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Hoofdstuk 1 Inleiding

Op het perceel Klappenberg 12 staat de bebouwing van een voormalig agrarisch bedrijf. De achterliggende
gronden behoorden ook tot dit bedrijf. De initiatiefnemer heeft alleen het gedeelte van het perceel gekocht
met de bedrijfswoning, een ligstalbox en een kleine loods. De achterliggende gronden zijn afzonderlijk
verkocht. De agrarische bedrijfsvoering is al geruime tijd geleden beëindigd en de initiatiefnemer heeft niet de
intentie om deze weer op te starten.

Aangezien er geen agrarische bedrijfsvoering meer is, zijn er geen mogelijkheden om vergunningplichtige
aanpassingen te doen aan de woning of de bijgebouwen. Dat is alleen mogelijk als de agrarische bestemming
wordt omgezet in een bestemming 'Wonen' en 'Tuin' waarbij de overtollige agrarische bedrijfsbebouwing
wordt gesloopt. Door de initiatiefnemer is dan ook verzocht om gebruik te maken van de
wijzigingsbevoegdheid die is opgenomen in het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied' (2013). Deze
wijzigingsbevoegheid maakt het mogelijk om de agrarische bestemming van het perceel om te zetten in de
bestemmingen 'Wonen' en 'Tuin'.

Figuur 1.1  Klappenberg 12 (bron: luchtfoto's gemeente Etten-Leur 2020)
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Hoofdstuk 2 Wijzigingsregeling

Voor het perceel geldt bestemmingsplan ‘Buitengebied’ (vastgesteld op 30 september 2013). De gronden
hebben de bestemming 'Agrarisch'. Voor een mogelijke uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf dat ten oosten
van het plangebied ligt, is voor de achterzijde (de noordelijke zijde) van het perceel de gebiedsaanduiding
'zoekgebied glastuinbouw vestigingsgebied 2' opgenomen. Naast de bestemming 'Agrarisch' gelden voor het
plangebied de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie 1' (ter hoogte van de bedrijfsgebouwen en de
bedrijfswoning), 'Waarde - Archeologie 2' (de noordelijke kant van het perceel) en 'Waarde - Archeologie 4'
(middengedeelte van het plangebied).

Figuur 2.1  Uitsnede bestemmingsplan 'Buitengebied' (2013) met het plangebied rood omlijnd

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

De wijzigingsregeling luidt als volgt:

'3.6.12. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd deze bestemming te wijzigen in de bestemming ‘Wonen’ of
‘Wonen’ en ‘Tuin’, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. Het agrarisch bedrijf ter plaatse is beëindigd en agrarisch hergebruik is redelijkerwijs niet mogelijk.
b. Er mag geen sprake zijn van een verslechtering van het woon- en leefklimaat.



Wijzigingsplan Buitengebied, Klappenberg 12 (ontwerp)

c. De bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische en andere bedrijven mogen
niet worden beperkt.

d. Het bouwvlak wordt verwijderd en de nieuwe bestemming ‘Wonen’ of ‘Wonen’ en ‘Tuin’ bevat de
voormalige agrarische bedrijfswoning met bijhorende tuin, erf en verhardingen, waarbij het
bestemmingsvlak voor ‘Wonen’ maximaal 1.500 m² mag bedragen.

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

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

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

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

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

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

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

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

g. De verwezenlijking, het behoud en het beheer van (het zoekgebied voor) een ecologische verbindingszone,
ter plaatse van de aanduiding ‘zoekgebied ecologische verbindingszone’ en / of een zoekgebied voor
behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding ‘zoekgebied behoud en herstel
watersystemen’, worden niet belemmerd of aangetast.'
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Hoofdstuk 3 Toets aan wijzigingsregeling

Ad a. Het agrarische bedrijf is al geruime tijd geleden beëindigd. De nieuwe eigenaar (cq. intiatiefnemer) van
het perceel Klappenberg 12 (geel omlijnd in figuur 3.1) is niet werkzaam in de agrarische sector. Daarnaast zijn
de achtergelegen gronden niet aangekocht, waardoor er geen akkerbouwgronden beschikbaar zijn voor de
eventuele voortzetting van een agrarisch bedrijf. De achtergelegen gronden zijn gekocht door een derde partij.
Deze gronden vallen echter wel (deels) binnen het te verwijderen agrarische bouwvlak (rood omlijnd in figuur
3.1). Het totale bouwvlak heeft een oppervlakte van circa 9.994 m2. Daarvan ligt 2.323 m2 op het perceel van
Klappenberg 12 en 7.672 m2 op het achtergelegen agrarische perceel. Initiatiefnemer heeft met de eigenaar van
de achtergelegen gronden een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten, waarin is vastgelegd dat de eigenaar
van de achtergelegen gronden akkoord gaat met het verwijderen van het agrarisch bouwvlak en de
bijbehorende rechten.

Figuur 3.1  Perceel Klappenberg 12 (geel omlijnd) met agrarisch bouwvlak (rood omlijnd)

Door middel van het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid wordt vastgelegd dat de bestemming 'Agrarisch'
is omgezet naar de bestemmingen 'Wonen' en 'Tuin', waarbij overtollige bedrijfsgebouwen worden gesloopt.
Agrarisch hergebruik is redelijkerwijs niet meer mogelijk. Er wordt voldaan aan voorwaarde a.

Ad b. Het initiatief betreft het omzetten van de bestemming 'Agrarisch' naar 'Wonen' en 'Tuin' met als doel om
de bedrijfswoning te kunnen gebruiken als burgerwoning. De bestaande woning blijft behouden, waardoor in
ieder geval geen verslechtering van het woon- en leefklimaat optreedt. Er wordt voldaan aan voorwaarde b.

Ad c. Het bouwvlak van het dichtstbijgelegen agrarische bedrijf, een glastuinbouwbedrijf ten oosten van het
plangebied aan de Klappenberg 10B, ligt op een afstand van 30 meter van de bestaande bedrijfswoning. De
afstand tussen de bedrijfswoning en de dichtstbijzijnde kas van dat bedrijf is meer dan 45 meter. Ten westen
van het plangebied is een agrarisch bouwvlak gesitueerd van het perceel Klappenberg 16. De afstand tussen de
bestaande bedrijfswoning en het agrarisch bouwvlak van Klappenberg 16 bedraagt ongeveer 60 meter, waarbij
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de afstand tot het dichstbijzijnde bedrijfsgebouw meer dan 85 meter is. De wijzigingsprocedure van de
bestemming 'Agrarisch' naar 'Wonen' en 'Tuin' zal dan ook niet beperkend zijn voor de omliggende agrarische
bedrijven. Aan voorwaarde c wordt voldaan.

