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Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Het bestaande glastuinbouwbedrijf Mariëndonk aan de Lage Donk 12 te Etten-Leur heeft plannen om het
bedrijf uit te breiden. Het huidige bedrijf bestaat uit een kas met een teeltoppervlakte van ongeveer 28.000 m2

(18.400 m2 komkommers en 9.600 m2 aardbeien). Het is de bedoeling dat het oppervlak aan kassen van het
glastuinbouwbedrijf wordt vergroot met 13.400 m2 aardbeien tot circa 4,1 hectare.

Het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied' bevat een wijzigingsbevoegdheid om de beoogde uitbreiding
mogelijk te maken. Een wijzigingsbevoegdheid bevat voorwaarden waar een ontwikkeling aan getoetst moet
worden. In voorliggend wijzigingsplan wordt aangetoond dat aan deze voorwaarden wordt voldaan.

1.2 Plangebied

Het plangebied ligt in het buitengebied ten noordwesten van de bebouwde kom van Etten-Leur (zie figuur 1.1).
De directe omgeving bestaat uit een gemengd gebied met agrarische bedrijven, glastuinbouwbedrijven en
woonbestemmingen.

Figuur 1.1  Ligging plangebied, globaal aangeduid met de rode ster (bron: topotijdreis.nl, 2020)

Het plangebied is kadastraal bekend als gemeente Etten-Leur, sectie O, nummers 2100, 2101, 2102 en 2103
(zie figuur 1.2). De westzijde van het plangebied wordt begrensd door woningen langs de Lage Donk. De
plangrens aan de overige zijden wordt gevormd door agrarische gronden.
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Figuur 1.2  Huidige situatie plangebied (rood omkaderd)

1.3 Geldend bestemmingsplan

Voor de gronden geldt het bestemmingsplan 'Buitengebied'. Dit bestemmingsplan is op 30 september 2013
door de raad van de gemeente Etten-Leur vastgesteld. Het grootste deel van het plangebied is in dit
bestemmingsplan bestemd als 'Agrarisch'. In de zuidoosthoek heeft een klein gedeelte de bestemming 'Groen -
Houtsingel'. Daarnaast ligt vrijwel het hele plangebied binnen de gebiedsaanduiding 'zoekgebied glastuinbouw
vestigingsgebied 2'. Het bouwvlak rond de bestaande kassen is voorzien van de aanduiding 'glastuinbouw'.
Verder zijn de aanduidingen 'geluidzone - industrie' en 'luchtvaartverkeerzone' en de dubbelbestemmingen
'Waarde - Archeologie 2', 'Waarde - Archeologie 3' en 'Waarde - Archeologie 4' van toepassing. Over de
noordoostelijke punt van het plangebied ligt de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' (zie
figuur 1.3).
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Figuur 1.3  Geldend bestemmingsplan 'Buitengebied' met plangebied rood omkaderd (bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Het bestemmingsplan bevat in artikel 3.6.5 de mogelijkheid om  het bouwvlak onder voorwaarden te
vergroten. Verder wordt gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid in artikel 3.6.11 om een waterbassin
naast het bouwvlak te realiseren. Hiervoor dient de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - voeder- en
watervoorzieningen' aangebracht te worden. Een ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied moet daarnaast
voorzien worden van een landschappelijke inpassing. Een dergelijke inpassing moet planologisch-juridisch
geborgd worden. Dit gebeurt door gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid in artikel 3.6.15 waarmee
de bestemming 'Groen - Houtsingel' aan gronden kan worden toegekend. In hoofdstuk 4 wordt uitgebreider
ingegaan op de van toepassing zijnde wijzigingsbevoegdheden.

1.4 Opzet van de toelichting

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de bestaande en de toekomstige situatie. Hoofdstuk 3
beschrijft de relevante beleidsdocumenten waaraan het planvoornemen wordt getoetst. In hoofdstuk 4
worden de wijzigingsbevoegdheden benoemd waar gebruik van gemaakt wordt. De voorwaarden behorende
bij deze wijzigingsbevoegdheden worden daarbij besproken. In hoofdstuk 5 komen de planologisch relevante
milieuaspecten aan de orde. In hoofdstuk 6 wordt de juridische vormgeving van het plan toegelicht. Hierna
komen in hoofdstuk 7 en 8 de economische uitvoerbaarheid respectievelijk de maatschappelijke
uitvoerbaarheid aan de orde.
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Hoofdstuk 2 Planbeschrijving

2.1 Huidige situatie

Het huidige glastuinbouwbedrijf aan de Lage Donk 12 beslaat circa 2,8 ha kassen en 1.175 m2 aan
bedrijfsgebouwen ten behoeve van het glastuinbouwbedrijf. De teelt bestaat uit komkommers en aardbeien (18.400
m2 om 9.600 m2) De bedrijfswoning is gesitueerd aan de zuidwestelijke zijde van het glastuinbouwbedrijf. De
ontsluiting van het bedrijf loopt via de Lage Donk, welke ten westen van het bedrijf is gelegen (zie figuur 1.2).
Daarnaast zijn ten westen van het bedrijf een aantal woonpercelen aanwezig die gericht zijn op de Lage Donk en is
ten oosten een glastuinbouwbedrijf gevestigd aan de Achter de Vaart 3A.

