulling van de Zoekgebieden binnen de betreffende clusters nog nader beschouwd moeten
worden.
Volledigheidshalve verwijzen wij u ook nog naar paragraaf 5.2.4 van de gebiedsvisie waar
vanuit de Vereniging Glastuinbouw ingegaan wordt op de groeiwens boven 5 hectare.

1.4De gebiedsvisie draagt bij aan de beleidsdoelen van het provinciate en gemeentelijke
glastuinbouwbeleid.

Kort samengevat betekent het vorenstaande:
*> Concentratie van de glastuinbouwontwikkelingen in:

a), de gebieden/clusters die op de "Overzichtskaart wensbeeld" zijn aangeduid als
Vestigingsgebied Uitwerkingsplan en daarbij tevens gearceerd zijn als "Zoek-
gebieden voor uitbreidingswensen" (daar nieuwvestiging, omschakeling en doorgroei
toegestaan);

b). de gebieden/clusters die op de "Overzichtskaart wensbeeld" zijn aangeduid als
Vestigingsgebied Gebiedsplan en daarbij tevens gearceerd zijn als "Zoekgebieden
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voor uitbreidingswensen" (daar alleen doorgroei toegestaan);
c). de doorgroeigebieden (daar alleen doorgroei toegestaan).

® In die gebieden een hogere norm toestaan dan 5 hectare netto glas (circa 8 hectare,
maatwerk).

• Daar landschappelijke inpassing op clusterniveau (mits gegarandeerd kan worden dat
realisering daarvan op korte termijn plaatsvindt, anders inpassing op bedrijfsniveau).

« Op een aantal passende plaatsen landschapsversterking.
• In de gebieden die op de "Overzichtskaart wensbeeld" zijn aangeduid als

vestigingsgebieden (zowel de Vestigingsgebieden Uitwerkingsplan als de
Vestigingsgebieden Gebiedsplan) doch niet de aanduiding "Zoekgebieden voor
uitbreidingswensen" hebben, blijft het bestaande beleid van toepassing, d.w.z.:
- daar alleen doorgroei van de bestaande bedrijven toegestaan;
- maximumnorm 5 hectare netto glas;
- landschappelijke inpassing op bedrijfsniveau.
Hetzelfde geldt ingevolge het Uitwerkingsplan van het Streekplan en de
StructuurvisiePlus voor nog enkele andere bedrijven.

Naar onze mening spoort het vorenstaande geheel met de beleidsdoelen van het provinciale en
gemeentelijke glastuinbouwbeleid:

9 Ruimte bieden aan een duurzame ontwikkeling van glastuinbouwconcentraties in die
gebieden die daar geschikt voor zijn (hoofddoel van de provinciale Beleidsnota
Glastuinbouw).

• Ruimte bieden voor de ontwikkeling van de glastuinbouw (doel van de provinciale
Beleidsnota Glastuinbouw).

» Concentreren van de glastuinbouw in concentratiegebieden. In 2015 is 75% van het
areaal glas gelegen in de vestigings- en doorgroeigebieden (doel van de provinciale
Beleidsnota Glastuinbouw).

• Verduurzamen van de ontwikkeling van de glastuinbouw (doel van de provinciale
Beleidsnota Glastuinbouw; zie hoofdstuk 6 van gebiedsvisie).

• Voor projectmatige of anderszins grootschalige aaneengesloten nieuwvestigingen is in
Etten-Leur geen ruimte. Er is slechts op beperkte schaal ruimte voor nieuwvestiging van
en omschakeling naar glastuinbouw (Uitwerkingsplan van het Streekplan, Gebiedsplan
en StructuurvisiePlus).

• Er is in Etten-Leur ruimte voor circa 50 tot 75 hectare netto glas (Uitwerkingsplan van
het Streekplan en StructuurvisiePlus). De hectares komen deels alleen op iets andere,
bij nader inzien passendere plaatsen te liggen.

o Voor Etten-Leur ligt het accent op doorgroei van de bestaande glastuinbouwbedrijven
(50 hectare), voor het overige incidentele nieuwvestiging en omschakeling (25 hectare)
(Uitwerkingsplan van het Streekplan en StructuurvisiePlus).