Ad d. Het agrarisch bouwvlak wordt verwijderd en vervangen door een bouwvlak van 1.499 m2 ten behoeve
van de bestemming 'Wonen'. In dit bouwvlak zijn de woning en de bijgebouwen opgenomen, zoals dat ook in
de huidige situatie het geval is. Het perceel krijgt daarnaast de bestemming 'Tuin' met een oppervlakte van
2.133 m2, gesitueerd rondom de woonbestemming. De overige gronden houden de bestemming 'Agrarisch' zonder
bouwvlak. Aan voorwaarde d wordt voldaan. Zie hiervoor ook de planverbeelding van het wijzigingsplan.

Ad e. De sloop- en bonusregeling bepaalt dat overtollige agrarische bedrijfsgebouwen gesloopt moeten
worden behoudens de cultuurhistorisch waardevolle bebouwing. Op het perceel is geen sprake van
cultuurhistorisch waardevolle of karakteristieke bebouwing. De agrarische bedrijfsgebouwen hebben een
gezamenlijke oppervlakte van (528 m2 ligstalbox + 182 m2 kleine loods =) 710 m2. Volgens de sloop- en
bonusregeling kan de oppervlakte aan voormalige bedrijfsgebouwen worden ingezet om de inhoud van de
woning te vergroten of om de oppervlakte aan bijgebouwen te vergroten. In dit geval wordt de sloop- en
bonusregeling ingezet om de maximale oppervlakte van 250 m2 als bijgebouw te behouden of nieuw te
bouwen (710 m2 x 25% + 100 = 277,5 m2). De vergroting van de maximale oppervlakte aan bijgebouwen wordt
in de regels en op de verbeelding van het wijzigingsplan opgenomen.

De initiatiefnemer heeft aangegeven dat de bestaande bedrijfsgebouwen volledig worden gesloopt. Hiervoor
wordt een sloopovereenkomst afgesloten. De sloop wordt daarnaast als voorwaardelijke verplichting in de
planregels behorende bij dit wijzigingsplan opgenomen.

Ad f. Deze planregel is opgenomen in verband met de provinciale Interim Omgevingsverordening (IOV) en het
principe van 'kwaliteitsverbetering van het landschap'. In de IOV is opgenomen dat bij ruimtelijke
ontwikkelingen in het buitengebied bijgedragen dient te worden aan kwaliteitverbetering van het landschap.
In regionaal verband zijn afspraken gemaakt hoe om te gaan met deze kwaliteitsverbetering van het landschap
in de regio. De volgende categorie-indeling is gemaakt:
 Categorie 1: ruimtelijke ontwikkelingen met nauwelijks tot geen landschappelijke invloed. Voor deze

categorie wordt geen (extra) kwaliteitsverbetering van het landschap geëist.
 Categorie 2: ruimtelijke ontwikkelingen met relatief weinig landschappelijke invloed, dan wel ruimtelijke

ontwikkelingen die van nature aan het buitengebied gebonden zijn. Kwaliteitsverbetering zou moeten
bestaan uit een goede landschappelijke inpassing.

 Categorie 3: ruimtelijke ontwikkelingen die een beduidende invloed hebben op de omgeving en waarbij
vergroting van de geldende bouwmassa/ - oppervlakte vergroting van het bestemmingsvlak en of
bestemmingswijziging aan de orde is.

De gevallen die onder de categorie 1-ontwikkelingen vallen, worden specifiek benoemd. Het wijzigen van de
bestemming 'Agrarisch' in de bestemming 'Wonen' valt alleen onder categorie 1 wanneer:
1. de oppervlakte van het te verwijderen agrarisch bouwvlak minimaal 1 ha bedraagt;
2. het nieuwe bestemmingsvlak verkleind wordt tot maximaal 1.500 m2;
3. overtollige voormalige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt; en
4. maximaal 200 m2 aan bijgebouwen resteert.

Het agrarisch bebouwingsvlak van Klappenberg 12 heeft een oppervlakte van vrijwel 1 hectare (9.994 m2). In
de nieuwe situatie is het nieuwe bestemmingsvlak met de bestemming 'Wonen' verkleind tot 1.499 m2,
worden alle bedrijfsgebouwen (710 m2) gesloopt en mag er maximaal 250 m2 aan bijgebouwen en
overkappingen worden teruggebouwd conform de sloop- en bonusregeling. Dit is iets meer dan de genoemde
200 m2, maar gebaseerd op de sloop- en bonusregeling en opgenomen in het bestemmingsplan 'Buitengebied'.
Zowel de ligboxstal als de kleine loods worden gesloopt en vervangen door één bijgebouw met een oppervlakte van
circa 190 m2. Het grootste deel van het perceel is al voorzien van een groenstrook langs de randen. Ten opzichte van
de huidige situatie zal daarom alleen maar sprake zijn van een verbetering. Aan voorwaarde f wordt voldaan.

Ad g. Op het perceel is geen zone 'zoekgebied ecologische verbindingszone' en/of 'zoekgebied behoud en
herstel watersystemen' aanwezig. Aan voorwaarde g wordt voldaan.
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Hoofdstuk 4 Ruimtelijke aanvaardbaarheid

4.1 Algemeen

Deze paragraaf bevat de overige verantwoording buiten de voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid.

In overeenstemming met regionale afspraken voor woningbouw:
Er wordt geen woning toegevoegd, dus er is geen relatie met de woningbouwafspraken.

In overeenstemming met de regionale afspraken mbt kwaliteitsverbetering van het landschap:
Deze wijziging past binnen het regionale afsprakenkader en is een categorie 1-ontwikkeling: ‘ruimtelijke
ontwikkelingen met nauwelijks tot geen landschappelijke invloed en waarbij geen (extra) kwaliteitsverbetering
wordt geëist'. Zie ook de motivatie voor voorwaarde f van de wijzigingsbevoegdheid. Het perceel is goed
landschappelijk ingepast. Met het vervangen van de bestaande bijgebouwen zal reeds sprake zijn van
kwaliteitsverbetering.