Figuur 2.1  Huidige situatie locatie beoogde uitbreiding

2.2 Beoogde situatie

Om de balans in het bedrijf nog beter op orde te krijgen is een uitbreiding noodzakelijk. Naast het bijna jaar
rond telen van komkommers wil Mariëndonk ook proberen om naar het jaarrond telen van een beschermde
aardbei te gaan. Dit kan door het huidige bedrijf aan de noordwest- cq. noordzijde uit te breiden. Op basis van
de in het bestemmingsplan 'Buitengebied' opgenomen gebiedsaanduiding 'zoekgebied glastuinbouw
vestigingsgebied 2' is het mogelijk om het bedrijf uit te breiden tot maximaal 9 hectare.

De beoogde situatie betreft een uitbreiding van circa 2,8 ha naar 4,1 ha kassen met een bijbehorend
waterbassin (zie figuur 2.2). Deze uitbreiding wordt gerealiseerd naast de bestaande kassen. Het te realiseren
waterbassin van ongeveer 1.465 m2 is nodig, omdat het te telen gewas (aardbeien) wordt bewaterd met
regenwater. Het huidige bassin aan de zuidzijde van het perceel bevat niet voldoende bergingscapaciteit om
ook in het benodigde water te voorzien voor de uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf.
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Figuur 2.2  Beoogde situatie met uitbreiding in donkergrijs (bron: Gewoon Architecten)

De nieuwe kas krijgt een vergelijkbare hoogte als de bestaande kas: maximaal 8 meter goothoogte en
maximaal 9 meter bouwhoogte. Het nieuwe waterbassin ten noordoosten van het kassencomplex heeft een
diepte van circa 0,8 meter onder maaiveld en wordt omgeven door (aarden) dijken met folie overtrokken, met
een hoogte van maximaal 2,5 meter boven maaiveld.

2.3 Verkeer en parkeren

De uitbreiding is relatief beperkt. Het plan leidt nauwelijks tot een toename van het aantal
verkeersbewegingen doordat de omvang van de bedrijvigheid beperkt toeneemt. Ook het aantal werknemers
blijft nagenoeg gelijk. Uitgegaan is van een toename van 6 ritten per dag voor licht verkeer en 2 ritten per dag
voor zwaar verkeer. Overeenkomstig de huidige situatie blijft parkeren volledig op eigen terrein plaatsvinden.
Er is voldoende ruimte op het voorterrein voor parkeren (westzijde aan de Lage Donk).
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2.4 Landschappelijk inpassingsplan en kwaliteitsverbetering

Landschappelijk inpassingsplan
In artikel 3.9 van de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant zijn ter bevordering van de
kwaliteitsverbetering van het Brabants landschap regels gesteld voor ruimtelijke ontwikkelingen die plaats
vinden in de buitengebied van Brabant. Deze regels zijn regionaal uitgewerkt en voor de gemeente Etten-Leur
vastgelegd in de op 26 januari 2016 vastgestelde 'Beleidsregels landschappelijke inpassing gemeente
Etten-Leur'. Voor iedere ruimtelijke ontwikkeling, tenzij deze ontwikkeling direct is toegestaan binnen het
bestemmingsplan 'Buitengebied', dient een landschappelijk inpassingsplan opgesteld te worden.

Voor de ontwikkeling aan de Lage Donk 12 is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld door Stichting Het
Noord-Brabantse Landschap. Dit plan is opgenomen als bijlage 1 bij de regels van dit wijzigingsplan. De
landschappelijke inpassing is met name gesitueerd aan de noord- en westkant van glastuinbouwbedrijf, vooral
om de nieuw te realiseren kas te voorzien van een goede landschappelijke inpassing.

De landschappelijke inpassing bestaat uit een houtsingel aan de noordzijde van het perceel. Deze houtsingel
heeft een oppervlakte van ongeveer 5.350 m2 (inclusief onderhoudspad), waarmee het eerder een uitstraling
heeft van een klein bosperceel. Ten westen van de te realiseren kas wordt over de gehele lengte een struweelheg
gerealiseerd. De bestaande landschappelijke inrichtingselementen aan de zuidkant van het perceel blijven
behouden voor de bestaande kassen.

Figuur 2.3  Landschappelijk inpassingsplan (bron: Stichting Het Noord-Brabantse Landschap)

Aan de verplichting om een landschappelijk inpassingsplan op te stellen wordt voldaan. De realisatie en
behoud van de inpassing is in de regels van dit plan gewaarborgd.

http://FDD4FA0D-AFA2-43CD-9A7C-47D6F0EE146E
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Algemene kwaliteitsverbetering
Op grond van artikel 3.9 van de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant dient invulling te worden
gegeven aan de kwaliteitsverbetering van het landschap. Hiervoor is in regionaal verband een 'Afsprakenkader
Kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio West-Brabant' opgesteld. Dit afsprakenkader is vastgesteld
in het Ruimtelijk Regionaal Overleg van december 2014. Op grond van dit regionale afsprakenkader kan de
vergroting van het glastuinbouwbedrijf worden aangemerkt als een categorie 2-ontwikkeling: 'alle
glastuinbouwontwikkelingen in vestigingsgebieden en doorgroeigebieden voor glastuinbouw als bedoeld in de
Verordening Ruimte, tenzij het valt onder categorie 1 (binnen rechtstreekse mogelijkheden geldend
bestemmingsplan). Boven per gemeente bepaalde maatvoering kan de gemeente aanvullende verplichtingen
opleggen (categorie 3)'.

