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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
 
De heer Rommers heeft het perceel Lage Bremberg 8, voormalige veehouderij met langgevelboerderij en 
diverse voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, aangekocht met als bedoeling daar te gaan wonen. Het 
perceel heeft in het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2013 een agrarische bestemming maar is al een 
aantal jaren niet meer in gebruik door een agrarisch bedrijf. De bedrijfswoning (langgevelboerderij) en een 
gedeelte van de bijgebouwen hebben geen monumentenstatus. Het boerderijcomplex ligt in het buitengebied 
ten oosten van de bebouwde kom net ten noorden van de snelweg A58. De heer Rommers heeft verzocht om 
gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan voor de omzetting van de agrarische 
bestemming van het perceel in de bestemming ‘Wonen' en 'Tuin’.   
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Hoofdstuk 2 Wijzigingsregeling 
 
De gronden zijn gelegen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ (vastgesteld d.d. 30 september 2013, 
grotendeels onherroepelijk). De gronden hebben de bestemming 'Agrarisch'. In de planregels is in artikel 
3.6.12 een wijzigingsbevoegdheid voor burgemeester en wethouders opgenomen  om de agrarische 
bestemming te wijzigen in de bestemming ‘Wonen’, ‘Tuin’ en 'Groen - Houtsingel'. Zij maken daarbij gebruik 
van de bevoegdheid zoals omschreven in artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening om binnen bij het plan bepaalde 
grenzen het plan te wijzigen. De wijzigingsregeling bevat een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet 
worden waaronder de grootte van het toekomstige bouwvlak, de milieusituatie en een sloop/bonusregeling. 
Daarnaast dient als onderdeel van het wijzigingsbesluit verantwoording gegeven te worden over overige 
ruimtelijke aspecten zoals, de bodemkwaliteit, milieuzonering, archeologie, water, geluid, lucht, 
verkeersveiligheid, ecologie (flora en fauna) en economische uitvoerbaarheid. 
 

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

mogen niet worden beperkt. 
d. Het agrarische 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 voormalige agrarische bedrijf is al geruime tijd geleden beëindigd. Het agrarisch bouwvlak is te klein 
om er nog een rendabel bedrijf op te kunnen exploiteren. Conclusie: onvoldoende grond voor een volwaardige 
agrarische bedrijfsvoering. De bedrijfsbebouwing zijn oud en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. 
Agrarisch hergebruik is redelijkerwijs niet meer mogelijk.  
 
Ad b. Er mag geen sprake zijn van een verslechtering van het woon- en leefklimaat. Alleen de bestaande 
agrarische bedrijfswoning wordt omgezet in een burgerwoning. Het woonklimaat is niet optimaal doordat de 
afstand tot snelweg A58 slechts 53 meter bedraagd en in mindere mate een grondgebonden veehouderij op 
korte afstand op ca 70 meter van het woonhuis ligt. Omdat de woning behouden blijft is er geen sprake van 
een verslechtering van het woon- en leefklimaat. 
 
Ad c. De bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische bedrijven mogen niet 
worden beperkt. De veehouderij (melkveebedrijf) op Lange Bremberg 5 is op korte afstand gelegen. De 
omzetting naar een burgerwoning zal de veehouderij aan de Lange Bremberg 5 echter niet beperken in zijn 
ontwikkelingsmogelijkheden omdat de Wet geurhinder en veehouderij voor melkveehouderijen (artikel 4 
vaste afstanden Wgv) geen onderscheid maakt tussen woningen die behoren bij veehouderijen en woningen 
die daar niet bij horen. De wijzigingsprocedure zal dan ook niet beperkend zijn voor de omliggende agrarische 
bedrijven. 
 
Ad d. De bestemming Wonen wordt maximaal 1500 m2 en het perceel krijgt voor ongeveer 1500m2 een 
tuinbestemming. Overige gronden krijgen de bestemming Agrarisch, zonder bouwblok. Aan deze voorwaarde 
zal voldaan kunnen worden. Zie hiervoor ook de planverbeelding van het wijzigingsplan. Een klein gedeelte 
krijgt de bestemming 'Groen', 'Groen - Houtsingel' in verband met de kwalitatieve verplichting vanuit de 
provincie.  
 
Ad e. De sloop/bonusregeling bepaald dat overtollige agrarische bedrijfsgebouwen gesloopt moeten worden 
behoudens de cultuurhistorisch waardevolle bebouwing. In dit geval is er geen waardevolle bebouwing 
aanwezig. De bijgebouwen dienen gesloopt te worden tot een maximum van 175m2 overblijft. Hiervoor wordt 
met de eigenaar/verzoeker een sloopovereenkomst afgesloten en de sloop wordt als voorwaardelijke 
verplichting in de planregels behorende bij dit wijzigingsplan opgenomen. 
 

Ad f. Het agrarisch bebouwingsvlak van Lage Bremberg 8 is in het bestemmingsplan Buitengebied 2013, 0,7 ha 
groot. Dus kleiner dan 1 ha zodat er een beperkte invulling gegeven moet worden aan kwaliteitsverbetering 
van landschap op basis van de Verordening ruimte van de provincie Noord-Brabant. Dit is conform de 
regionale afspraken neergelegd in de nota “toepassing Kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio 
West-Brabant”. De omzetting past in de categorie 3 ontwikkeling, waarmee kwantitatief de minimale omvang 
bepaald wordt van de investering. Kwaliteitsverbetering kan worden uitgevoerd door middel van:  
a. landschappelijke inpassing van bebouwing en bestemmingsvlakken;  
b. aanleg c.q. herstel van natuur- en landschapselementen ter versterking van de landschapsstructuur;  
c. aanleg recreatieve voorzieningen ten behoeve van extensief recreatief medegebruik (bankjes, wandelpaden, 
bebording, etc.);  
d. fysieke inrichtingsmaatregelen gericht op behoud en herstel van cultuurhistorie en archeologie;  
e. sloop van (niet cultuurhistorisch waardevolle) gebouwen/stallen/kassen en verwijderen verharding;  
f. verkleinen/opheffen van bestemmingsvlakken/bouwvlakken;  
g. fysieke bijdrage aan realisering Ecologische hoofdstructuur (EHS) en ecologische verbindingszones (EVZ’s). 
 
De kwaliteitsverbetering van het landschap wordt uitgevoerd door het realiseren van een landschappelijke 
inpassing. De landschappelijke inpassing wordt beschreven in paragraaf 4.1 onder de kop 'Landschappelijke 
inpassing' en zoals beschreven in bijlage 2 van de regels van dit wijzigingsplan. Er wordt voldaan aan de 
voorwaarde tot kwaliteitsverbetering van het landschap. 
 
Ad g. Het plangebied is niet gelegen in een zoekgebied voor ecologische verbindingszones of behoud en 
herstel van watersystemen. Voorwaarde g is daardoor niet van toepassing. De ontwikkeling vormt geen 
belemmering.  



   
 

7 
Wijzigingsplan Buitengebied, Lage Bremberg 8 

Hoofdstuk 4 Ruimtelijke aanvaardbaarheid 
 

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

In overeenstemming met de regionale afspraken mbt kwaliteitsverbetering van het landschap:  
Deze wijziging past net niet binnen het regionale afsprakenkader voor een categorie 1 ontwikkeling: 
‘ruimtelijke ontwikkeling met nauwelijks tot geen landschappelijke invloed en waarbij geen (extra) 
kwaliteitsverbetering van het landschap wordt geëist’. Het betreft een categorie 3 ontwikkeling. Een kleine 
kwaliteitsverbetering wordt geëist. Zie ook voorwaarde f. van de wijzigingsbevoegdheid. 
 
Luchtkwaliteit:  
Er worden geen woningen toegevoegd. De bedrijfswoning wordt omgezet in een burgerwoning. De 
regelgeving luchtkwaliteit is niet van toepassing op dit project. 
 