Luchtkwaliteit:
Er worden geen woningen toegevoegd. De bedrijfswoning wordt omgezet in een burgerwoning. De regelgeving
luchtkwaliteit is niet van toepassing op dit project. De luchtkwaliteit voor wat betreft fijnstof blijft overigens in
het gehele gemeentelijke grondgebied onder de wettelijke norm voor luchtkwaliteit.

Geluid:
Het wijzigingsplan maakt geen extra woning mogelijk. De Wet geluidhinder is niet van toepassing.

Bodemkwaliteit:
De voormalige bedrijfswoning wordt in gebruik genomen als burgerwoning. Behoudens nieuwbouw van een
bijgebouw zullen geen bouwactiviteiten plaatsvinden. Er zijn gezien het jarenlange gebruik van de gronden en
gebouwen voor land- en tuinbouw geen aanwijzingen dat er sprake is van bodemverontreiniging.

Archeologie:
Het gedeelte van het perceel waar het nieuwe bouwvlak is gesitueerd, ligt in een gebied met 'Waarde -
Archeologie 1' (artikel 26 van het bestemmingsplan 'Buitengebied'). Bij bodemingrepen waarbij het
daadwerkelijk te verstoren gebied groter is dan 100 m2 en de bodemingreep dieper is dan 0,40 m dient een
rapport overlegd te worden waarin de archeologische waarden van de gronden die worden verstoord, naar het
oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld. De bouwactiviteiten na wijziging kunnen
meer oppervlakte dan 100 m2 beslaan. Nader archeologisch onderzoek kan dan ook vereist zijn bij een
mogelijke aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van bijgebouwen en overkappingen. Mochten er
tijdens bouw- of andere werkzaamheden toch archeologische resten gevonden worden, dan moet dat volgens
artikel 5.10 van de Erfgoedwet zo spoedig mogelijk gemeld worden bij de Minister van OC&W.

Water:
Het beleid en de daarmee samenhangende doelen van het waterschap Brabantse Delta zijn opgenomen in het
Waterbeheerplan 2016-2021 'Grenzeloos verbindend', wat tot stand is gekomen in samenspraak met de
waterpartners. Daarnaast heeft het waterschap waar nodig nog toegespitst beleid en beleidsregels op de
verschillende thema's/speerpunten uit het waterbeheersplan en heeft het waterschap een eigen verordening:
De Keur en de Legger. Momenteel wordt gewerkt aan het Waterbeheerprogramma 2022-2027. In het najaar
wordt besloten over het definitieve programma.

De Keur bevat gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot ingrepen die consequenties hebben voor de
waterhuishouding en het waterbeheer. De Legger geeft aan waar de waterstaatswerken plus bijbehorende
beschermingszones liggen, aan welke afmetingen en vorm die moeten voldoen en wie onderhoudsplichtig is.
Veelal is voor deze ingrepen een watervergunning van het waterschap benodigd. In sommige gevallen vallen
de werkzaamheden onder een Algemene regel. Dan kan er onder voorwaarden sprake zijn van vrijstelling van
de vergunningsplicht.

Het plangebied wordt aan westzijde begrenst door een categorie A oppervlaktewaterlichaam. Langs
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zuidzijde van het perceel en tegen de noordzijde van het perceel Klappenberg 12 loopt een categorie B
waterloop (zie figuur 4.1). Het uitvoeren van werkzaamheden in categorie A en B oppervlaktewaterlichamen is
in beginsel watervergunningplichtig op basis van de Keur.

Figuur 4.1  Uitsnede Legger Waterschap Brabantse Delta

Het waterschap hanteert bij nieuwe ontwikkelingen het principe van waterneutraal bouwen, waarbij gestreefd
wordt naar het behoud of herstel van de 'natuurlijke' waterhuishoudkundige situatie. Vanwege dit principe
wordt bij uitbreiding van verhard oppervlak (aanbouw aan de woning, nieuw bijgebouw) voor de omgang met
hemelwater uitgegaan van de voorkeursvolgorde: infiltreren, bergen, afvoeren. De technische eisen en
uitgangspunten voor het ontwerp van watersystemen zijn opgenomen in de 'beleidsregel Afvoer hemelwater
door toename en afkoppelen van verhard oppervlak en de hydrologische uitgangspunten bij de keurregels
voor afvoeren van hemelwater, Brabantse waterschappen'.

De bestemmingsplanwijziging houdt sloop van 710 m2 aan voormalige bedrijfsgebouwen in. Dit wijzigingsplan
biedt de mogelijkheid om maximaal 250 m2 aan bijgebouwen terug te bouwen. Per saldo neemt de
bebouwing/verharding op het perceel af. Aan de aanwezige watergangen rond het perceel worden geen
wijzigingen aangebracht. Voor werkzaamheden in of rondom oppervlaktewaterlichamen is mogelijk een
vergunning op grond van de Keur nodig.

Het waterschap Brabantse Delta is in de voorbereidingen van het wijzigingsplan om een wateradvies gevraagd.
Van het waterschap is op 17 augustus 2021 een positief wateradvies ontvangen.

Flora en fauna:
Vanwege de voorgenomen sloop van de ligboxstal en kleine loods is een quickscan flora en fauna uitgevoerd
naar de aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten. Deze quickscan (5 december 2019) is
opgenomen als bijlage 1 bij deze toelichting. De quickscan wijst uit dat de geplande werkzaamheden geen
negatieve invloed hebben op de wettelijk beschermde soorten. Wel moet worden voldaan aan de zorgplicht.

Externe veiligheid:

http://C0FF636A-4D4A-4473-BEBF-F48B438D890E


Wijzigingsplan Buitengebied, Klappenberg 12 (ontwerp)

De regelgeving externe veiligheid is niet van toepassing. Er zijn geen risicovolle activiteiten in de nabijheid van
Klappenberg 12.