Categorie 2-ontwikkelingen zijn ruimtelijke ontwikkelingen die van nature aan het buitengebied zijn gebonden
of plaatsvinden in hiervoor aangewezen gebieden. De kwaliteitsverbetering vindt in voorliggend geval plaats in
de vorm van een landschappelijke inpassing, overeenkomstig de eisen die gesteld worden aan categorie
2-ontwikkelingen van het regionale afsprakenkader én de voorwaarde sub h.

Categorie 3-ontwikkelingen hebben over het algemeen een beduidende invloed op de omgeving door
vergroting van de bouwmassa/-oppervlakte, vergroting van het bestemmings- of bouwvlak en/of substantiële
bestemmingswijziging. Bij categorie 3-ontwikkelingen wordt de omvang van de kwaliteitsverbetering bepaald
door 20% van de totale bestemmingswinst (= bestemmingswinst – bestemmingsverlies).

Het beoogde bouwvlak wordt niet groter dan 5 hectare. Hierdoor is bepaald in de 'Beleidsregels
landschappelijke inpassing gemeente Etten-Leur' dat er geen aanvullende verplichte kwaliteitsverbetering
plaats hoeft te vinden. Een goede landschappelijke inpassing volstaat.
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Hoofdstuk 3 Beleidskader

3.1 Provinciaal beleid

3.1.1 Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant
In de Omgevingsvisie zijn de strategische doelen van het provinciale beleid voor de langere termijn
aangegeven. Het beleid en de daartoe te treffen maatregelen zijn uitgewerkt in programma's en te
beschermen waarden zijn vastgelegd in de omgevingsverordening. Per 25 oktober 2019 is de nieuwe Interim
Omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV) vastgesteld. Provincies zijn verplicht om een
omgevingsverordening te hebben voordat de Omgevingswet per 2022 ingaat. Met de IOV zet de provincie
Noord-Brabant de eerste stap op weg naar de definitieve omgevingsverordening. Op 1 maart 2020 is de
geconsolideerde versie van de IOV gepubliceerd.

De Interim omgevingsverordening bevat geen nieuwe regels, maar voegt bestaande regels uit zes bestaande
verordeningen samen, waaronder de Verordening Noord-Brabant. De regels zijn eenvoudiger opgeschreven en
omgezet naar een nieuw digitaal systeem, met een meer gebruiksvriendelijke opbouw. Met de Interim
omgevingsverordening zet de provincie ook een eerste stap om de regels beter te laten aansluiten bij de
werkwijze van de Brabantse Omgevingsvisie en de Omgevingswet. De Interim omgevingsverordening zorgt
ervoor dat de provincie en partijen waar ze mee samenwerkt ervaring kunnen opdoen met die nieuwe
werkwijze. Hierbij is er meer ruimte om goede initiatieven van inwoners, ondernemers en andere overheden te
ondersteunen en maatwerk toe te passen.

Toetsing aan voorwaarden
Het plangebied Lage Donk 12 is binnen de IOV gelegen binnen het 'Landelijk gebied'. Verder is de locatie
aangewezen als 'Glastuinbouw-doorgroeigebied'. Ten aanzien van de beoogde ontwikkeling zal moeten
worden voldaan aan de regels voor ontwikkeling binnen het 'Glastuinbouw-doorgroeigebied'. Daarnaast moet
worden voldaan aan de algemene regels voor de zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit. Ten slotte
dient er voldaan te worden aan de regels voor kwaliteitsverbetering van het landschap. Deze drie aspecten
worden hierna verder getoetst.

1. Beoordeling 'Glastuinbouw-doorgroeigebied'
In artikel 3.64 IOV worden de regels gegeven welke van toepassing zijn op het Glastuinbouw-doorgroeigebied.

'Lid 1 Een bestemmingsplan van toepassing op Glastuinbouw-doorgroeigebied bepaalt:
a. dat vestiging en omschakeling naar een glastuinbouwbedrijf is uitgesloten;
b. tot welke omvang uitbreiding van glastuinbouwbedrijven is toegestaan.'

Toetsing lid 1
Het voorliggende plan betreft niet het vestigen van of het omschakelen naar een glastuinbouwbedrijf. Op de
locatie is al een glastuinbouwbedrijf aanwezig. Ten behoeve van de uitbreiding van het bestaande bedrijf
wordt gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in artikel 3.6.5 van het vigerend
bestemmingsplan 'Buitengebied' (2013). In het vigerend bestemmingsplan is uitbreiding tot maximaal 9
hectare bouwvlak waarvan maximaal 8 hectare aan kassen toegestaan. Aan deze voorwaarden wordt voldaan,
zie ook hoofdstuk 4.

'Lid 2 In afwijking van het eerste lid kan een bestemmingsplan bepalen dat vestiging en omschakeling naar een
glastuinbouwbedrijf is toegestaan als het plan onderbouwt dat:
a. dit noodzakelijk is vanwege de sanering van een glastuinbouwbedrijf elders waarbij verzekerd is dat het

glastuinbouwbedrijf planologisch, juridisch en feitelijk wordt opgeheven; of
b. dit voortvloeit uit een herschikking van glastuinbouwbedrijven binnen het doorgroeigebied die bijdraagt

aan een verbetering van de omgevingskwaliteit in het gebied.'