Bodemkwaliteit:  
Er wordt niet gebouwd zodat er geen onderzoek naar bodemkwaliteit verplicht is. 
 
Archeologie:  
Het bouwperceel ligt in een gebied met hoge archeologische waarde waarbij wel aangegeven is dat 
oppervlakkige archeologische waarden verstoord zullen zijn. Nader onderzoek is niet nodig omdat er niet 
gegraven wordt. (Geen nieuwe bebouwing).  
 
Water:  
De bestemmingsplanwijziging houdt geen nieuwbouw in. Wel wordt een grote oppervlakte aan voormalige 
bedrijfsgebouwen gesloopt. Hemelwater zal dan ook weer direct in de grond terechtkomen. Aan de aanwezige 
kavelslootjes worden geen wijzigingen aangebracht. 
 
Luchtvaartverkeerzone:  
Het perceel ligt niet in de luchtvaartverkeerzone van het vliegveld Breda Airport (Seppe). De luchtvaartzone is 
een beschermingszone voor het aan- en uitvlieggebied van het vliegveld. De bouwhoogte van bouwwerken is 
hier aan bepaalde hoogtematen gebonden.  
 
Geluidzone - snelweg:  
Het perceel ligt binnen de 50 dB(A) zone van de snelweg A58. Het wijzigingsplan verandert de bestemming van 
agrarisch naar wonen en voegt geen geluidsgevoelige objecten (zoals woningen) toe zodat de 50dB(A) zone 
geen belemmering voor het wijzigingsplan vormt. Voor eventuele uitbreidingen van de woning legt de 
geluidszone wel een beperking op. Uitbreiding in de richting van de snelweg vormt een verslechtering van het 
woon- en leefklimaat op en is daardoor niet mogelijk.  
 
Flora en fauna:  
Omdat onderdeel van de wijzigingsprocedure de sloop van bijgebouwen betreft, is een Quickscan flora en 
faunawet naar o.a. de aanwezigheid van beschermde planten, vogelbroedplaatsen of verblijfplaatsen van 
vleermuizen  uitgevoerd.   
 
Conclusie quickscan flora en fauna: 
In het plangebied of binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden, zijn de volgende potentiële 
natuurwaarden aangetroffen waar rekening mee gehouden dient te worden:  
Algemene broedvogels (niet jaarrond beschermd).  
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Effecten en ontheffingen: 
Door rekening te houden met eventueel broedende vogels, worden effecten eenvoudig voorkomen. Een 
ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is voor de plannen niet noodzakelijk. 
 
Beschermde gebieden: 
Het plangebied ligt niet in beschermde gebieden krachtens Natura 2000, EHS / de Provinciale Verordening. Er 
is voldoende aannemelijk gemaakt, dat effecten van de plannen op bescherm-de gebieden in de ruimere 
omgeving uitgesloten zijn. 
 
Advies: 
Doordat er een kans bestaat, dat broedende vogels nabij de te slopen bebouwing en het toekomstige 
bouwvlak aanwezig zijn, wordt aanbevolen met sloop en / overige geluid en trilling producerende 
werkzaamheden rekening te houden met de broedperiode. De meeste vogels broeden in de periode maart 
t/m juli, soms augustus. Door buiten deze periode te starten wordt eenvoudig voorkomen dat broedende 
vogels worden verstoord. Ook wordt verstoring voorkomen door vóór 1 maart te starten zodat vogels direct 
nabij gelegen plekken zullen mijden om te gaan broeden. Het opzettelijk verstoren van broedende vogels is 
conform de Wet natuurbescherming niet toegestaan. 
 
Besluit: 
De sloopwerkzaamheden mogen niet plaatsvinden tussen maart en augustus tenzij voor de werkzaamheden 
een ecoloog heeft geconstateerd dat er geen nestelende vogels in, op of bij de te slopen schuren aanwezig 
zijn. 
 

Externe veiligheid:  
De woning ligt ruim binnen 200 meter van de snelweg A58, namelijk 53 meter. De 'regelgeving Besluit externe 
veiligheid transportroutes' (Bevt) en de Regeling Basisnet zijn daarom van toepassing. 
Hierbij zijn de volgende zaken van belang: 

 Plasbrandaandachtsgebied: Risico tot 30 meter. De woning ligt buiten deze zone. 

 Risicocontour PR 10-6 (Deze risicocontour is nul meter. De woning ligt buiten de contour). 

 Verantwoording groepsrisico: 
In artikel 7 en 8 van het 'Bevt' is de verantwoording voor groepsrisico geregeld..  
Omdat de dichtheid van personen niet toeneemt hoeft geen verantwoording/onderzoek naar groepsrisico te 
worden gedaan. De brandweer is voorbereid op incidenten op de A58. Zij beschikt over de mogelijkheden tot 
voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp op de weg, zoals in artikel 7 wordt 
geëist.  
Vanuit Externe veiligheid is het niet mogelijk om binnen de 30 meter zone van de snelweg te bouwen. 
 
Economische uitvoerbaarheid:  
De initiatiefnemer draagt alle kosten. Ter voldoening aan artikel 6.12 Wro is een anterieure overeenkomst 
alsmede een overeenkomst tot planschadeverhaal afgesloten. De economische haalbaarheid is daarmee 
gegarandeerd. 
 
Een aanvaardbaar woon- en leefklimaat: 
De feitelijke situatie wijzigt niet, de woning blijft behouden.  Lage Bremberg 8 is een agrarisch perceel in het 
buitengebied. De agrarische bestemming van de voormalige veehouderij wordt omgezet in wonen. Lage 
Bremberg 8 ligt op korte afstand van de bedrijfsvoering van de veehouderij op Lage Bremberg 5. Er is geen 
intensieve veehouderij in de directe omgeving. Het naast gelegen perceel heeft de bestemming Wonen.  
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De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) maakt bij melkveehouderijen (art. 4 Wgv is van toepassing) geen 
onderscheid tussen woningen bij veehouderijen en woningen die daar niet toe behoren.  De afstand van de 
woning tot de dichtstbijzijnde stal is 71 meter. Daarmee wordt voldaan aan de minimumafstand van 50 meter 
uit artikel 4 lid 1b Wgv.   
 

Door adviesbureau Arcadis is in oktober 2011 een Gebiedsvisie Wet geurhinder en veehouderij opgesteld. 
Hierin heeft ook een beoordeling van het leefklimaat plaatsgevonden op basis van de indicatieve 
achtergrondbelasting. Voor de Lage Bremberg 8 geldt dat geen intensieve veehouderijen in de omgeving 
aanwezig zijn. De achtergrondbelasting voor Lage Bremberg 8 kan volgens de geurvisie als goed worden 
getypeerd.  
 