Economische uitvoerbaarheid:
De initiatiefnemer draagt alle kosten. Ter voldoening aan artikel 6.12 Wro is een anterieure overeenkomst
alsmede een overeenkomst tot planschadeverhaal afgesloten. Daarnaast heeft de initiatiefnemer een
privaatrechtelijke overeenkomst gesloten met de eigenaar van de achtergelegen gronden, zodat de
initiatiefnemer het recht heeft om het agrarisch bouwvlak planologisch te verwijderen. De economische
haalbaarheid is daarmee gegarandeerd.

Een aanvaardbaar woon- en leefklimaat:
Er zijn geen factoren aanwezig die aanwijzingen opleveren voor een verstoord woon- en leefklimaat.
Bedrijfsmatige activiteiten zijn op een kleine afstand gelegen, maar er wordt voldaan aan richtafstanden gelet
op de VNG-publicatie 'Handreiking Bedrijven en milieuzonering'. Er is voor Klappenberg 12 sprake van een
aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

4.2 Conclusie

Uit het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat voldaan kan worden aan de voorwaarden om
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.6.12 van het
bestemmingsplan ‘Buitengebied’ te wijzigen zoals aangegeven op bijgaande wijzigingsplanverbeelding.
Daarnaast is de wijziging ruimtelijk aanvaardbaar en is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. In
de planregels voor de bestemming ‘Wonen’ wordt een voorwaardelijke verplichting tot sloop van de
overtollige agrarische bedrijfsgebouwen opgenomen.
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Hoofdstuk 5 Juridische plantoelichting

In dit wijzigingsplan wordt de bestemming 'Agrarisch' met bouwvlak van het perceel Klappenberg 12 op de
planverbeelding van het bestemmingsplan 'Buitengebied' gedeeltelijk omgezet in een bestemming 'Wonen' en
'Tuin'. De overblijvende gronden op het achterliggende perceel houden de bestemming 'Agrarisch' maar dan
zonder bouwvlak. Bij de bestemming 'Wonen' wordt bij de gebruiksregels een voorwaardelijke verplichting
opgenomen teneinde de sloop van de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen die vallen onder de sloop- em
bonusregeling  te waarborgen.

De planregels van het bestemmingsplan 'Buitengebied' (2013) zijn en blijven van toepassing.  In de planregels
van dit wijzigingslan 'Buitengebied, Klappenberg 12' worden de relevante bestemmingsregels van het
bestemmingsplan 'Buitengebied' (2013) dan ook van overeenkomstige toepassing verklaard met een
aanvullend artikel voor de voorwaardelijke verplichting voor de sloop van de overtollige bebouwing en een
aanvullend artikel voor de vastlegging van de afspraken van de sloop- en bonusregeling.
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Hoofdstuk 6 maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.1 Vooroverleg

Over het voorontwerp is wettelijk vooroverleg voorgeschreven met de provincie Noord-Brabant en met het
waterschap Brabantse Delta. De provincie heeft laten weten dat voor plannen waarbij geen provinciale
belangen spelen geen vooroverleg noodzakelijk is. Volgens het voorformulier inventarisatie ruimtelijke
aspecten (ingevuld 11 juni 2021) is dat in dit geval aan de orde. Het waterschap heeft bij brief van 17 augustus
2021 laten weten een positief wateradvies te geven.

6.2 Zienswijzen

Het voornemen tot wijziging van het bestemmingsplan 'Buitengebied' is bekend gemaakt in de Etten-Leurse
Bode van 1 september 2021. Gedurende de periode van 2 september 2021 tot en met 13 oktober 2021 ligt het
ontwerpplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum en is geplaatst op de gemeentelijke website.

In de bekendmaking is mede gedeeld dat gedurende de termijn van zes weken schriftelijk of mondeling bij
burgemeester en wethouders een zienswijze kan worden ingediend. In de bekendmaking is tevens vermeld
welke andere stukken ter inzage zijn gelegd. De Provincie Noord-Brabant en het waterschap Brabantse Delta
zijn via de geëigende wegen geïnformeerd over de ter inzage legging van het ontwerpwijzigingsplan. De
eigenaren van percelen in de directe nabijheid zijn persoonlijk geïnformeerd over de ter inzagelegging van het
ontwerpwijzigingsplan.
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1. INLEIDING EN SAMENVATTING     

 

 

1.1 Inleiding   
 
De familie Hellemons is voornemens de bestemming van perceel (kadestrale nummers ETN01-Q-2507 

& -1815) als  gelegen aan de Klappenberg 12 te Etten-Leur van agrarisch naar wonen te wijzigen. 

Hiertoe zullen o.a. een oude koestal en een naastgelegen schuur gesloopt moeten worden.  

  

Volgens nationale en internationale regelgeving is het verplicht om, voordat een ingreep plaatsvindt, 

onderzoek te doen naar het eventueel voorkomen van beschermde flora en fauna. 

 

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

• Welke beschermde soorten flora en fauna komen voor in het plangebied? 

• Welke functies heeft het plangebied voor de aanwezige beschermde soorten? 

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

Natuurbescherming? 

 

1.3 Samenvatting 
 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek wordt geconcludeerd dat er (zeer waarschijnlijk) geen 

negatieve effecten op essentiële gebruiksfuncties van het leefgebied van beschermde flora en/of 

fauna door de geplande werkzaamheden aan de orde zijn. De functionaliteit van het plangebied, zoals 

omschreven in onderstaande hoofdstukken, zal niet worden aangetast bij doorgang van de 

werkzaamheden.  

Omdat de gebruiksfuncties van het leefgebied van beschermde flora en fauna niet aangetast worden, 

kunnen de geplande werkzaamheden doorgang vinden.   

De algemene zorgplicht, als beschreven in de Wet natuurbescherming, Wnb art. 1.11, dient te allen 

tijde in acht genomen te worden. Of het nu wel of niet om beschermde soorten gaat en of er nu wel of 

geen ontheffing nodig is of vrijstelling geldt. De zorgplicht houdt in dat eenieder die kan vermoeden 

dat er een negatief effect op soorten (en individuen) is, maatregelen neemt om effecten te voorkomen 

of te minimaliseren. 
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2. BESCHRIJVING VAN HET PLANGEBIED  
 

2.1 Ligging en omgeving 
 

De quickscan is ten behoeve van het projectgebied Klappenberg 12 te Etten-Leur. 
 