Toetsing lid 2
Er is geen sprake van de vestiging van of de omschakeling naar een glastuinbouwbedrijf. Het betreft de
uitbreiding van een bestaand glastuinbouwbedrijf. Aan deze voorwaarden wordt voldaan.
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'Lid 3 Als het voor een bestaand glastuinbouwbedrijf in het doorgroeigebied niet mogelijk is om aansluitend op
het bestaande bouwperceel uit te breiden, kan voor die uitbreiding binnen het gebied een nieuw bouwperceel
worden aangewezen.'

Toetsing lid 3
De uitbreiding vindt plaats aansluitend op het bestaande bouwvlak. Het aanwijzen van een nieuw bouwperceel
is daarmee niet aan de orde. Aan deze voorwaarde wordt voldaan.

'Lid 4 Als er in een Doorgroeigebied samenloop bestaat met de instructieregels opgenomen in paragraaf 3.2.3
Natuur Netwerk Brabant, zijn de bepalingen uit die paragraaf van overeenkomstige toepassing.'

Toetsing lid 4
Het voorliggende plan heeft geen negatieve invloed op het Natuur Netwerk Brabant. Zie hiervoor paragraaf
5.4. Aan deze voorwaarde wordt voldaan.

Conclusie beoordeling 'Glastuinbouw-doorgroeigebied'
Het plan voldoet aan de regels uit artikel 3.64 van de IOV.

2. Beoordeling 'Zorgplicht goede omgevingskwaliteit'
In artikel 3.5-3.8 IOV worden de regels gegeven welke van toepassing zijn op de Zorgplicht voor een goede
omgevingskwaliteit.

'Artikel 3.5 Zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit
Lid 1 Een bestemmingsplan geeft bij de evenwichtige toedeling van functies zoals opgenomen in hoofdstuk 3
Instructieregels aan gemeenten invulling aan een goede omgevingskwaliteit met een veilige, gezonde
leefomgeving.

Lid 2 Voor een goede omgevingskwaliteit en een veilige, gezonde leefomgeving wordt rekening gehouden met:
a. zorgvuldig ruimtegebruik; (artikel 3.6 IOV)
b. de waarden in een gebied met toepassing van de lagenbenadering; (artikel 3.7 IOV)
c. meerwaardecreatie.' (artikel 3.8 IOV)

'Artikel 3.6 Zorgvuldig ruimtegebruik
Lid 1 Zorgvuldig ruimtegebruik houdt in dat:
a. de toedeling van functies in beginsel plaatsvinden binnen bestaand ruimtebeslag voor bebouwing, behalve

in gevallen dat:
1. nieuwvestiging mogelijk is op grond van de bepalingen in dit hoofdstuk;
2. er feitelijk of vanuit kwalitatieve overwegingen onvoldoende ruimte is en uitbreiding, al dan niet

gelijktijdig met de vestiging van een functie, op grond van de bepalingen in dit hoofdstuk is
toegestaan;

b. bij stedelijke ontwikkeling toepassing is gegeven aan artikel 3.1.6, tweede lid, Besluit ruimtelijke ordening
(ladder voor duurzame verstedelijking);

c. gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere permanente voorzieningen worden geconcentreerd
binnen een bouwperceel.

Lid 2 Onder bestaand ruimtebeslag voor bebouwing wordt verstaan het werkingsgebied Stedelijk Gebied of
een bestaand bouwperceel.'

Toetsing artikel 3.5 en 3.6
De uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf vindt plaats binnen het bestaand ruimtebeslag, aangezien het een
uitbreiding betreft van een bestaand bouwperceel voor glastuinbouw. De ontwikkeling betreft geen stedelijke
ontwikkeling, waardoor toetsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking niet aan de orde is. De te
realiseren kas wordt dusdanig gesitueerd dat er zorgvuldig gebruik wordt gemaakt van de open ruimte tussen
de bestaande kassen en de woonpercelen aan de Lage Donk. De begrenzing van het beoogde bouwvlak is daar
op afgestemd. Aan de voorwaarden wordt voldaan.

'Artikel 3.7 toepassing van de lagenbenadering
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Lid 1 De toepassing van de lagenbenadering omvat het effect van de ontwikkeling op de lagen in onderlinge
wisselwerking met elkaar en het actief benutten van de factor tijd.

Lid 2 De lagenbenadering omvat de effecten op:
a. de ondergrond, zoals de bodem, het grondwater en archeologische waarden;
b. de netwerklaag, zoals infrastructuur, natuurnetwerk, energienetwerk, waterwegen waaronder een goede,

multimodale afwikkeling van het personen- en goederenvervoer.
c. de bovenste laag zoals cultuurhistorische en landschappelijke waarden, de omvang van de functie en de

bebouwing, de effecten op bestaande en toekomstige functies, de effecten op volksgezondheid, veiligheid
en milieu.

Lid 3 Door de factor tijd actief te benutten wordt rekening gehouden met de herkomstwaarde, vanuit het
verleden, de (on)omkeerbaarheid van optredende effecten en toekomstwaarde gelet op duurzaamheid en
toekomstbestendigheid.'

Toetsing artikel 3.7
De factoren zoals beschreven in artikel 3.7 IOV (effecten op de ondergrond, de netwerklaag en bovenste laag)
worden verder onderbouwd in hoofdstuk 5 van dit wijzigingsplan. De effecten met betrekking tot het verkeer
zijn onderbouwd in paragraaf 2.3 van dit wijzigingsplan. Gelet op de onderbouwing in hoofdstuk 5 gegeven en
de onderbouwing voor wat betreft het verkeer, wordt aan de voorwaarden voldaan.