• Als randvoorwaarde geldt landschappelijke inpassing en/of landschapsontwikkeling
(Uitwerkingsplan van het Streekplan en StructuurvisiePlus). De glastuinbouwbedrijven
en -gebieden dienen landschappelijk goed te worden ingepast (Gebiedsplan).

• Slechts beperkte nieuwvestiging. in de glastuinbouwsector is sprake van een
toenemende schaalvergroting. Tegemoetkoming van de glastuinbouwers in Etten-Leur,
indien het huidige beleid ten aanzien van glastuinbouw niet toereikend blijkt te zijn. In
overleg met belanghebbenden zorgvuldige afwegingen maken inzake het al dan niet
aanwezig zijn van uitbreidingsmogelijkheden op bestaande glastuinbouwlocaties.
Uitgangspunten hierbij zijn dat de hinder in de vorm van licht- en horizonvervuiling wordt
beperkt (Programma-akkoord Etten-Leur 2006-2010).

• Slimmer omgaan met glastuinbouw. Clustering van bedrijven moet worden gestimuleerd
zodat er schaalvoordelen en logistieke voordelen ontstaan. Clustering en concentratie
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van bedrijven levert bovendien een bijdrage aan zuinig ruimtegebruik (Programma-
akkoord Etten-Leur 2006-2010).

* Veel aandacht voor goede landschappelijke inpassing van bedrijven, voor nu maar
zeker voor de langere termijn (Programma-akkoord Etten-Leur 2006-2010).

Ook het voornaamste doel van de Vereniging Glastuinbouw met de gebiedsvisie wordt met het
vorenstaande gerealiseerd: komen tot een verantwoorde ontwikkeling van de glastuinbouw in
clusters, met binnen deze clusters ruimte voor groei boven de huidige norm van 5 hectare en
landschappelijke inpassing op clusterniveau in plaats van op bedrijfsniveau.

In wezen is er eigenlijk maar sprake van een afwijking van de huidige planologische kaders
(Uitwerkingsplan van het Streekplan, Gebiedsplan en StructuurvisiePlus) en dat is in een aantal
-geschikte en voor de hand liggende- gebieden een hogere norm dan 5 hectare. Het
provinciaal beleid biedt hiervoor ons inziens ruimte:

9 "De gemeenten moeten nader bepalen 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" (Paraplunota ruimtelijke ordening).

« "In de (project)vestigingsgebieden glastuinbouw is nieuwvestiging van
glastuinbouwbedrijven mogelijk. Uitbreiding van (bouwblokken voor)
glastuinbouwbedrijven is in beginsel mogelijk tot het in het bestemmingsplan bepaalde
maximum" (Paraplunota ruimtelijke ordening).

* "In doorgroeigebieden glastuinbouw mogen bestaande glastuinbouwbedrijven (hun
bouwblok) uitbreiden tot de in het betreffende bestemmingsplan aangegeven maximale
oppervlakten (Paraplunota ruimtelijke ordening).

* Voor Vestigingsgebieden Uitwerkingsplan: "De richtomvang voor zowel de bestaande
als eventueel nieuw te vestigen of om te schakelen bedrijven in bovengenoemde
gebieden is circa 5 hectare netto glas. Op basis van een nadere ruimtelijke afweging
kan afhankelijk van de specifieke situatie in beperkte mate extra ontwikkelingsruimte
geboden worden ..." (Uitwerkingsplan van het Streekplan).

« Tijdens het proces is van provinciale zijde aangegeven dat vanuit het provinciale beleid
5 hectare niet als harde bovennorm wordt gezien, maar dat dit maatwerk is en
afhankelijk van de specifieke situatie.

Tot zover de hoofdlijn van de Gebiedsvisie Herstructurering Glastuinbouw Etten-Leur en de
beoordeling daarvan.