 
Figuur 1: plangebied 
 
 

 2.2  HUIDIGE SITUATIE  

 
2.2.1  BEBO UWIN G  

De twee schuren in het projectgebied zijn gedeeltelijk opgetrokken uit beton en gedeeltelijk uit 

damwandprofiel. De schuren zijn voorzien van een schuin dak, bekleed met golfplaten. 

 Figuur 2: schuur 

 
 

 
Figuur 3: koestal 



2.2.2  GROENE  ELEME NTEN  

Het projectgebied grenst aan een agrarisch perceel (akkerbouw). 

2.2.3 ECOL OGIS CHE  POTENT IES  

Ecologisch potenties beperken zich tot zoogdieren.  

 
2.2.4 GEBIEDS BES CHE RMIN G  

Europese  Natura 2000-gebieden 

Het plangebied bevindt zich niet in de directe nabijheid van een gebied dat is aangewezen als 

Europees Natura 2000-gebied. Eventueel verstorende factoren zoals oppervlakteverlies, versnippering, 

verdroging en verstoring door trilling, licht en geluid zijn met de voorgenomen planontwikkeling niet 

van toepassing. 

  
Figuur 4: Natura2000 kaart.  
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Nationaal Natuurnetwerk (NNN, in de wet EHS) 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van het Nationaal Natuurnetwerk. De ligging van gebieden 

die onderdeel uitmaken van NNN zijn in het figuur hierboven weergegeven. Met de voorgenomen 

planontwikkeling is er geen sprake van directe vernietiging van het NNN. Van negatieve 

uitstralingseffecten door geluid, licht en verdroging op het Nationaal Natuur Netwerk zal geen sprake 

zijn. 

 
Figuur 5: NNN-kaart.   
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3. WETTELIJK KADER  
 

De Wet natuurbescherming bevat de voormalige wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet 

en de Flora- en faunawet.  De Wet natuurbescherming beschermt in beginsel soorten. 

Activiteiten waarbij schade gedaan wordt aan beschermde dieren of planten zijn verboden, tenzij dit 

uitdrukkelijk is toegestaan (het “nee, tenzij”-principe). Het is dan ook altijd zaak dat, waar mogelijk, 

activiteiten zonder schade aan beschermde dieren en planten uitgevoerd worden. 

De wet erkent de intrinsieke waarde van in het wild levende diersoorten. In de wet is dan ook een 

zorgplicht opgenomen: iedereen moet 'voldoende zorg' in acht nemen voor alle in het wild 

voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving (dus niet alleen de beschermde). 

Via de Wet natuurbescherming (Wnb) is de bescherming van diverse planten en dieren in Nederland 

vastgelegd. Naast de algemeen geldende zorgplicht voor alle in het wild levende planten en dieren 

(artikel 1.11 van de Wnb) geldt voor een aantal soorten een aanvullend beschermingsregime. Deze 

aanvullend beschermde soorten zijn onderverdeeld in drie groepen, namelijk:  

• vogels (artikel 3.1, alle soorten uit de Europese Vogelrichtlijn);  

• overige strikt beschermde soorten, waaronder soorten uit de Europese Habitatrichtlijn 
(artikel 3.5, dit betreffen o.a. vleermuizen);  

• nationaal beschermde soorten, waaronder soorten uit de Rode Lijst (artikel 3.10).  

Het is volgens de Wet natuurbescherming niet toegestaan om (het leefgebied van) beschermde soorten 

aan te tasten. Dit is vastgelegd middels verbodsbepalingen: activiteiten die schadelijk zijn voor 

beschermde dier- en plantsoorten zijn verboden.  

Vrijstelling binnen provincie Noord-Brabant 

Provincies hebben de bevoegdheid om middels een provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor 

nationaal beschermde soorten in het kader van bestendig beheer en onderhoud en ruimtelijke 

ontwikkeling. In het geval van de provincie Noord-Brabant worden de volgende nationaal beschermde 

soorten vrijgesteld: bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander, meerkikker, middelste groene 

kikker, aardmuis, bosmuis, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, haas, huisspitsmuis, 

konijn, ondergrondse woelmuis, ree, rosse woelmuis, tweekleurige bosspitsmuis, veldmuis, vos en 

woelrat. Deze soorten worden daarom in voorliggende rapportage buiten beschouwing gelaten.  

Voorzorgsmaatregelen  

Een overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming is veelal te voorkomen door 

(voorafgaand aan de werkzaamheden) voorzorgsmaatregelen te treffen. Deze voorzorgsmaatregelen 

zijn gericht op het behoud van de functionaliteit van de groeiplaats van flora en de voortplanting- en/of 

vaste rust- en verblijfplaats van fauna. Daarnaast voorkomen de voorzorgsmaatregelen de negatieve 

gevolgen van een activiteit op individuen (o.a. doding en verwonding).  
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Ontheffingsplicht  

Een ontheffingsplicht (artikel 3.3, 3.8 en 3.10 uit de Wnb) is van toepassing als een overtreding van de 

verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming niet kan worden voorkomen door het nemen van 

voorzorgsmaatregelen. Het is mogelijk om met een goed onderbouwd projectplan een ontheffing aan te 

vragen bij de desbetreffende provincie (Noord-Brabant). De provincie toetst de aanvraag vervolgens aan 

drie criteria:  

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

• Is er een andere ‘bevredigende’ oplossing mogelijk?  

• Doet de ontheffing afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort?  

 

Gebiedsbescherming  

Via de Wet natuurbescherming is tevens de bescherming van gebieden vastgelegd (voormalige 

Natuurbeschermingswet 1998). De gebiedsbescherming houdt samengevat in dat een ingreep, in of 

nabij Natura 2000-gebieden, geen dusdanig negatieve effecten op de kwalificerende habitats en/of 

soorten mag hebben dat deze zich op de lange termijn niet kunnen handhaven. Voor projecten die een 

(significant) negatief effect kunnen hebben op de instandhoudingsdoelen van het betreffende Natura 

2000-gebied is een vergunningaanvraag noodzakelijk. Naast de bescherming van Natura 2000-gebieden 

via de Wet natuurbescherming kunnen gebieden via de ruimtelijke kaders beschermd worden middels 

het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen was dit de EHS). 
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4. WERKWIJZE EN ONDERZOEKSINSPANNING .  
 