'Artikel 3.8 meerwaardecreatie
Lid 1 Meerwaardecreatie omvat een evenwichtige benadering van de economische, ecologische en sociale
aspecten die in een gebied en bij een ontwikkeling zijn betrokken, waaronder:
a. de mogelijkheid om opgaven en ontwikkelingen te combineren waardoor er meerwaarde ontstaat;
b. de bijdrage van een ontwikkeling aan andere opgaven en belangen dan die rechtstreeks met de

ontwikkeling gemoeid zijn.

Lid 2 De fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit, bedoeld in artikel 3.9 Kwaliteitsverbetering
landschap kan deel uitmaken van de meerwaardecreatie.'

Toetsing artikel 3.8
De meerwaardecreatie wordt gecreëerd door middel van kwaliteitsverbetering van het landschap. De locatie
wordt voorzien van een passende landschappelijke inpassing. De invulling van de kwaliteitsverbetering van het
landschap wordt verder onderbouwd in de volgende passage (artikel 3.9 IOV). Het plangebied is verder
aangewezen voor de ontwikkeling van glastuinbouwbedrijven. Aan de voorwaarden wordt voldaan.

1. Beoordeling Kwaliteitsverbetering van het landschap
In artikel 3.9 IOV worden de regels gegeven welke van toepassing zijn op Kwaliteitsverbetering landschap.

'Artikel 3.9 kwaliteitsverbetering landschap
Lid 1 Een bestemmingsplan dat een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maakt in Landelijk Gebied bepaalt dat die
ruimtelijke ontwikkeling gepaard gaat met een fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit van het
gebied of de omgeving.

Lid 2 Het bestemmingsplan motiveert dat de verbetering past binnen de gewenste ontwikkeling van het gebied
én op welke wijze de uitvoering is geborgd door dat:
a. dit financieel, juridisch en feitelijk is geborgd in het plan; of
b. de afspraken uit het regionaal overleg, bedoeld in afdeling 5.4 Regionaal samenwerken, worden

nagekomen.

Lid 3 Een verbetering van de landschappelijke kwaliteit kan mede de volgende aspecten omvatten:
a. de op grond van deze verordening verplichte landschappelijke inpassing;
b. het toevoegen, versterken of herstellen van landschapselementen die een bijdrage leveren aan de

versterking van de landschapsstructuur of de relatie stad-land;
c. het behoud of herstel van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing of terreinen;
d. het wegnemen van verharding;
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e. het slopen van bebouwing;
f. de realisering van het Natuur Netwerk Brabant en ecologische verbindingszones;
g. het aanleggen van extensieve recreatieve mogelijkheden.

Lid 4 Ingeval er toepassing wordt gegeven aan het tweede lid onder b geldt dat een passende financiële
bijdrage in een landschapsfonds is verzekerd én over de besteding van dat fonds periodiek verslag wordt
gedaan in het regionaal overleg, bedoeld in afdeling 5.4 Regionaal samenwerken.'

Toetsing artikel 3.9
Om deze voorwaarden voor kwaliteitsverbetering van het landschap te voldoen, is in regionaal verband een
'Afsprakenkader Kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio West-Brabant' opgesteld. Dit
afsprakenkader is vastgesteld in het Ruimtelijke Regionaal Overleg van december 20014. In het afsprakenkader
worden de volgende drie categorieën van ruimtelijke ontwikkelingen onderscheiden:
Categorie 1 Ruimtelijke ontwikkelingen met nauwelijks tot geen landschappelijke invloed en waarbij geen 
 (extra) kwaliteitsverbetering van het landschap wordt geëist.
Categorie 2 Ruimtelijke ontwikkelingen met weinig landschappelijke invloed, dan wel ruimtelijke
 ontwikkelingen die van nature aan het buitengebied zijn gebonden, of plaatsvinden in hiervoor
 aangewezen gebieden. De kwaliteitsverbetering vindt plaats in de vorm van landschappelijke
 inpassingsmaatregelen.
Categorie 3 Ruimtelijke ontwikkelingen welke niet tot categorie 1 of 2 behoren. De kwaliteitsverbetering
 wordt berekend op basis van de bestemmingswinst.

Op grond van dit regionale afsprakenkader kan de vergroting van het glastuintuinbouwbedrijf aan de Lage
Donk 12 worden aangemerkt als een categorie 2-ontwikkeling, namelijk:
'Alle glastuinbouwontwikkelingen in Vestigingsgebieden en doorgroeigebieden voor glastuinbouw als bedoeld
in de Vr tenzij het valt onder categorie 1 (binnen rechtstreekse mogelijkheden geldend bestemmingsplan).
Boven per gemeente bepaalde maatvoering kan gemeente aanvullende verplichtingen opleggen (categorie 3);'

In de op 26 januari 2016 door het College van B&W vastgestelde 'Beleidsregels landschappelijke inpassing
gemeente Etten-Leur' is bepaald dat er bij een bouwvlak groter dan 5 hectare aanvullende verplichtingen
worden opgelegd. Het beoogde bouwvlak wordt niet groter dan 5 hectare, waardoor aanvullende
verplichtingen niet noodzakelijk zijn. Een goede landschappelijke inpassing volstaat.