1.5 Op enkele plaatsen kan niet ingestemd worden met de wensen van de Vereniging
Glastuinbouw.

Op twee plaatsen kan niet ingestemd worden met de in de gebiedsvisie opgenomen
uitbreidingswensen. Dit betreft:
a). Doorgroeigebied Oost, deelgebied Teerlingstraat/Lage Bremberg voorzover de

gebiedsvisie uitgaat van uitbreidingswensen buiten de door de provincie aangegeven
begrenzing van dit deel van het (mogelijke) doorgroeigebied (het door de provincie
begrensde doorgroeigebied ter plaatse is op de "Overzichtskaart wensbeeld" behorende
bij de gebiedsvisie met licht groene kleur aangegeven);

b). oostzijde van de Haansberg voorzover de in de gebiedsvisie aangegeven
uitbreidingswensen zich in noordelijke richting verder uitstrekken dan de uitbreiding van
het glastuinbouwbedrijf Haansberg 108/110 waarmee de gemeenteraad in zijn
vergadering van 26 mei 2008 heeft ingestemd.
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Ada:
Uitgangspunt van het Uitwerkingsplan van het Streekplan, het Gebiedsplan Brabantse Delta en
de StructuurvisiePlus is om het betreffende gebied, met uitzondering van groei van de
bestaande glastuinbouwbedrijven binnen de begrenzing van het (mogelijke) doorgroeigebied,
voor de lange termijn landschappelijk open te houden c.q. te vrijwaren van intensieve
ontwikkelingen (Duurzaam Ruimtelijk Structuurbeeld). Zowel bezien vanaf de Rijksweg als
vanaf de Liesbosweg is daarvan in visuele zin nog heel duidelijk sprake. Uitbreiding van de
glastuinbouw ter plaatse verder in noordelijke richting tot bijna aan de Liesbosweg zou daaraan
ernstig afbreuk doen en daarmee ook aan het Duurzaam Ruimtelijk Structuurbeeld. De
provincie heeft hierover dezelfde mening.

Adb:
Zoals aangegeven in het op 26 mei 2008 behandelde raadsvoorstel over uitbreiding van het
glastuinbouwbedrijf Haansberg 108/110, moet uitbreiding van dit glastuinbouwbedrijf tot aan de
gevraagde 7,3 hectare ter plaatse een prima eindsituatie worden geacht. Uit landschappelijk
oogpunt (de ter plaatse aanwezige houtwallenstructuur en een geleidelijke overgang naar het
achterliggende steeds opener wordende gebied richting het overgangsgebied van zand naar
klei) moet een verdere glastuinbouwontwikkeling ter plaatse ongewenst worden geacht. Die
mening is ook IVN Vereniging voor Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur toegedaan.

Overig (aanvullend op de visie)
Aandachtspunt bij cluster 5 is het eventueel verlangen van een zogenoemde ecologische
stapsteen direct ten noorden van het "Zoekgebied voor uitbreidingswensen" tussen de Lage
Donk en Achter de Vaart alvorens ingestemd kan worden met de noordelijke invulling van het
betreffende zoekgebied. Dit zal te zijner tijd nader bezien worden, doch dient ons inziens nu al
wel opgemerkt te worden. Ook IVN Vereniging voor Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur
vraagt bijzondere aandacht voor het noordelijke deel van dit zoekgebied.

1.6 Ten aanzien van twee locaties dient afwijking van de eerder vastgestelde planologische
kaders nog nader bezien te worden.

Behalve voor wat betreft de huidige bovennorm in enkele gebieden wijkt de gebiedsvisie ook op
enkele beperktere onderdelen af van de huidige planologische kaders:

9 Omschakeling van de bedrijfsvoering aan de Vossenbergsevaart 41 (zuidzijde
Vossenbergsevaart) van vollegrondstuinbouw naar glastuinbouw.
Omschakeling aan de zuidzijde van de Vossenbergsevaart is in elk geval in strijd met
het Uitwerkingsplan van het Streekplan en de StructuurvisiePlus, omschakeling van
deze bedrijfsvoering aan de noordzijde van de Vossenbergsevaart is in strijd met het
provinciaal beleid om geen bouwblokken op afstand meer toe te staan. Aandachtspunt
is in elk geval het waarborgen van voldoende ruimte aan de zuidzijde voor de ter
plaatse te realiseren ecologische verbindingszone.