4.1 ZOOGDIEREN  
 

BU R E A U S T U D I E  

Volgens de Quickscanhulp komen de volgende soorten, waarvoor geen provinciale vrijstelling is 

verleend, voor op korte afstand van het plangebied: 

• Boommarter 

• Bunzing 

• Eekhoorn 

• Hermelijn 

• Gewone dwergvleermuis 

• Laatvlieger 

• Meervleermuis 

• Rosse vleermuis 

• Ruige dwergvleermuis 

• Watervleermuis 
 

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

zijn en derhalve op de lijst van Quickscanhulp te zien zijn. 

V E L D W E R K  

Gedurende het veldbezoek is grondig gezocht naar sporen zoals uitwerpselen, vraatsporen zoals 

afgebeten veren of loopsporen van bijvoorbeeld marterachtigen. Deze zijn niet aangetroffen. Verwacht 

wordt dat enkele soorten waarvoor door de provincie Noord-Brabant vrijstelling is verleend, zoals egel, 

haas, konijn en aantal muizensoorten, in het plangebied aanwezig zijn. 

Vleermuizen kennen verschillende soorten gebiedsfuncties (wijze waarop het plangebied gebruikt kan 

worden). Het gebiedsgebruik van een vleermuis(soort) wordt daarbij onderverdeeld in verblijfplaatsen, 

vliegroutes en foerageergebieden. Het veldwerk bestond uit het, ter plaatse, inschatten of er potentiele 

verblijfplaatsen (zoals gevelbetimmering, dakbekleding, daktrimmen, etc.) aanwezig zijn, of er 

mogelijkheden zijn voor de aanwezigheid van vliegroutes (zoals ononderbroken lijnvormige elementen) 

en of er mogelijkheden zijn voor de aanwezigheid van foerageergebieden (zoals beplantingen).  

Het onderzoek heeft op 4 december 2019 plaatsgevonden. 
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4.2 VOGELS  
 

JA A R R O N D  B E S C H E R M D E  S O O R T E N  

Het onderzoek naar vogels heeft zich gericht op de mogelijke aanwezigheid van nesten van vogels 

waarvan het nest jaarrond beschermd is. Volgens de Quickscanhulp komen de volgende soorten voor op 

korte afstand van het plangebied: 

• Boomvalk 

• Buizerd 

• Gierzwaluw 

• Grote gele kwikstaart 

• Havik  

• Huismus 

• Kerkuil 

• Ooievaar 

• Ransuil 

• Roek 

• Sperwer 

• Slechtvalk 

• Steenuil 

• Wespendief 
 

BU R E A U S T U D I E  

Alvorens het onderzoek ter plaatse op te starten is er een vooronderzoek gedaan om vast te stellen van 

welke soorten de aanwezigheid bekend is in de omgeving van het plangebied. Hierbij is gebruik gemaakt 

van verspreidingsatlassen en waarneming.nl. 

 

VE LD W E R K  

Het veldwerk bestond uit het, ter plaatse, inschatten of er potentiele nestplaatsen van vogels, waarvan 

het nest jaarrond beschermd is, in het plangebied aanwezig zijn, dan wel van het plangebied gebruik 

kunnen maken.  

Het onderzoek heeft op 4 december 2019 plaatsgevonden. 
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4.3 VAATPLANTEN  
 

BU R E A U S T U D I E  

Alvorens het onderzoek ter plaatse op te starten is er een vooronderzoek gedaan om vast te stellen van 

welke soorten de aanwezigheid bekend is in de omgeving van het plangebied. Hierbij is gebruik gemaakt 

van verspreidingsatlassen en waarneming.nl. Volgens de Quickscanhulp komen de volgende soorten 

voor op korte afstand van het plangebied: 

• Knolspirea 

• Wilde ridderspoor 
 

V E L D W E R K  

Het veldwerk bestond uit het, ter plaatse, inschatten of er potentiele groeiplaatsen voor beschermde 

flora in het plangebied aanwezig zijn.  

Het onderzoek heeft op 4 december 2019 plaatsgevonden. 

 

4.4 REPTIELEN  
 

BU R E A U S T U D I E  

De meeste reptielen houden zich voornamelijk op in geleidelijke overgangssituaties tussen natuurlijke 

biotopen in bos-, heide- en veengebieden.  

Alvorens het onderzoek ter plaatse op te starten is er een vooronderzoek gedaan om vast te stellen van 

welke soorten de aanwezigheid bekend is in de omgeving van het plangebied. Hierbij is gebruik gemaakt 

van verspreidingsatlassen en waarneming.nl. Volgens de Quickscanhulp komen de volgende soorten 

voor op korte afstand van het plangebied: 

• Hazelworm 

• Levendbarende hagedis 
 

V E L D W E R K  

In het terrein is gekeken naar de geschiktheid van de biotoop.  Het onderzoek heeft op 4 december 2019 

plaatsgevonden. 
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4.5 AMFIBIEËN  
 

BU R E A U S T U D I E  

In de Quickscanhulp worden alle categorie 2-soorten benoemd, dus ook de soorten waarvoor door de 

provincie Noord-Brabant vrijstelling is verleend. Deze soorten waarvoor vrijstelling is verleend betreffen 

onder andere de bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander. Volgens de Quickscanhulp 

komen de volgende soorten voor op korte afstand van het plangebied: 

• Alpenwatersalamander 

• Heikikker 

• Kamsalamander 

• Poelkikker 

• Vinpootsalamander 

 

V E L D W E R K  

In het terrein is gekeken naar de geschiktheid van de biotoop.  

Het onderzoek heeft op 4 december 2019 plaatsgevonden. 

 

4.6 VISSEN  
 

BU R E A U S T U D I E  

Binnen een straal van één kilometer in de omgeving van het plangebied zijn er bij de Quickscanhulp  

waarnemingen van de grote modderkruiper bekend. 

 

V E L D W E R K  

In het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig, waardoor er geen sprake is van het aantasten van 

beschermde vissoorten.  

Het onderzoek heeft op 4 december 2019 plaatsgevonden. 

 
 

 

 

 

 

 



Quickscan Klappenberg 12 te Etten-Leur  in het kader van de Wet Natuurbescherming. Ecodat BV  
 

15 
 

 

 

4.7 INSECTEN  
 

BU R E A U S T U D I E  

Conform de Quickscanhulp komt er een beschermde insectensoort voor op een afstand van 1 tot 5 km 

van het plangebied.  