Voor de ontwikkeling aan de Lage Donk 12 is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld door stichting Het
Noord-Brabantse Landschap. Dit plan is opgenomen als bijlage 1 bij de regels van dit wijzigingsplan en is
omschreven in paragraaf 2.4 van dit wijzigingsplan. Bij het opstellen van het landschappelijke inpassingsplan is
gebruikt gemaakt van de elementen uit het STIKA. In de regels en de verbeelding van het wijzigingsplan is een
voorwaardelijke verplichting opgenomen voor het aanleggen, beheren en in stand houden van de
landschappelijke inpassing. Op deze wijze is voldaan aan de voorwaarde uit artikel 3.9, lid 2, onder a.

Conclusie beoordeling Kwaliteitsverbetering van het landschap
Aan de voorwaarden voor kwaliteitsverbetering van het landschap wordt voldaan.

http://54F82C2E-7239-4033-92BD-1AE8C363DA14
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Hoofdstuk 4 Wijzigingsbevoegdheden

4.1 Toetsingskader

Om uitvoering te geven aan de beoogde ontwikkeling, dient gebruik gemaakt te worden van de volgende
wijzigingsbevoegdheden uit het vigerend bestemmingsplan 'Buitengebied':
 artikel 3.6.5 Wijzigen ten behoeve van vergroting bouwvlak glastuinbouwbedrijf;
 artikel 3.6.11 Wijzigen ten behoeve van voeder- en watervoorzieningen;
 artikel 38.1 Wijzigen naar 'Bos', 'Groen', 'Groen - Houtsingel', 'Natuur' en 'Water';
 artkel 38.7 Wijzigen ten behoeve van vergroting bouwvlak glastuinbouwbedrijf, omschakeling naar

glastuinbouwbedrijf of nieuwvestiging glastuinbouwbedrijf.

Bij de onderstaande beoordeling worden de voorwaarden van de onderscheiden wijzigingsbevoegdheden
weergeven. Per voorwaarde wordt in cursief aangetoond dat aan de voorwaarden wordt voldaan.

4.2 Beoordeling

Artikel 3.6.5 Wijzigen ten behoeve van vergroting bouwvlak glastuinbouwbedrijf
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de vergroting van
het bouwvlak van een glastuinbouwbedrijf ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw', waarbij moet worden
voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. Vergroting van het bouwvlak ten behoeve van kassen is niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding

'maximum oppervlakte (m2)'.
Er is ter plaatse geen maximum oppervlakte aangeduid.

b. Vergroting van het bouwvlak is toegestaan tot een maximum van 3,5 ha, waarvan maximaal 3 ha kassen.
Op de ontwikkeling is lid c van dit artikel van toepassing.

c. In uitzondering op het bepaalde in lid a geldt dat ter plaatse van de aanduiding ‘zoekgebied glastuinbouw
doorgroeigebied’, ‘zoekgebied glastuinbouw vestigingsgebied 1’ en ‘zoekgebied glastuinbouw
vestigingsgebied 2’ vergroting van het bouwvlak is toegestaan tot een maximum van 9 ha, waarvan
maximaal 8 ha kassen.
Het plangebied is voorzien van de aanduiding 'zoekgebied glastuinbouw vestigingsgebied 2'. Het plan
voorziet in een bouwvlak van 4,9 hectare, waarvan 4,1 ha aan kassen.

d. De vergroting dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en/of -ontwikkeling
van het agrarisch bedrijf. Vooraf dient hieromtrent advies ingewonnen te worden bij een ter zake
deskundige.
Het voornemen is voorgelegd aan de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen (AAB). Dit onafhankelijk
orgaan heeft op 8 december 2020 advies uitgebracht. De AAB is van oordeel dat de uitbreiding van het
areaal glas noodzakelijk is voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en ontwikkeling van het bedrijf.
Aan deze voorwaarde is voldaan.

e. De vergroting dient plaats te vinden aansluitend aan het bestaande bouwvlak.
De uitbreiding grenst direct aan het bestaande bouwvlak. Daarmee wordt voldaan aan deze voorwaarde.

f. De wijziging dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de milieuhygiënische inpasbaarheid. Volledigheidshalve wordt daarnaar
verwezen. Aangetoond wordt dat de gewenste uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf milieuhygiënisch
inpasbaar is.

g. Vergroting van het bouwvlak is niet toegestaan indien dit leidt tot een toename van de stikstofemissie
vanuit de betreffende inrichting, tenzij sprake is van:
1. een bestaand gebruik zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet;
2. bestaande activiteiten die stikstofemissie veroorzaken en vergund zijn;
3. bestaande activiteiten waarvoor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is verleend;
4. een vereveningseffect, zoals bedoeld in artikel 1.
In paragraaf 5.7 wordt ingegaan op de Voortoets Stikstof. In de Voortoets is met behulp met het
programma AERIUS-calculator aangetoond dat de beoogde ontwikkeling niet leidt tot een toename van de
stikstofemissie uit de inrichting op nabij gelegen Natura 2000-gebieden.
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h. Er dient te worden voorzien in een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een door
burgemeester en wethouders goedgekeurd beplantingsplan tot realisatie, beheer en instandhouding van
de landschappelijke inpassing. Deze inspanning telt mee voor de invulling van het bepaalde onder i. Indien
door de vergroting een bouwvlak ontstaat met de mogelijkheid voor meer dan 5 ha kassen, dient
bovendien anderszins te worden voldaan aan het gestelde onder i.
Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling is door Stichting Het Brabantse Landschap een landschappelijk
inpassingsplan opgesteld. Het realiseren en behouden van de landschappelijke inpassing is in dit
wijzigingsplan zeker gesteld door enerzijds het bestemmen van de gronden tot 'Groen - Houtsingel' en
anderzijds het opnemen van het landschappelijk inpassingsplan als bijlage 1 behorende bij de regels
gekoppeld aan een voorwaardelijke verplichting. In paragraaf 2.4 is het landschappelijk inpassingsplan
behandeld. Aan deze voorwaarde wordt voldaan.