Landschappelijke inpassing: 
Het gebied wordt gekenmerkt door kleinschalig agrarisch gebruik met landschappelijke elementen zoals een 
knotwilgen haag, afschermd door de snelweg A58 ten zuiden van het perceel en vollegrondsteelt ten noorden. 
De mogelijkheden op deze locatie zijn door die afscherming beperkt. Ingezet wordt een verbetering van het 
habitat van insecten, (roof)vogels en vleermuizen.   
Brabants Landschap heeft voor deze locatie een landschappelijk inpassingsplan opgesteld. Zoals al aangegeven 
ligt de locatie zeer dicht bij de snelweg. Daarom is ook gekozen voor een inpassing waarbij het zicht op de 
snelweg en het geluid ervan beperkt wordt. Op een aarde wal parallel langs de snelweg zal een struikachtig 
houtwal worden aangelegd. Naast het voordeel dat deze wal het geluid beperkt, zijn houtwallen 
landschappelijk en ecologisch van bijzondere betekenis en herbergen een grote verscheidenheid aan planten- 
en diersoorten. De helling biedt variatie in nat/droog en warm/koud. De zonkant is dan vooral interessant voor 
insecten, wat versterkt wordt door de kruidenrijke zoom. De schaduwkant is vooral geschikt voor varens en 
mossen. Wanneer de houtwal volgroeid is vormt het een goed foeranseergebied voor vleermuizen zoals de 
dwergvleermuis. De ruigte biedt een schuilplaats voor vogels en de houtachtige gewassen en bomen bieden 
roofvogels zoals de voorkomende buizerd rust plekken en overzicht over het weiland. 
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4.2 Conclusie 
 
Uit het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat voldaan kan worden aan de voorwaarden om 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.6.12 van het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied’ te wijzigen zoals aangegeven op bijgaande wijzigingsplanverbeelding. 
Daarnaast is de wijziging ruimtelijk aanvaardbaar en is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. In 
de planregels voor de bestemming ‘Wonen’ wordt een voorwaardelijke verplichting tot sloop van de 
overtollige agrarische bedrijfsgebouwen opgenomen. 
 

4.3 Juridische aspecten 
 
In dit wijzigingsplan wordt de agrarische bestemming met bouwvlak van het perceel Lage Bremberg 8 op de 
planverbeelding van het bestemmingsplan 'Buitengebied' gedeeltelijk omgezet in een bestemming 'Wonen' en 
'Tuin'. De overblijvende gronden houden de bestemming 'Agrarisch' maar dan zonder bouwvlak. Bij de 
bestemming 'Wonen' wordt bij de gebruiksregels een voorwaardelijke verplichting opgenomen teneinde de 
sloop van de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen die vallen onder de sloop bonusregeling  te waarborgen. 
De planregels van het bestemmingsplan Buitengebied 2013 zijn en blijven van toepassing. In de planregels van 
dit 'wijzigingsplan Buitengebied, Lage Bremberg 8' worden de relevante bestemmingsregels van het 
bestemmingsplan Buitengebied 2013 dan ook van overeenkomstige toepassing verklaard met aanvullende 
artikelen voor de voorwaardelijke verplichting voor de sloop van de overtollige bebouwing,  voor de 
vastlegging van de afspraken van de sloop/bonusregeling en voor de voorwaardelijke verplichting voor de 
realisatie, beheer en instandhouding van de landschappelijke inpassing. 
 

4.4 Procedure 
 
Over het voorontwerp is wettelijk vooroverleg voorgeschreven met de provincie Noord-Brabant en met het 
Waterschap Brabantse Delta. De provincie heeft echter laten weten dat voor plannen waarbij geen provinciale 
belangen spelen geen vooroverleg noodzakelijk is. Volgens het voorformulier inventarisatie ruimtelijke 
aspecten is dat in dit geval aan de orde. Het Waterschap heeft bij brief laten weten een positief wateradvies te 
geven.  
 
Het voornemen tot wijziging van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is bekend gemaakt in de Etten-Leurse 
Bode van 14 februari 2018. Gedurende de periode van 15 februari 2018 tot en met 28 maart 2018 heeft het 
ontwerpplan ter inzage gelegen in het gemeentelijk informatiecentrum en is  geplaatst op de gemeentelijke 
website. 
 
In de bekendmaking is mede gedeeld dat gedurende de termijn van zes weken schriftelijk 
of mondeling bij burgemeester en wethouders een zienswijze kon worden ingediend. In de bekendmaking is 
tevens vermeld welke andere stukken ter inzage zijn gelegd. De Provincie Noord-Brabant en het waterschap 
Brabantse Delta zijn via de geëigende wegen geïnformeerd over de ter inzage legging van het 
ontwerpwijzigingsplan. De eigenaren van percelen in de directe nabijheid zijn persoonlijk geïnformeerd over 
de ter inzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan. 
 

4.4.1 Zienswijzen 
 
Tijdens de ontwerpfase is een zienswijze ingediend door de provincie Noord-Brabant. Deze is opgenomen is 
bijlage 3 van de toelichting "Beantwoording zienswijzen ontwerpwijzigingsplan Buitengebied, Lage Bremberg 
8". Het betreft een betere borging van de landschapsinvestering in het wijzigingsplan conform de Verordening 
ruimte Noord-Brabant. De zienswijze wordt ontvankelijk en gegrond verklaard. Het wijzigingsplan is aangepast 
door het toevoegen van extra artikel met de borging van de landschappelijke inpassing en het toevoegen van 
een passage over het landschappelijke inpassingsplan in de toelicht. 
Het wijzigingsplan wordt gewijzigd vastgesteld. 
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4.4.2 Ambtshalve wijzigingen 
 
Het wijzigingsplan wordt ook gewijzigd vastgesteld, omdat ambtshalve wijzigingen zijn aangebracht in de 
toelichting en regels van het wijzigingsplan. De verbeelding van het wijzigingsplan is niet ambtshalve gewijzigd. 
De ambtshalve wijzigingen in de toelichting houden als volgt in: 

 Hoofdstuk 3 is redactioneel aangepast. 

 Paragraaf 4.1 is redactioneel aangepast. 

 Paragraaf 4.3 is redactioneel aangepast. 
 
De ambtshalve wijzigingen in de regels houden als volgt in: 

 Hoofdstuk 2 is redactioneel aangepast. 

 Artikel 3 is inhoudelijk gewijzigd. De correcte aanduiding is opgenomen, wat in houdt dat de aanduiding 
'specifieke vorm van agrarisch - voorwaarde sloop overtollige bebouwing' is gewijzigd in 'specifieke vorm 
van wonen - voorwaarde sloop bijgebouwen'. 

 Artikel 4 is inhoudelijk gewijzigd. Lid a en c zijn verwijderd. De correcte maatvoering is opgenomen in lid b, 
wat in houdt dat de maatvoering '250 m2' is gewijzigd in '175 m2'. 

 

4.4.3 Beroep 
 
Op 24 april 2018 is het vaststellingsbesluit genomen. Het vaststellingsbesluit wordt binnen 8 weken na de 
vaststelling gepubliceerd en voor 6 weken ter inzage gelegd. 
Gedurende de periode van ter inzage legging kan tegen dit besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 te 2500 EA Den Haag. Beroep kan alleen worden 
ingesteld door een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend over het ontwerpwijzigingsbesluit 
alsmede een belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot het 
college van burgemeester en wethouders te wenden, danwel tegen het gewijzigde onderdeel in het 
wijzigingsplan. 
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij degene 
die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het wijzigingsbesluit niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist. 
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1 Inleiding

1.1 Algemeen 

In opdracht van Schoenmakers Advies Achtmaal BV heeft Buro Maerlant een ecologische 

quickscan uitgevoerd ten behoeve van de beoogde ingrepen in het plangebied Lage Brem-

berg 8 te Etten-Leur. Het veldbezoek werd uitgevoerd op 11 mei 2017. Men is voornemens de 

huidige agrarische bestemming te wijzigen naar een woonbestemming en een nieuwe woning 

te bouwen. De aanwezige bebouwing wordt voor dit doel gesloopt. 

1.2 Methode / doel

De ecologische quickscan bestaat uit een veldonderzoek en de verslaglegging daarvan. 

Tijdens het veldonderzoek is het plangebied onderzocht op de aanwezigheid van dier- 

sporen zoals uitwerpselen, krab- en graafsporen, en is de vegetatie bekeken. Tevens zijn 

waarnemingen van aanwezige diersoorten gedaan. Op basis van expert-judgement is een 

inschatting gemaakt van het mogelijke voorkomen van beschermde soorten. Dit is af-

gewogen tegen de toekomstige ontwikkelingen. Doel van het onderzoek is een goed on-

derbouwde inschatting te geven, zodat kan worden gehandeld conform de Wet natuurbe- 

scherming. 