• Omschakeling van de bedrijfsvoering aan de Hanekinderstraat 29 van
vollegrondstuinbouw/-kwekerij met 10.500 m2 ondersteunend glas naar glastuinbouw.
De bedrijfsvoering is gelegen buiten de Vestigingsgebieden Uitwerkingsplan (alleen
daar is omschakeling toegestaan) en ook buiten de Vestigingsgebieden Gebiedsplan en
de doorgroeigebieden (eerste strijdigheid). Bovendien ligt de bedrijfsvoering in de
Groene Hoofdstructuur-landbouw, leefgebied struweelvogels, alwaar ingevolge het
provinciaal beleid grondgebonden bedrijven hun bouwblok slechts beperkt mogen
uitbreiden (biedt in onderhavig geval geen verdere mogelijkheden tot meer
ondersteunend glas) en glastuinbouwbedrijven hun bouwblok in het geheel niet mogen
uitbreiden (tweede strijdigheid). De eerste strijdigheid met het provinciaal beleid valt in
elk geval niet op te lessen, de tweede strijdigheid in beginsel ook niet. Er zouden
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slechts mogelijkheden kunnen ontstaan indien de aanduiding Groene Hoofdstructuur ter
plaatse van het gebied gaat (begrenzing dient ons inziens aangepast te worden) en het
bedrijf aangemerkt zou worden als bestaand solitair glastuinbouwbedrijf (volgens
recente inzichten is er geen sprake van een glastuinbouwbedrijf). Indien er geen sprake
meer is van Groene Hoofdstructuur ter plaatse en het bedrijf aangemerkt zou kunnen
worden als solitair glastuinbouwbedrijf, dan zou er ingevolge het provinciaal beleid
maximaal 3 ha netto glas mogelijk zijn.

Voorgesteld wordt om over deze afwijkingen van de planologische kaders op een passend
moment in overleg te treden met de provincie (voor de bedrijfsvoering aan de
Vossenbergsevaart op het moment dat daar daadwerkelijk concrete omschakelingsplannen aan
de orde zijn, voor de bedrijfsvoering aan de Hanekinderstraat in relatie tot het nieuwe
bestemmingsplan Buitengebied en de begrenzing van de Groene Hoofdstructuur ter plaatse).
Voorgesteld wordt om als gemeente het overleg over deze twee situaties vanuit een positieve
grondhouding in te steken.

2.1 De besluitvorming dient ookjuridisch vertaald te worden.

Dit argument spreekt verder voor zich. Juridische vertaling vindt plaats in het nieuwe
bestemmingsplan Buitengebied en de individuele planologische procedures. Zoals eerder
aangegeven zal bij de individuele planologische procedures een aantal zaken op dat
schaalniveau nog nader onderzocht moeten worden en zal daarbij ook steeds de exacte,
nadere invulling van de Zoekgebieden binnen de betreffende clusters nog nader beschouwd
moeten worden. Daarbij vormen een goede informatieverstrekking aan en eventueel gewenste
betrokkenheid van de omgeving en IVN Vereniging voor Vogel- en Natuurbescherming Etten-
Leur bijzondere aandachtspunten.

3.1 Het is nodig om de gebiedsvisie met besluitvorming aan te merken als inrichtingsplan om
een mogelijk doorgroeigebied de status van doorgroeigebied te geven.

Ten aanzien van Doorgroeigebied Oost is er ingevolge het provinciaal beleid nu nog sprake van
een "mogelijk doorgroeigebied". Op basis van het provinciaal beleid kan een "mogelijk
doorgroeigebied" de status van "doorgroeigebied" krijgen op grand van een in overleg met
belanghebbende partijen op te stellen duurzaam en strak begrensd bestemmings- en
inrichtingsplan. De gebiedsvisie kan met inachtneming van uw besluitvorming aangemerkt
worden als het vereiste inrichtingsplan.