i. De wijziging gaat 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.
Het bouwvlak wordt niet groter dan 5 hectare. Hierdoor is bepaald in de 'Beleidsregels landschappelijke
inpassing gemeente Etten-Leur' dat er geen aanvullende verplichte kwaliteitsverbetering plaats hoeft te
vinden. Een goede landschappelijke inpassing volstaat. Daarmee wordt voldaan aan deze voorwaarde.

j. 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.
Binnen het plangebied zijn geen gronden met de aanduidingen 'zoekgebied ecologische verbindingszone'
en/of 'zoekgebied behoud en herstel watersystemen' aanwezig.

Artikel 3.6.11 Wijzigen ten behoeve van voeder- en watervoorzieningen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen door de aanduiding 'specifieke
vorm van agrarisch - voeder- en watervoorzieningen' te wijzigen en/of toe te voegen, waarbij moet worden
voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. Het is niet mogelijk de voeder- en watervoorzieningen binnen het bestaande bouwvlak en/of de bestaande

aanduiding te realiseren.
De gevraagde omvang van 4,1 hectare kassen is volgens het advies van de AAB afgestemd op de omvang
van de bedrijfsvoering. Naast de 4,1 hectare kassen zijn binnen het bouwvlak van 4,9 hectare de bestaande
bedrijfsgebouwen en de bedrijfswoning aanwezig. Daarmee is het bouwvlak volledig bebouwd. Het is
derhalve niet mogelijk om de watervoorzieningen binnen het bouwvlak te realiseren.

b. De situering dient plaats te vinden aansluitend aan het bestaande bouwvlak en / of de bestaande
aanduiding.
Het waterbassin grenst direct aan het bouwvlak. Zie ook paragraaf 2.2. Aan deze voorwaarde wordt
voldaan.

c. De oppervlakte van de aanduiding mag niet meer bedragen dan 5.000 m².
De oppervlakte van de aanduiding is ongeveer 1.465 m2 groot. Aan deze voorwaarde wordt voldaan.

d. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
De dijkhoogte van het waterbassin bedraagt circa 2,5 meter boven maaiveld, zodat de maximale
bouwhoogte van 3 m voor de watervoorziening niet wordt overschreden.

e. 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.
Deze aanduidingen komen niet voor binnen het plangebied.

Artikel 38.1 Wijzigen naar 'Bos', 'Groen', 'Groen - Houtsingel', 'Natuur' en 'Water'
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in het kader van natuur- en landschapsbeleid dit bestemmingsplan
te wijzigen in die zin dat de bestemmingen 'Agrarisch' en/of 'Agrarisch met waarden' worden gewijzigd in de
bestemming 'Bos', 'Groen', 'Groen - Houtsingel', 'Natuur' en/of 'Water' ten behoeve van behoud en/of
ontwikkeling van bos, ecologische verbindingszones, landschapselementen, natuur en/of water, waarbij moet
worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. De wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van de

naastgelegen percelen.

http://42F4279B-79FB-4D1A-B423-6A0C438F0308
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De wijzigingsbevoegdheid wordt toegepast voor het toekennen van de juiste bestemming 'Groen -
Houtsingel' aan de gronden die zijn opgenomen in het landschappelijk inpassingsplan. Het bestaande
(agrarische) gebruik van de naastgelegen percelen kan onveranderd worden voortgezet.

b. De wijziging vindt pas plaats nadat de aankoop/overdracht in voldoende mate verzekerd is of al heeft
plaatsgevonden of de realisatie anderszins verzekerd is.
De initiatiefnemer is eigenaar van het gehele plangebied. Daarnaast wordt de realisering, het onderhoud
en de instandhouding van de landschappelijke inpassing publiekrechtelijk gewaarborgd door in de regels
een voorwaardelijke verplichting op te nemen.

38.7 Wijzigen ten behoeve van vergroting bouwvlak glastuinbouwbedrijf, omschakeling naar
glastuinbouwbedrijf of nieuwvestiging glastuinbouwbedrijf
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de vergroting van
het bouwvlak en/of van een glastuinbouwbedrijf, dan wel omschakeling naar een glastuinbouwbedrijf dan wel
nieuwvestiging van een glastuinbouwbedrijf, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. In geval van vergroting van het bouwvlak van een glastuinbouwbedrijf is wijziging uitsluitend toegestaan in

combinatie met de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 3.6.5 en moet worden voldaan aan de
voorwaarden zoals opgenomen in artikel 3.6.5.
In dit hoofdstuk wordt aangetoond dat voldaan wordt aan de voorwaarden van artikel 3.6.5.

b. In geval van omschakeling naar of nieuwvestiging van een glastuinbouwbedrijf is wijziging uitsluitend
toegestaan in combinatie met de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 3.6.7 en moet worden
voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 3.6.7.
Het onderhavig plan heeft geen betrekking op het omschakelen of nieuwvestigen van een
glastuinbouwbedrijf.
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Hoofdstuk 5 Ruimtelijke aanvaardbaarheid