1.3 Beschrijving van het plangebied en de ingrepen

Het plangebied Lage Bremberg 8 (vanaf nu ‘het plangebied’) is gelegen is gelegen in het 

buitengebied van Etten-Leur in de gelijknamige gemeente (zie figuur 1) en omvat een perceel 

met een boerderij en een schuur.  Men is voornemens de huidige agrarische bestemming te 

wijzigen naar een woonbestemming en een nieuwe woning te bouwen. De aanwezige bebouw- 

ing wordt voor dit doel gesloopt. De aanwezige bebouwing verkeerde in vervallen staat. De 

daken waren reeds verwijderd. Groenelementen rond de bebouwing, zoals zichtbaar op de 

luchtfoto in figuur 1, waren niet meer aanwezig.  

F iguur 1 
Globale be-
grenz ing van 
het p langebied 
( rood) . .  Bron 
lucht foto:   
Google. 
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Wet- en regelgeving

2.1 Wet natuurbescherming

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet 

vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. 

De Europese Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn zijn in deze wet geïmplementeerd. Bevoegd-

heden inzake ontheffingen en vrijstellingen komen met deze wet te liggen bij de provincie. In 

sommige situaties is het Rijk bevoegd gezag. 

Soortbescherming: drie beschermingsregimes

De Wet natuurbescherming kent inzake soortbescherming drie aparte beschermingsregimes: 

voor soorten van de Vogelrichtlijn, van de Habitatrichtlijn inclusief het Verdrag van Bern en het 

Verdrag van Bonn en voor andere  nationaal beschermde soorten. Per beschermingsregime 

gelden aparte verbodsbepalingen en bijbehorende vereisten voor vrijstelling of ontheffing van 

de verboden (zie onderstaande tabel).

Beschermingsregime soorten 

Vogelrichtlijn § 3.1 Wn

Beschermingsregime soorten 

Habitatrichtlijn § 3.2 Wn

Beschermingsregime andere

soorten § 3.3 Wn

Art 3.1 lid 1

Het is verboden in het wild 

levende vogels opzettelijk te 

doden of te vangen.

Art 3.5 lid 1

Het is verboden soorten in hun

natuurlijke verspreidingsgebied

opzettelijk te doden of te vangen

Art 3.10 lid 1a

Het is verboden soorten opzettelijk 

te doden of te vangen

Art 3.1 lid 2

Het is verboden opzettelijk 

nesten, rustplaatsen en eieren 

van vogels te vernielen of te 

beschadigen, of nesten van 

vogels weg te nemen

Art 3.5 lid 4

Het is verboden de voortplan- 

tingsplaatsen of rustplaatsen 

van dieren te beschadigen of te 

vernielen

Art 3.10 lid 1b

Het is verboden de vaste voort-

plantingsplaatsen of rustplaatsen 

van dieren opzettelijk te beschadi-

gen of te vernielen

Art 3.1 lid 3

Het is verboden eieren te 

rapen en deze onder zich te 

hebben

Art 3.5 lid 3

Het is verboden eieren van 

dieren in de natuur opzettelijk te 

vernielen of te rapen

Niet van toepassing

Art 3.1 lid 4 en lid 5

Het is verboden vogels op-

zettelijk te verstoren, tenzij de 

verstoring niet van wezenlijke 

invloed is op de staat van in-

standhouding van de desbetr-

effende vogelsoort

Art 3.5 lid 2

Het is verboden dieren opzette- 

lijk te verstoren

Niet van toepassing

Niet van toepassing Art 3.5 lid 5

Het is verboden plantensoorten 

in hun natuurlijke verspreidings-

gebied opzettelijk te plukken en 

te verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen

Art 3.10 lid 1c

Het is verboden plantensoorten in 

hun natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te ver- 

zamelen, af te snijden, te ontworte- 

len of te vernielen

Tabel  1
Verbodsbepal ingen Wet 
natuurbescherming. 
Bron: brochure soortbe- 
scherming bi j  ru imte l i jke 
ingrepen, Min ister ie van 
Economische Zaken.
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Ontheffing en vrijstelling

Op basis van een ontheffing of een vrijstelling is overtreding van de verbodsbepalingen in 

principe mogelijk. Aangetoond dient te worden dat er sprake is van geen andere bevredigen-

de oplossing (alternatief), er sprake is van een door de wet genoemd belang (bijvoorbeeld  

volksgezondheid of openbare veiligheid) en de ingreep geen afbreuk doet aan de gunstige 

instandhouding van de soort. Nieuw in de wet is dat voor alle soorten de mogelijkheid wordt 

geboden te werken volgens een goedgekeurde gedragscode. Indien aan bovenstaand wordt 

voldaan geldt een vrijstelling als aantoonbaar wordt gewerkt volgens een goedgekeurde ge-

dragscode. De verbodsbepalingen zijn gericht op het individu, echter wordt bij de beoordeling 

of kan worden afgeweken van de bepalingen gekeken naar de gunstige instandhouding van 

de soort. De zorgplicht blijft in de Wet natuurbescherming evenwel van toepassing, óók voor 

niet beschermde soorten, dit houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht neemt voor alle 

planten en dieren en de leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld, 

echter kan hierop door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd.

Jaarronde bescherming vogels

Nesten van vogels zijn doorgaans alleen beschermd tijdens het broedseizoen. Van een be-

perkt aantal vogelsoorten zijn nesten ook in de niewe wet buiten het broedseizoen en dus 

jaarrond beschermd (zie tabel 2). 

Categorie Omschrijving

Jaarrond beschermde nesten

1 Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedsei-

zoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil).

2 Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden 

die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk zijn van bebouwing of biotoop. De 

fysiekke voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief 

beschikbaar (voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus).

3 Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde 

plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De 

(fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief 

beschikbaar (voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk).

4 Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of 

nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en 

ransuil).

Niet jaarond beschermde nesten

Let op: onderbouwing en eventueel nader onderzoek echter gewenst. 

Indien sprake is van zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden, 

zijn ook deze nesten beschermd.

5 Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar 

daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over 

voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, 

zich elders te vestigen (voorbeeld: boerenzwaluw, ekster, groene specht en 

spreeuw. 

Tabel  2
Beschermingscat-

egor ieën nesten,  waar-
op de verbodsbepal in-
gen van art ike l  3.1 en 
3.5 Wnb van toepas- 
s ing z i jn:  Jaarrond(1 
t/m 4)  of  t i jdens het 
broedseizoen (cate-

gor ie 5) .
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Van alle categorieën vogels in hierboven genoemde tabel is het belangrijk aan- of afwezigheid 

van nesten / territoria aan te tonen en sprake is van een mogelijk effect. Via een omgevings-

check en eventueel nader onderzoek is dit mogelijk. Voor categorie 5 - soorten is een potentie 

inschatting doorgaans voldoende.

Gebiedsbescherming

In de Wet natuurbescherming is gebiedsbescherming op vergelijkbare wijze geregeld als de 

voormalige Natuurbeschermingswet 1998. Ook in de Wet natuurbescherming wet beoogt 

men bescherming van gebieden die nationaal en internationaal van belang zijn. Het betreft de 

bescherming van gebieden op Nederlands grondgebied die vanuit de Europese Habitatrichtlijn 

en Vogelrichtlijn zijn aangewezen. Gezamenlijk vormen deze gebieden een Europees netwerk: 

Natura 2000. De status van beschermde natuurmonumenten is bij de inwerkingtreding van 

de nieuwe wet komen te vervallen. Het merendeel van de voormalig beschermde gebieden 

maken onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland en zijn op deze wijze beschermd. 