• Gevlekte witsnuitlibel 
 

Uit de verdere literatuurstudie is het niet aannemelijk dat er in het plangebied beschermde 

ongewervelden voorkomen. 

 

V E L D W E R K  

In het terrein is gekeken naar de geschiktheid van de biotoop. 

Het onderzoek heeft op 4 december 2019 plaatsgevonden.   
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5. RESULTATEN  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijk aanwezig zijn van beschermde soorten volgens het 

bureauonderzoek. 

 

5.1 ZOOGDIEREN  
 

BU R E A U S T U D I E  

Uit de bureaustudie kwam naar voren dat de volgende soorten in en rond het plangebied mogelijk 

aanwezig zijn:  

• Boommarter 

• Bunzing 

• Eekhoorn 

• Hermelijn 

• Gewone dwergvleermuis 

• Laatvlieger 

• Meervleermuis 

• Rosse vleermuis 

• Ruige dwergvleermuis 

• Watervleermuis 

 

V E L D O N D E R Z O E K   

Vleermuizen 

In de panden zijn geen voor vleermuizen bereikbare ruimtes aanwezig die dienst zouden kunnen doen 

als verblijfplaats. Er is geen spouw, geen dakbeschot, geen gevelbetimmering, etc..  

 

Overige zoogdieren 

Beide schuren zijn uitvoerig onderzocht op sporen en uitwerpselen van marterachtigen. Deze zijn niet 

aangetroffen, noch zijn er verborgen ruimtes aanwezig waar marterachtigen in zouden kunnen 

verblijven.  

Voor alle overige hiervoor vermelde zoogdieren zijn andere voorwaarden aan een verblijf belangrijk die 

niet in het plangebied voorhanden zijn. Noch de betreffende soorten, noch hun sporen, zijn 

aangetroffen in het plangebied. Gezien de terreingesteldheid van het plangebied en het gebruik ervan is 

niet te verwachten dat het plangebied een cruciale rol vervult voor deze soorten.  

AD V I E S  

Vaste verblijfplaatsen en foerageergebieden van vleermuizen zijn strikt beschermd door de Wet 

natuurbescherming. De aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen kan op voorhand uitgesloten worden.  

Er zijn geen mogelijkheden voor de overige beschermde zoogdieren om te verblijven, dan wel is geschikt 

habitat aanwezig voor deze beschermde soorten. Derhalve kan de aanwezigheid van deze soorten 

uitgesloten worden.  
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5.2 VOGELS  
 

BU R E A U S T U D I E  

Het onderzoek richt zich met name op de mogelijke aanwezigheid van nesten van broedvogels waarvan 

het nest het gehele jaar is beschermd. Op grond van de bureaustudie zijn er geen nestgelegenheden te 

verwachten van broedvogels waarvan het nest jaarrond beschermd is.  

 

V E L D O N D E R Z O E K  

Tijdens het veldbezoek werd duidelijk dat in het plangebied geen nestgelegenheid voor vogels, waarvan 

het nest een jaarrond beschermde status heeft, aanwezig is.   

 

AD V I E S  

Mogelijk aanwezige beschermde soorten, hun leefomgeving en hun verblijven zullen niet verstoord 

worden. Daarom is aanvullend onderzoek niet noodzakelijk.  

Wel dient er rekening gehouden te worden met de zorgplicht en zullen de werkzaamheden buiten het 

broedseizoen uitgevoerd moeten te worden. Hierbij de kanttekening dat het broedseizoen vandaag de 

dag kan doorlopen tot half september.  

 

5.3 VAATPLANTEN  
 

BU R E A U S T U D I E  

Uit de bureaustudie kwam naar voren dat er in de direct omgeving  de volgende soorten voorkomen: 

• Knolspirea 

• Wilde ridderspoor 
 

VE LD O N D E R Z O E K  

Het veldwerk maakte duidelijk dat geen van de beschermde soorten (flora) in het plangebied aanwezig 

zullen zijn. Beschermde flora heeft doorgaans unieke standplaatsfactoren nodig om tot bloei te komen. 

Deze zijn niet aanwezig. 

 

AD V I E S  

Omdat er geen beschermde soorten te verwachten zijn kan volstaan worden met de zorgplicht.  
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5.4 REPTIELEN  
 

BU R E A U S T U D I E  

Uit de bureaustudie kwam naar voren dat er in de direct omgeving  de volgende soorten voorkomen: 

• Hazelworm 

• Levendbarende hagedis 
 

VE LD O N D E R Z O E K  

In het plangebied zelf is geen geschikt leefgebied voor reptielen aanwezig. Reptielen zijn niet 

aangetroffen in het plangebied. Gezien de terreingesteldheid van het plangebied en het gebruik ervan is 

niet te verwachten dat het plangebied een rol vervult voor reptielen.  

 

AD V I E S  

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

 

5.5 AMFIBIEËN  
 

BU R E A U S T U D I E  

Uit de bureaustudie kwam naar voren dat er in de direct omgeving  de volgende soorten voorkomen: 

• Alpenwatersalamander 

• Heikikker 

• Kamsalamander 

• Poelkikker 

• Vinpootsalamander 

 

V E L D O N D E R Z O E K  

Het plangebied vormt een zeer marginaal leefgebied voor algemeen voorkomende amfibieën. Algemeen 

voorkomende amfibieën zijn licht beschermd. Strikt beschermde amfibiesoorten eisen een veel 

specifieker en stabieler leefgebied dan in het plangebied aanwezig is. De zwaarder beschermde soorten 

zijn niet te verwachten. Negatieven effecten zijn niet te verwachten op de beschermde amfibiesoorten. 

 AD V I E S  

Omdat er geen beschermde soorten te verwachten zijn kan volstaan worden met de zorgplicht. 
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5.6 VISSEN  
 

BU R E A U S T U D I E  

Binnen één kilometer in de omgeving van het plangebied zijn er bij de Quickscanhulp waarnemingen van 

de grote modderkruiper bekend. 

 

V E L D O N D E R Z O E K  

In het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig, waardoor er geen sprake is van het aantasten van 

beschermde vissoorten. 