Zoals eerder aangegeven bestaat Doorgroeigebied Oost uit twee deelgebiedjes: omgeving
Teerlingstraat/Lage Bremberg en omgeving Attelakenseweg/Donkerstraat. De gebiedsvisie van
de Vereniging Glastuinbouw Etten-Leur heeft alleen betrekking op het deelgebiedje omgeving
Teerlingstraat/Lage Bremberg. De glastuinders van het andere deelgebiedje maken namelijk
geen deel uit van genoemde vereniging. Om onderhavige besluitvorming over de glastuinbouw
in Etten-Leur betrekking te laten hebben op alle relevante gebieden in onze gemeente, is nu
voor het deelgebiedje Attelakenseweg/Donkerstraat van gemeentewege een apart
inrichtingsplan gemaakt. Dit houdt mede verband met de voorgenomen verplaatsing vanuit de
Groene Wig naar dit deelgebied van het nu nog aan het Sander gevestigde glastuinbouwbedrijf.
Voor het overige kan het gestelde in de gebiedsvisie van de Vereniging Glastuinbouw Etten-
Leur ook op dit deelgebiedje van toepassing worden verklaard, hetgeen wij u dan ook
voorstellen. De verplaatsing van het betreffende bedrijf naar dit gedeelte van Doorgroeigebied
Oost is op advies van de provincie voorgelegd aan de Gebiedscommissie Brabantse Delta die
daarmee heeft ingestemd in verband met de aan de verplaatsing gekoppelde ontwikkelingen.
Ook uw gemeenteraad heeft daarmee ingestemd in het kader van het voorbereidingsbesluit van
11 februari 2008 voor Schoenmakershoek-Oost. Aan de verplaatsing naar de Donkerstraat zal
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alleen planologische medewerking worden verleend indien met de gemeente minnelijke
overeenstemming wordt bereikt over de aankoop van het bestaande bedrijf aan het Sander en
de gemeentelijke inzichten omtrent de oostzijde van de Donkerstraat ongewijzigd blijven.

Kanttekeningen

Ofschoon niet zozeer een kanttekening maar meer een uitdrukkelijke opmerking, is het
volgende van groot belang. Beseft moet worden -vooral door de glastuinbouwsector zelf- dat bij
instemming op bovenstaande wijze met de Gebiedsvisie Herstructurering Glastuinbouw Etten-
Leur, de grenzen voor de glastuinbouw in Etten-Leur echt bereikt zijn. Ook in de
StructuurvisiePlus was reeds aangegeven dat bedrijven die een verdere doorgroei voorstaan er
beter aan doen zich te verplaatsen naar vestigingsgebieden buiten Etten-Leur. Na uw
besluitvorming zal dit aldus ook expliciet naar de Vereniging Glastuinbouw Etten-Leur worden
gecommuniceerd.

Financiele, juridische en personele toelichting

Geen bijzonderheden. Ter toelichting:
* omdat het de bedoeling is de vestigings-, omschakelings- en doorgroeimogelijkheden

glastuinbouw in het nieuwe bestemmingsplan te regelen via wijzigingsbevoegdheden,
komt eventuele planschade als gevolg van gebruikmaking van die mogelijkheden zoals
gebruikelijk ten laste van de initiatiefnemers;

• de besluitvorming over de Gebiedsvisie Herstructurering Glastuinbouw Etten-Leur wordt
meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied en heeft daarom geen extra
personele gevolgen.

Planning

Vertaling van onderhavige besluitvorming over de gebiedsvisie vindt plaats in het nieuwe
bestemmingsplan Buitengebied. Vervolgens zijn binnen de kaders van het nieuwe
bestemmingsplan Buitengebied individuele planologische procedures aan de orde zodra
initiatiefnemers daartoe een verzoek indienen. Voorafgaand aan de vertaling in het
bestemmingsplan Buitengebied vormen de gebiedsvisie en de besluitvorming daarover het
uitgangspunt voor eventuele individuele planologische procedures.

Communioatie

1. Communlcatie voorafgaand en tijdens het besiuitv0rmingsproces

1.1. Intern
De afdeling Vergunning en Handhaving onderdeel milieu en de afdeling Gebiedsontwikkeling
hebben deelgenomen aan de bijeenkomsten met onderstaande organisaties.