Ingrepen en effecten

In de Wet natuurbescherming is bepaald, dat handelingen of projecten die mogelijk schadelijk 

invloed hebben op Natura 2000-gebieden vergunningsplichtig zijn. Door middel van toetsing 

wordt bepaald of sprake is van effecten,en zo ja in welke mate dit is. Toetsing vindt plaats in 

drie fasen:

 » orientatiefase of voortoets;

 » verstorings- en verslechteringstoets (bij mogelijke negatieve, maar géén significant 

negatieve effecten);

 » passende beoordeling (kans op significant negatieve effecten).

Als uit de verstorings- en verslechteringstoets blijkt, dat sprake is van mogelijk negatieve 

effecten dient in een aanvullende toetsing een effectbeoordeling plaats te vinden en is een 

vergunning nodig. Het bevoegd gezag (de provincie en in sommige situaties het Ministerie)  

verleent een vergunning onder strikte voorwaarden, waarbij met voldoende mitigerende en 

compenserende maatregelen de instandhoudingsdoelstellingen zijn gewaarborgd.
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3 Bronnenonderzoek

3.1 Data uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

Voor het onderzoek zijn de gegevens uit de NDFF middels quickscanhulp opgevraagd. Het 

betreft waarnemingen van beschermde soorten krachtens de Wet natuurbescherming binnen 

een straal van 0 tot 5 km ten opzichte van het plangebied. Dit is exclusief algemene be- 

schermde soorten waarvoor bij ruimtelijke ingrepen een provinciale vrijstelling geldt. De ge-

gevens zijn in de onderstaande tabel weergegeven (tabel 4). 

Soort Soortgroep Bescherming
Alpenwatersalamander Amfibieën wnb-andere soorten
Vinpootsalamander Amfibieën wnb-andere soorten
Hazelworm Reptielen wnb-andere soorten
Knolspirea Vaatplanten wnb-andere soorten
Boommarter Zoogdieren wnb-andere soorten
Eekhoorn Zoogdieren wnb-andere soorten
Kamsalamander Amfibieën wnb-hrl
Gewone dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl
Laatvlieger Zoogdieren wnb-hrl
Watervleermuis Zoogdieren wnb-hrl
Boomvalk Vogels wnb-vrl
Buizerd Vogels wnb-vrl
Gierzwaluw Vogels wnb-vrl
Grote Gele Kwikstaart Vogels wnb-vrl
Havik Vogels wnb-vrl
Huismus Vogels wnb-vrl
Kerkuil Vogels wnb-vrl
Ooievaar Vogels wnb-vrl
Ransuil Vogels wnb-vrl
Roek Vogels wnb-vrl
Slechtvalk Vogels wnb-vrl
Sperwer Vogels wnb-vrl
Steenuil Vogels wnb-vrl
Wespendief Vogels wnb-vrl
Zwarte Wouw Vogels wnb-vrl
grote vos Insecten - Dagvlinders wnb-andere soorten
Bosbeekjuffer Insecten - Libellen wnb-andere soorten
Levendbarende hagedis Reptielen wnb-andere soorten
Muurbloem Vaatplanten wnb-andere soorten
Grote modderkruiper Vissen wnb-andere soorten
Waterspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten
Heikikker Amfibieën wnb-hrl
Poelkikker Amfibieën wnb-hrl
Gevlekte witsnuitlibel Insecten - Libellen wnb-hrl
Drijvende waterweegbree Vaatplanten wnb-hrl
Rosse vleermuis Zoogdieren wnb-hrl
Ruige dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl

Tabel  4
Data u i t  de NDFF: 
waarnemingen 
str ikter  bescher-
mde soorten in 
de omgeving van 
het p langebied, 
exclus ief  a lgemene 
soorten waarvoor 
een prov inc ia le 
vr i js te l l ing geldt .  © 
NDFF - quickscan-
hulp.n l  14-07-2017.
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Bij de uitwerking van de resultaten van het veldonderzoek (zie hier onder) wordt een verwach-

ting uitgesproken in hoeverre deze beschermde soorten ín het plangebied aanwezig kunnen 

zijn en in hoeverre effecten zijn te verwachten. 

3.2 Gebiedsbescherming

Het plangebied ligt ruime afstand (> 9 km) van Natura 2000-gebieden. Zones ten zuiden van 

de rijksweg A58 en in de ruimere omgeving op een afstand van 500 meter of meer maken 

onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland (of NNN). Door de relatief grote afstand en / 

of de ligging ten zuiden van de rijksweg, zijn effecten op beschermde gebieden op voorhand 

uitgesloten.   

4 Resultaten van het veldonderzoek

4.1 Algemeen

Het veldonderzoek werd uitgevoerd in de ochtend van 11 mei 2017. Tijdens het 

veldbezoek was het half bewolkt en droog en was sprake van enige wind, bij een 

temperatuur van circa 21 °C.  

Biotopen

Het plangebied, het deel van de ingrepen, waren de volgende biotopen aanwezig:

 » Boerderij, opgetrokken uit baksteen in ver vervallen staat. Daken waren reeds in het ver-

leden verwijderd. Regen, wind en zonlicht hadden vrij spel. Muren waren steens.

 » Enkele verspreid staande bomen rond de bebouwing, onder meer zoete kers en es.

 » Randbeplantingen onder meer knotwilgen, liguster en populier.

 » Tuin, waarvan beplantingen recentelijk waren verwijderd.

In het overige deel van het plangebied waren de volgende biotopen aanwezig:

 » Akker met randbeplantingen, onder meer knotwilgen;

 » Open agrarisch gebied met verspreide agrarische bebouwing en bijbehorende erven;

 » Rijksweg met druk verkeer direct ten zuiden van het plangebied;  

4.2 Beschermde soorten: resultaten en verwachting

Planten

Op enige afstand van het plangebied zijn blijkens voorhanden verspreidingsgegevens een 

een tweetal beschermde vaatplanten aangetroffen (zie data NDFF in tabel 4). Het betreffen 

de knolspirea en de muurbloem. In het het plangebied zijn geen beschermde planten aange- 

troffen, dan wel kon het mogelijke voorkomen op basis van het habitat op voorhand worden 

uitgesloten. Muurplanten werden niet aangetroffen. De aanwezigheid van beschermde vaat-

planten kan redelijkerwijs worden uitgesloten. 

Zoogdieren algemeen

In de nabijheid van het plangebied zijn de strikter beschermde eekhoorn, boommarter en 
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waterspitsmuis aangetroffen. In het plangebied ontbrak op voorhand geschikte biotoop voor 

de waterspitsmuis en de boommarter. Ook voor de eekhoorn was het biotoop weinig optimaal 

doordat beplantingen grotendeels waren verwijderd. Sporen van de eekhoorn werden niet 

aangetroffen. De aanwezigheid van strikter beschermde zoogdieren kan redelijkerwijs worden 

uitgesloten.   

Vleermuizen

Verblijfplaatsen

In de (ruimere) omgeving van het plangebied zijn diverse soorten vleermuizen waargenomen, 

waaronder de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis, de laatvlieger en de rosse 

vleermuis. De meeste soorten zijn in meer of mindere mate gebouwbewonend, al is dit voor 

de rosse vleermuis eerder een zeldzaamheid. 

De te slopen bebouwing is beoordeeld als ongeschikt voor vleermuizen. Het dak van de 

vervallen vervallen boerderij was reeds verwijderd. Regen, wind en zonlicht hadden vrij spel. 

Beschutte plekken ontbraken voor vleermuizen. Het te slopen schuurtje was opgetrokken uit 

hout, enkelwandig en aan één zijde geheel open. Plekken om weg te kruipen ontbraken hier 

eveneens. Sporen van vleermuizen werden ook niet aangetrofen. De aanwezigheid van verblijf- 

plaatsen van vleermuizen in de te slopen bebouwing kan redelijkerwijs worden uitgesloten. 