 

AD V I E S  

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

 

5.7 INSECTEN  
 

BU R E A U S T U D I E  

Conform de Quickscanhulp komt de gevlekte witsnuitlibel op een afstand van 0 tot 5 km van het 

plangebied voor. Uit de verdere literatuurstudie is het niet aannemelijk dat er in het plangebied 

beschermde ongewervelden voorkomen. 

 

V E L D O N D E R Z O E K  

De habitateisen van beschermde soorten binnen deze groep zijn vaak zeer locatie-specifiek en 

gebonden aan zeer bijzondere biotopen. Iedere soort is afhankelijk van een bepaald habitat. Deze 

habitats liggen niet in het plangebied. Hierdoor is het niet aannemelijk dat er in het plangebied 

beschermde ongewervelden voorkomen. 

 

AD V I E S  

Omdat er geen beschermde soorten te verwachten zijn kan volstaan worden met de zorgplicht. 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN  
 

6.1 POTENTIES  

Het projectgebied bestaat uit een tweetal schuren die gedeeltelijk opgetrokken zijn uit beton en 

gedeeltelijk uit damwandprofiel. Beide schuren zijn voorzien van een schuin dak, bekleed met 

golfplaten. Achter de schuren ligt een akkergebied.  

De potenties voor beschermde natuurwaarden beperken zich tot zoogdieren. 

  

6.2 INGREEP  

Initiatiefnemer is voornemens om in het projectgebied beide schuren te slopen en nieuwbouw te 

realiseren.  

 

6.3 MOGELIJKE EFFECTEN  

Er zijn geen negatieve effecten op beschermde soorten noch op beschermde natuurgebieden te 

verwachten.  

 

6.4 VERVOLGTRAJECT  

Op basis van het uitgevoerde onderzoek wordt geconcludeerd dat er (zeer waarschijnlijk) geen 

negatieve effecten op essentiële gebruiksfuncties van het leefgebied van beschermde flora en/of fauna 

door de geplande werkzaamheden aan de orde zijn. De functionaliteit van het plangebied, zoals 

omschreven in onderstaande hoofdstukken, zal niet worden aangetast bij doorgang van de 

werkzaamheden.  

Omdat de gebruiksfuncties van het leefgebied van beschermde flora en fauna niet aangetast worden,       

kunnen de geplande werkzaamheden doorgang vinden.   

De algemene zorgplicht, als beschreven in de Wet natuurbescherming, Wnb art. 1.11, dient te allen tijde 

in acht genomen te worden. Of het nu wel of niet om beschermde soorten gaat en of er nu wel of geen 

ontheffing nodig is of vrijstelling geldt. De zorgplicht houdt in dat eenieder die kan vermoeden dat er 

een negatief effect op soorten (en individuen) is, maatregelen neemt om effecten te voorkomen of te 

minimaliseren. 
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BIJLAGE 2     QUICKSCANHULP  
 

Soort Soortgroep Bescherming Afstand 

Alpenwatersalamander Amfibieën wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Bastaardkikker Amfibieën wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Bruine kikker Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Gewone pad Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Heikikker Amfibieën wnb-hrl 1 - 5 km 

Kamsalamander Amfibieën wnb-hrl 1 - 5 km 

Kleine watersalamander Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Poelkikker Amfibieën wnb-hrl 1 - 5 km 

Vinpootsalamander Amfibieën wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Gevlekte witsnuitlibel Insecten - Libellen wnb-hrl 1 - 5 km 

Hazelworm Reptielen wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Levendbarende hagedis Reptielen wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Knolspirea Vaatplanten wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Wilde ridderspoor Vaatplanten wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Grote modderkruiper Vissen wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Boomvalk Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Buizerd Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Gierzwaluw Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Grote Gele Kwikstaart Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Havik Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Huismus Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Kerkuil Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Ooievaar Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Ransuil Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Roek Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Slechtvalk Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Sperwer Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Steenuil Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Wespendief Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Aardmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Boommarter Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Bosmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Bunzing Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Dwergmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Dwergspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Eekhoorn Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Egel Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Gewone dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km 

Haas Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Hermelijn Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Huisspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Konijn Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Laatvlieger Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km 
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Soort Soortgroep Bescherming Afstand 

Meervleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km 

Ondergrondse woelmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Ree Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Rosse vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km 

Ruige dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km 

Tweekleurige bosspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Veldmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Vos Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Waterspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Watervleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km 

    
provinciale vrijstelling     

mogelijk aanwezig, doch geen geschikt habitat   
mogelijk aanwezig     
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BIJLAGE 2     FOTOWEERGAVE  
 

 

 
Figuur 6: Schuur 
 

  
Figuur 7: binnenkant koestal 

 



Regels Wijzigingsplan Buitengebied, Klappenberg 12



Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Algemene bepaling

Op dit wijzigingsplan 'Buitengebied, Klappenberg 12' van de gemeente Etten-Leur zijn van overeenkomstige
toepassing de planregels van het bestemmingsplan 'Buitengebied' (2013) zoals geldend op het moment van ter
inzage legging van het ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied, Klappenberg 12' en vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002.

Artikel 2 Begrippen

2.1 bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

2.2 plan

Het wijzigingsplan 'Buitengebied, Klappenberg 12' met identificatienummer
NL.IMRO.0777.0166WPKLAPPENB12-2001 van de gemeente Etten-Leur.

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


Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

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

Artikel 3 Voorwaarde sloop

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

Artikel 4 sloop- en bonusregeling

In verband met de toegepaste sloop- en bonusregeling behorende bij de voorwaarden in de
wijzigingsbevoegdheid van het bestemmingsplan 'Buitengebied' (2013), artikel 3.6.12, geldt voor de locatie
Klappenberg 12 de volgende voorwaarde:
a. De oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen ter plaatse van de aanduiding 'sloop- en

bonusregeling' mag niet meer bedragen dan 250 m2.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002
http://7A325528-1ED1-4792-BD7D-D12BD3D49865


Hoofdstuk 3 Algemene regels

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

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


Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

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

Artikel 5 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Planregels van het wijzigingsplan 'Buitengebied, Klappenberg 12'.

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


Bijlagen bij de Regels 'Buitengebied, Klappenberg 12'

1. Te slopen bijgebouwen

http://413837B3-1AEC-4566-ACB7-2EA15A727E3A