1.2. Extern
De gebiedsvisie is opgesteld in samenwerking met diverse organisaties: IVN Vereniging voor
Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur, de Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap,
provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta, Gebiedscommissie Brabantse Delta en
de gemeente Etten-Leur. De hoofdlijn van de visie heeft de instemming van alle bij het proces
betrokken partijen. Omdat voor deze gebiedsvisie een apart traject is gevolgd met alle relevante
organisaties, is in de klankbordgroep bestemmingsplan Buitengebied besproken om de visie
niet opnieuw in de klankbordgroep te behandelen en uw besluitvorming in te voegen in de Nota
van uitgangspunten van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied.
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Zoals aangegeven is ook de provincie betrokken bij de opstelling van de gebiedsvisie. In het
eindrapport en onderhavige besluitvorming is de provinciale reactie d.d. 27 november 2007 op
een door haar beoordeeld eindconcept naar onze mening voldoende verwerkt.

Laatstelijk heeft op verzoek van IVN Vereniging voor Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur
en de Brabantse Milieufederatie nog een eindtoelichting op de gebiedsvisie en de voorgenomen
gemeentelijke standpuntbepaling plaatsgevonden. Met inachtneming van het hiervoor onder 2.1
gestelde is daarbij nogmaals bevestigd dat de hoofdlijn van de visie in combinatie met de nu
voorgestelde besluitvorming de instemming heeft van deze partijen. Wel is daarbij bijzondere
aandacht gevraagd voor het waarborgen van de daadwerkelijke realisering van de
landschappelijke inpassing. Toegezegd is dat wij dat als gemeente juridisch goed zullen
waarborgen. Verder is aandacht gevraagd om ondanks de moeilijkheid dat er veelal sprake is
van (uitbreiding van) bestaande situaties, bij het verdere vervolg zo goed mogelijk invulling te
geven aan de duurzaamheidsaspecten. Ofschoon dat uit oogpunt van toekomstperspectief
zeker ook in het belang van de sector zelf is en een en ander daarom vanuit de sector zelf
zondermeer al bijzondere aandacht zal krijgen, is dit als aandachtspunt aan de Vereniging
Glastuinbouw meegegeven. Dat is ook een van de redenen dat deze vereniging zal blijven
bestaan. Het is voor genoemde partijen echter geen reden om niet in te stemmen met de
gebiedsvisie.

Het voorstel om van gemeentewege niet in te stemmen met twee locaties, het genoemde
aandachtspunt bij cluster 5 en het nog nader bezien van twee locaties is gemeld aan de
Vereniging Glastuinbouw Etten-Leur en ook tijdens het totstandkomingsproces van de
gebiedsvisie is dit steeds aldus naar voren gebracht.

2. Communicatie na besluitvorming

2.1 Intern
De besluitvorming zal onder de aandacht worden gebracht van de medewerk(st)ers die een rol
vervullen in het kader van de individuele planologische procedures.

2.2 Extern
De besluitvorming zal worden medegedeeld aan de Vereniging Glastuinbouw Etten-Leur en alle
bij de totstandkoming van de gebiedsvisie betrokken organisaties. Verder zal de besluitvorming
worden opgenomen in de besluitenlijst van de gemeenteraad. Verdere communicatie zal
plaatsvinden in het kader van het proces van de totstandkoming van het nieuwe
bestemmingsplan Buitengebied en bij de individuele planologische procedures.

Bijiagen
• ontwerp-raadsbesluit; (bijgevoegd)
• aanbiedingsbrieven d.d. 25 april 2008 van Gebiedsvisie Herstructurering Glastuinbouw

Etten-Leur aan burgemeester en wethouders en de gemeenteraad; (ter inzage)
• Gebiedsvisie Herstructurering Glastuinbouw Etten-Leur eindversie april 2008 met

bijbehorende gebiedskaarten; (ter inzage)
9 voorstel/inrichtingsplan Doorgroeigebied Oost, deelgebiedje omgeving

Attelakenseweg/Donkerstraat. (ter inzage)
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Etten-Leur, 16 September 2008.
Burgemeester en wethouders van Etten-Leur.
De secretaris, De buragmeester,

ir. M.L.T. Dircks. Mw. H. van Rijnbach-de Groot.
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