Foerageergebied

Het plangebied is als foerageergebied potentieel geschikt door de aanwezigheid van bomen, 

met name nabij randen en de beschutting van de bebouwing. Doordat de ranbeplantingen 

blijven behouden, blijft het plangebied geschikt voor vleermuizen om te jagen. Negatieve ef-

fecten op de foerageermogelijkheden van vleermuizen zijn door de ingrepen niet aan de orde.

 Vogels

Algemene / flexibele soorten, niet jaarrond beschemd

In het plangebied werden tijdens het veldbezoek algemene vogels aangetroffen als 

de merel, de vink, de heggenmus en de houtduif. Deze soorten worden ook broe-

dend in het plangebied verwacht. Met name de randen zijn als broedlocatie geschikt.   

Uiterst algemene en flexibele soorten als de merel en de zanglijster kunnen echter op de 

meest onverwachte plekken broeden en mogelijk ook in of nabij de te slopen stallen. Daar 

voor deze soorten ruimschoots alternatieven zijn, is jaarronde bescherming niet aan de orde. 

Ingrepen buiten de broedperiode zijn zonder meer mogelijk. Door met de sloop rekening te 

houden met de broedperiode worden effecten voorkomen.   

Jaarrond beschermde soorten

Jaarrond beschermde soorten (nesten, categorie 1 t/m 4)

In de nabije omgeving zijn blijkens data uit de NDFF diverse jaarrond beschermde vogels  

aangetroffen, onder meer enkele soorten roofvogels, uilen en soorten als de huismus, de 

steenuil en de kerkuil. Sporen en/of potenties voor roofvogels werden niet aangetroffen in 

het plangebied. De huismus, in deze tijd van het jaar prominent aanwezig nabij nestlocaties, 
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werd niet in het plangebied en de ruime omgeving aangetroffen. Sporen ontbraken eveneens. 

De aanwezigheid van de huismus kan redelijkerwijs worden uitgesloten. Het plangebied heeft 

potenties voor uilen, echter ontbraken sporen. De aanwezigheid van uilen kan redelijker- 

wijs worden uitgesloten. De aanwezigheid van nesten van jaarrond beschermde vogels in de 

ruimere omgeving is voor de plannen niet relevant.   

Vissen

In het plangebied ontbreekt open water. Effecten op vissen zijn dan ook niet van toepassing. 

Amfibieën 

Blijkens de data uit de NDFF zijn in de nabijheid van het plangebied diverse soorten strikter 

beschermde amfibieën aangetroffen. Binnen het plangebied worden geen strikter bescherm- 

de soorten verwacht doordat geschikte landbiotoop ontbreekt en water ontbreekt in het 

plangebied. De aanwezigheid van strikter beschermde amfibieën in de ruimere omgeving is 

voor de plannen niet relevant. 

Overige soortgroepen

Voor de overige door de Wet natuurbescherming strikter beschermde soortgroepen ontbreekt 

geschikt leefgebied in het plangebied. Effecten zijn door de aard van de ingrepen ook niet 

aan de orde. 
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5 Conclusie en advies

Conclusie

Soorten

In het plangebied of binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden, zijn de volgende po-

tentiële natuurwaarden aangetroffen waar rekening mee gehouden dient te worden:

 » Algemene broedvogels (niet jaarrond beschermd).

Effecten en ontheffingen

Door conform het advies rekening te houden met eventueel broedende vogels, worden 

effecten eenvoudig voorkomen. Een ontheffing in het kader van de Wet natuurbe- 

scherming is voor de plannen niet noodzakelijk.

Beschermde gebieden

Het plangebied ligt niet in beschermde gebieden krachtens Natura 2000, EHS / de Provinciale 

Verordening. Er is voldoende aannemelijk gemaakt, dat effecten van de plannen op bescherm- 

de gebieden in de ruimere omgeving uitgesloten zijn.  

Advies

Doordat er een kans bestaat, dat broedende vogels nabij de te slopen bebouwing en 

het toekomstige bouwvlak aanwezig zijn, wordt aanbevolen met sloop en / overige ge-

luid en trilling producerende werkzaamheden rekening te houden met de broedperi-

ode. De meeste vogels broeden in de periode maart t/m juli, soms augustus. Door bui-

ten deze periode te starten wordt eenvoudig voorkomen dat broedende vogels worden 

verstoord. Ook wordt verstoring voorkomen door vóór 1 maart te starten zodat vogels 

direct nabij gelegen plekken zullen mijden om te gaan broeden. Het opzettelijk versto- 

ren van broedende vogels is conform de Wet natuurbescherming niet toegestaan. 
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Onderwerp: wateradvies voorontwerp wijzigingsplan Buitengebied - Lage Bremberg 8 te Etten-Leur 

Geachte heer Van Loenhout,

Op 24 januari 2018 heeft u het voorontwerp bestemmingsplan wijzigingsplan Buitengebied Lage Bremberg 8 
te Etten-Leur toegestuurd met het verzoek om een wateradvies uit te brengen zoals bedoeld in artikel 3.1.1 
lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Aangezien de belangrijkste uitgangspunten voor het waterschap naar wens zijn opgenomen in het 
voorontwerp bestemmingsplan geven wij een positief wateradvies.

Wij wijzen u erop dat er voor het uitvoeren van werkzaamheden in of rondom oppervlaktewaterlichamen of 
waterkeringen en voor het onttrekken/infiltreren van grondwater, gebods- of verbodsbepalingen kunnen 
gelden op basis van de Keur. Veelal is voor werkzaamheden die consequenties hebben voor de 
waterhuishouding en het waterbeheer een vergunning van het waterschap benodigd. In sommige gevallen 
kan een werkzaamheid onder een Algemene regel vallen, waardoor er onder voorwaarden sprake kan zijn van 
een vrijstelling van de vergunningplicht. De Keur en de Algemene regels zijn onder andere te raadplegen op 
de website van het waterschap (www.brabantsedelta.nl). Voor meer informatie hierover kunt u contact 
opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 13 45.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met de heer B. Kuijpers van het waterschap via telefoonnummer 076 564 18 18.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur, 
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten
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Waterschap Brabantse Delta
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E info@brabantsedelta.nl I www.brabantsedelta.nl K.v.K.nr: 51 181 584 
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Beantwoording zienswijzen ontwerpwijzigingsplan Buitengebied,  

Lage Bremberg 8 
 
Inleiding 
Het ontwerpwijzigingsplan Buitengebied, Lage Bremberg 8 (de wijziging van agrarisch naar wonen) 

heeft van 15 februari 2018 tot en met 28 maart 2018 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is 

gelegenheid geboden een zienswijze in te dienen. De bekendmaking van de ter inzage legging is 

geplaatst in de Etten-Leurse Bode van 14 februari 2018. De provincie Noord-Brabant en het 

Waterschap Brabantse Delta zijn schriftelijk op de hoogte gesteld van de ter inzage legging van het 

ontwerp. 

De provincie Noord-Brabant heeft op 21 maart 2018 een zienswijze ingediend. 

Inhoud zienswijze en beantwoording 
De onderdelen van de zienswijze worden kort samengevat en voorzien van een reactie.  

1. De provincie stelt aan dat het bijgevoegde landschappelijk inpassingsplan meer de kenmerken 

heeft van een inrichtingsplan dan van een landschappelijk inpassingsplan. Het verzoek is om het 

plan nader te onderbouwen. 

Reactie: 

De zienswijze van de provincie is aanleiding geweest om een passage in de toelichting van het 

plan toe te voegen. Deze passage “Landschappelijke inpassing” is toegevoegd in paragraaf 4.1 

van de toelichting en bevat een onderbouwing waarom voor deze inrichting is gekozen.  

2. De provincie geeft aan dat in het plan geen voorwaardelijke bepalingen opgenomen zijn voor de 

realisatie en instandhouding van de landschappelijke inpassing. 

Reactie: 

Bij het opstellen van het plan is verzuimd om een voorwaardelijke bepaling op te nemen. We 

nemen de zienswijze over en passen het plan hier op aan. In de regels is een extra artikel 

opgenomen met een voorwaardelijke bepaling en in de verbeelding is de aanduiding 

opgenomen. In de toelichting is een voorwaardelijke verplichting voor de realisatie, beheer en 

instandhouding van de landschappelijke inpassing opgenomen. Deze zienswijze leidt tot een 

wijziging van het plan. 

Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen 
De zienswijze geeft aanleiding om het wijzigingsplan aan te passen. In de regels is een extra artikel 

toegevoegd waarin de voorwaardelijke bepaling voor de realisatie en instandhouding van de 

landschappelijke inpassing is vastgelegd. In de verbeelding is een extra aanduiding toegevoegd met 

betrekking tot deze voorwaardelijke bepaling voor de landschappelijke inpassing. Daarnaast wordt 

de toelichting van het plan aangevuld met een nadere motivering ten aanzien van de gemaakte 

keuzes in het landschappelijke inpassingsplan. 

Gemeente Etten-Leur, april 2018 
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 
 
 

Artikel 1 Algemene bepaling 
 
Op dit wijzigingsplan 'Buitengebied, Lage Bremberg 8' van de gemeente Etten-Leur zijn van overeenkomstige 
toepassing de planregels van het bestemmingsplan "Buitengebied", zoals geldend op het moment van ter 
inzage legging van het ontwerp-wijzigingsplan 'Buitengebied, Lage Bremberg 8' 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, Lage Bremberg 8' met identificatienummer  
NL.IMRO.0777.0106WPLBREMBERG8-3001 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’,‘Tuin’, 'Groen', 'Groen - 
Houtsingel' en de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' van het bestemmingsplan "Buitengebied", zoals 
geldend op het moment van ter inzage legging van het ontwerp-wijzigingsplan 'Buitengebied, Lage Bremberg 
8' en vervat in het GML- bestand NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002, van overeenkomstige toepassing. 
Met dien verstande dat aan de bestemming 'Wonen' voor deze locatie de navolgende planregels worden 
toegevoegd. In artikel 3 een voorwaardelijke verplichting ten aanzien van de sloop van overtollige agrarische 
bedrijfsgebouwen, in artikel 4 de planregels als gevolg van de sloop- bonus voorwaarde van de 
wijzigingsbevoegdheid en in artikel 5 een voorwaardelijke verplichting ten aanzien van het realiseren, beheren 
en in stand houden van de landschappelijke inpassing zoals opgenomen in bijlage 2 bij de planregels van dit 
wijzigingsplan. 
 

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

 
Artikel 4 Sloop- en bonusregeling 
 
In verband met de toegepaste sloop- bonusregeling behorende bij de voorwaarden in de 
wijzigingsbevoegdheid van het bestemmingsplan "Buitengebied" (2013), artikel 3.6.12, gelden voor de locatie 
Lage Bremberg 8 de volgende voorwaarden: 

a. De oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen ter plaatse van de aanduiding 'sloop- en 
bonusregeling' mag niet meer bedragen dan 175 m2. 

 
Artikel 5 Voorwaarde landschappelijke inpassing 

 
De gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voorwaarde 
landschappelijke inpassing' mogen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van wonen,  
indien de landschappelijke inpassing is gerealiseerd, wordt beheerd en in stand gehouden conform het plan 
voor de landschappelijke inpassing zoals opgenomen in bijlage 2 bij de planregels van dit wijzigingsplan. 

 

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


Hoofdstuk 3 Algemene regels 
 
Conform het bepaalde in artikel 1 zijn de relevante bestemmingsplanregels van het bestemmingsplan 
"Buitengebied", zoals geldend op het moment van ter inzage legging van het ontwerpwijzigingsplan 
'Buitengebied, Lage Bremberg 8' 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 relevante bestemmingsplanregels van het bestemmingsplan 
"Buitengebied", zoals geldend op het moment van ter inzage legging van het ontwerpwijzigingsplan 
'Buitengebied, Lage Bremberg 8' en vervat in het GML- bestand NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002, van 
overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 6 Slotregel 
Deze regels worden aangehaald als: 
Planregels van het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Lage Bremberg 8'. 

 
 
 
 

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


Bestemmingsplan Wijziging Buitengebied, Lage Bremberg 8

Bijlagen bij de regels wijzigingsplan Buitengebied, Lage Bremberg
8

Bijlagen bij de regels

1. Overzichtskaart 'te slopen schuren'

2. Kwaliteitsverbetering van het landschap, landschappelijke inpassing Lage
Bremberg 8

http://FD5C202A-59C8-4994-9E91-880C56035805


Bijlage 1 
 

Te slopen schuren Lage Bremberg 8 
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Format projectplan aanleg landschapselementen 

                       -LANDSCHAPPELIJKE INPASSING-COMPENSATIE MAATREGELEN- 

 

 

Gegevens aanvrager:                

 

Naam  : Niels Rommers 

Adres  : Lage Bremberg 8 

Postcode : 4872 LE 

Woonplaats : Etten-Leur 

Telefoon : 06 44115451 

Email  : ngp.rommers@hotmail.com  

 

Ligging project; 

 

Gemeente  : Etten-Leur  

Kadastraal bekend : gemeente  Etten, sectie    M nummer 596 

 

 

Projectplan 

 

 

De ondergetekende verklaart in te stemmen met dit plan dat betrekking heeft op: 

 

X aanleg landschappelijke beplanting t.b.v. kwaliteitsimpuls landschap aanpassing  

        bestemmingsvlakken / bouwvlak / nieuwbouw 

 

0 aanleg landschappelijke beplanting t.b.v. landschappelijke inpassing glastuinbouw 

 

0 aanleg landschappelijke beplanting t.b.v. compensatie te verwijderen                                                       .....  

              houtwal/landschapsboom/elzensingel/t.b.v. realisatie glastuinbouw 

 

0 aanleg landschappelijke beplanting t.b.v. landschappelijke inpassing waterbassin 

 

 

Bijlagen: 

 

X  schets beplanting (schaal 1:1000 / 200), toelichting, plantsoenlijst 

0  schets poel (schaal 1:100/1:250) + grondverzet 

   

   

Datum                                                                   Handtekening  ......................................  

 

 

Toelichting beplantingsplan  

 

Te beplanten grond: zand, dikte teeltlaag:     40 cm, vochtig 

Datum opmaak ;   6 – 11 – 2017 

Datum gewijzigd ; 21-11-2017 

mailto:ngp.rommers@hotmail.com
Dloe
Tekstvak
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Toelichting per vak  

 

 

vak    : 1 

beplantingstype   :  Bossingel op grondwal; L1B 

lengte/oppervl.   : 125 x 5 m. = 625 m2 = 6,25 are 

grondwal               :  5 mtr. breed aan de voet, maximale hoogte 1,50m (vergunning plichtig) 

                                    let op! Aan te brengen grond moet van voldoende kwaliteit zijn dat plantsoen goed  

                                    aanslaat en kan groeien. 

aantal rijen   : 3 

plantverband   : 1,25 x 1,25 m 

 

aantal stuks   :   300   st. bosplantsoen 

                 st. laanbomen  

menging   : individueel 

Na beplanten grondwal inzaaien met mengsel phacelia en/of witte klaver tegen het onkruid. 

vak    : 2 

beplantingstype : Kruidenrijke zoom;  R2 

lengte/oppervl   :100 x 3 = 300 m2 =  3,00 are 

 

Inzaaien met een kruidenrijk mengsel met enkel inheemse kruiden 

Norm ; 1,5 gr. / m2.  

Benodigd   ± 450 gr. 

vak    :  

beplantingstype : 

lengte/oppervl   : m,        m2 

aantal rijen   : 

plantverband   : 

 

aantal stuks   :   st. bosplantsoen 

        st. laanbomen  

menging   : 

 

vak    :  

beplantingstype : 

lengte/oppervl   : m,        m2 

aantal rijen   : 

plantverband   : 

 

aantal stuks   :   st. bosplantsoen 

        st. laanbomen  

menging   : 

 

Beplantingstype  : houtsingel/bosje/haag/bomenrij 

Menging              : individueel (soorten door elkaar planten) 

                               groepsgewijs (soorten in groepjes van 3-5 st. van dezelfde soort aanplanten) 

Plantsoenlijst : 
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Naam (ned. naam/lat. naam)  

 

 

Totaal 

      

                                    Aantal per beplantingsvak 

 vak: 1        

Bosplantsoen ( 2 jarig plantmateriaal, maat 60-80 of 60-100) 

Boomvormers 

Berk/ Betula sp.          

Beuk/ Fagus sylvatica (H) (3 jarig)          

Es/Fraxinus excelsior          

Haagbeuk/ Carpinus betulus(H)          

Zomereik/ Quercus robur          

Zwarte els/ Alnus glutinosa          

      

 

         

Struikvormers 

Gelderse roos/Viburnum opulus 25 25        

Grauwe wilg/ Salix cinerea          

Hazelaar/ Corylus avellana          

Hondsroos/ Rosa canina          

Kornoelje ,rode/Cornus 

sanguinea 

25 25        

Kornoelje, gele/ Cornus mas 10 10        

Liguster/ Ligustrum vulgare (H) 25 25        

Lijsterbes/ Sorbus aucuparia 25 25        

Mispel / Mespilus germanica 10 10        

Sleedoorn/ Prunus spinosa /(niet 

mengen; 1 grote groep) 

25 25        

Veldesdoorn/ Acer 

campestre(H) 

25 25        

Vogelkers/ Prunus padus 25 25        

Vuilboom/ Rhamnus frangula 55 55        

Hulst / Ilex aquifolium 25 25        

Vlier / Sambucus nigra 25 25        

Totaal bosplantsoen 
300 300        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

Landschapspakket L1B: Bossingel 
 

 
Wat is een bossingel? 

 Het is een vrijliggend aaneengesloten lijnvormig landschapselement, met een opgaande 
begroeiing van inheemse bomen en struiken met een bedekking van minimaal 90%. 

 

 

 
Bossingel 

 

 
Bossingel 
 

 
Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer 

 
 Het element is tenminste 25 meter lang en is tenminste 2 meter en ten hoogste 20 meter breed; 
 Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in het element worden verwerkt;  
 Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in of 

binnen 5 meter vanaf het element; 
 Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v. 

pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse 
duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en 
Robinia) middels een stobbenbehandeling; 

 Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat 
aan stammen en hakhoutstoven en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag 
niet bevestigt zijn aan stammen van het element zelf;  

 Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het 
element wordt voorkomen; 

 Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel alleen verricht in de periode tussen 1 november en 
15 maart.; bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 15 
maart plaats vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Randenpakket R2: Kruidenrijke zoom 
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Wat is een kruidenrijke zoom? 

 Een kruidenrijke zoom is een aaneengesloten rand met extensief onbemest hooiland/ruigte 
bestaande uit een gevarieerde kruidachtige begroeiing van inheemse grassen en kruiden 
(inclusief braam) met een minimale bedekking van 80% langs een landschapspakket. 

 

 

 
Kruidenrijke zoom langs bosje 

 

 
Gemaaide zoom langs houtsingel 
 

 
Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer 

 
 De rand heeft een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 6 meter en een lengte van 

tenminste 25 meter; voor een rand langs een ecologische verbindingszone echter een breedte 
van ten hoogste 25 meter; 

 De rand wordt ingezaaid met een in overleg met de veldcoordinator  samengesteld mengsel 
met inheemse grassen en kruiden of er worden éénmalig gunstige randvoorwaarden 
gecreëerd voor een spontane ontwikkeling van de vegetatie, tenzij de aanvrager verklaard dat 
er reeds 10 plantensoorten in de rand aanwezig zijn. 

 De rand wordt minimaal 1 maal per 5 jaar en maximaal 1 maal per 2 jaar gemaaid waarbij niet 
meer dan de helft van de oppervlakte wordt gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Maaien is 
niet toegestaan tussen 1 april en 1 september; 

 Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v. 
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse 
Duizendknoop ; 

 De rand wordt niet bemest en er wordt geen slootveegsel en/of – bagger opgebracht; 
 De rand wordt niet beweid en bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig 

dat zich op de grens van het element met het aanliggende landbouwperceel bevindt; 
 De rand wordt niet gebruikt als pad behoudens het incidentele gebruik als onderhoudspad voor 

het schouwen van de aanliggende sloot of het uitvoeren van onderhoud aan het element zelf 

 

 



Rekentool kwaliteitsimpuls landschap 

Aanvrager: 

Be Pakket 

code

Omschrijving Hoeveelheid Tarief per 

eenheid

Bedrag per 

jaar

Bedrag per 

periode

Beheersvergoeding en/of opbrengstderving

1 L1B Bossingel

7654 Beheersvergoeding 6,25 are € 7,19 € 44,94 € 449,40

2 R2 Kruidenrijke zoom 

7032 Beheersvergoeding 3 are € 14,71 € 44,13 € 441,30

3 - Verwijderen

- Beheersvergoeding 0 - € 0,00 € 0,00 € 0,00

4 - Verwijderen

- Beheersvergoeding 0 - € 0,00 € 0,00 € 0,00

5 - Verwijderen

- Beheersvergoeding 0 - € 0,00 € 0,00 € 0,00

6 - Verwijderen

- Beheersvergoeding 0 - € 0,00 € 0,00 € 0,00

7 - Verwijderen

- Beheersvergoeding 0 - € 0,00 € 0,00 € 0,00

8 - Verwijderen

- Beheersvergoeding 0 - € 0,00 € 0,00 € 0,00

9 - Verwijderen

- Beheersvergoeding 0 - € 0,00 € 0,00 € 0,00

10 - Verwijderen

- Beheersvergoeding 0 - € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 89,07 € 890,70

Aanleg

Aanleg begroot € 498,00

Grondwaardedaling

7101 De Meijerij 0,00 are € 622,41 € 0,00

7102 Boven-Dommel 0,00 are € 577,41 € 0,00

7103 Beerze Reusel 0,00 are € 653,93 € 0,00

7104 Baronie 0,00 are € 554,68 € 0,00

7105 Maas en Meierij 0,00 are € 586,03 € 0,00

7106 De Peel 0,00 are € 621,88 € 0,00

7107 Peel en Maas 0,00 are € 575,62 € 0,00

7108 Revitaliseringgebieden Klei 0,00 are € 590,77 € 0,00

7109 Revitaliseringgebieden Zand 9,25 are € 605,81 € 5.603,74

7112 Dijken geheel Noord-Brabant 0,00 are € 170,00 € 0,00

€ 5.603,74

Totaal € 6.992,44

 * Aan deze berekening kunnen geen rechten worden onteend.
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Bestemmingen

AgrarischA

GroenG

Groen - HoutsingelG-H

TuinT

WonenW

Dubbelbestemmingen

Waarde - Archeologie 4WR-A4

Functieaanduidingen

specifieke vorm van wonen - voorwaarde landschappelijke inpassing(sw-vli)

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

Maatvoeringaanduidingen

maatvoeringsvlak

other:sloop- en bonusregeling (m2)

Plangebied

Plangebiedgrens

Wijzigingsplan Bestemmingsplan
Maart  2018.
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