5.1 Archeologie en cultuurhistorie

5.1.1 Archeologie
Het plangebied ligt binnen de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2', 'Waarde - Archeologie 3' en
'Waarde - Archeologie 4'. Voor gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' geldt een
archeologische onderzoeksplicht bij een bodemverstoring groter dan 1.000 m2 en dieper dan 40 cm. Voor
gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3' geldt een archeologische onderzoeksplicht bij
een bodemverstoring groter dan 2.500 m2 en dieper dan 40 cm. Voor gronden met de dubbelbestemming
'Waarde - Archeologie 4' geldt een archeologische onderzoeksplicht bij een bodemverstoring groter dan
50.000 m2 en dieper dan 40 cm.

De beoogde kasuitbreiding vindt plaats in gebied met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2'. Initiatiefnemer heeft
de totale oppervlakte van de fundering uitgerekend. De nieuwe buitengevels (520 x 0,4 m) hebben een oppervlakte van
totaal 208 m2. De oppervlakte van 293 poeren (0,4 m x 0,4 m) bedraagt 47,3 m2. Het totaal van 255,3 m2 blijft ruimschoots
onder de 1.000 m2 zodat archeologisch onderzoek niet nodig is. De marges zijn dermate groot dat ook ondergronds
leidingwerk en uitvoering van het beplantingsplan niet tot verplicht archeologisch onderzoek zal leiden.

Het beoogde waterbassin ligt in gebied met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4'. Het waterbassin wordt
ongeveer 1.465 m2 groot. Met een maximale bodemverstoring van 50.000 m2 is ook voor het waterbassin archeologisch
onderzoek niet nodig.

5.1.2 Cultuurhistorie
In de provincie Noord-Brabant dienen in het kader van het behoud van waardevolle cultuurhistorische
elementen en archeologische vindplaatsen, ruimtelijke plannen te worden getoetst aan de provinciale
Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW). Hierop staan de bepalende cultuurhistorische elementen
aangeven.
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Figuur 5.1  Uitsnede cultuurhistorische waardenkaart Noord-Brabant

Uit de cultuurhistorische waardenkaart volgt dat de locatie is gelegen binnen de regio van provinciaal
cultuurhistorisch belang de 'West-Brabantse Venen'. Dit is de regio die zich uitstrekt van Oud Gastel tot Nispen
en van Etten-Leur tot Heerle. De winning en het transport van turf heeft het landschap eeuwenlang beheerst.
Hieraan herinneren de (relicten van) turfvaarten en de turfhoofden. De ontginning van het veen heeft de
ontwikkeling van het gebied mogelijk gemaakt. Op de afgeveende gronden werden nieuwe dorpen gesticht,
landgoederen, landbouwgronden en productiebossen aangelegd. Er is een provinciale strategie opgesteld voor
de volledige regio.

Onderhavig initiatief is kleinschalig van aard en kent niet het schaalniveau waarop de cultuurhistorische
waarden ontwikkeld, behouden of versterkt kunnen worden ter verwezenlijking van de regionale ambitie. Deze
ligging heeft derhalve geen invloed op het initiatief.

5.2 Bodemkwaliteit

Toetsingskader
Op basis van art. 3.1.6, lid 1 onder f Bro geldt dat in een toelichting op een ruimtelijk besluit de inzichten over
de uitvoerbaarheid van dat besluit worden neergelegd. Ten aanzien van het aspect bodemkwaliteit staat, op
basis van vaste jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS), voorop dat de
vaststelling van de aanwezigheid van verontreinigingen in de bodem, de noodzaak van sanering van
verontreinigde locaties en de wijze waarop deze saneringen moeten worden uitgevoerd, zijn geregeld in
afzonderlijke wetgeving met eigen procedures. Dat doet er niet aan af dat het bevoegd gezag het ruimtelijk
besluit pas kan nemen indien, voor zover redelijkerwijs valt in te zien, een eventuele bodemverontreiniging
niet aan de uitvoerbaarheid in de weg staat. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de bodem in principe geschikt
dient te zijn voor de beoogde functie. De bodemkwaliteit mag geen onaanvaardbaar risico vormen voor de
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gebruikers van de bodem. De regionale bodemkwaliteitskaart (2017) die ook in de gemeente Etten-Leur wordt
gehanteerd, is volgens het RIVM-systematiek opgesteld en geeft het gewenst of toekomstig bodemgebruik
weer. Binnen de bodemkwaliteitskaart wordt onderscheid gemaakt in bodemkwaliteitsklassen.

Beoordeling
De gronden aan de Lage Donk 12 zijn vanuit het verleden altijd in gebruik geweest als land- en tuinbouwgrond.
Er zijn daarom geen aanwijzingen dat er sprake is van bodemverontreiniging. Daarnaast betreft de beoogde
ontwikkeling de realisatie van een nieuwe kas ten behoeve van het bestaande glastuinbouwbedrijf. Deze
functie komt overeen met de functie 'Landbouw/Natuur' die is opgenomen in de Bodemfunctieklassenkaart
vanuit de Bodemkwaliteitskaart Regio Midden- en West-Brabant (december 2017).

Conclusie
Het aspect bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor het plan.

5.3 Waterhuishoudkundige aspecten

Toetsingskader
In ruimtelijke plannen dient aandacht besteed te worden aan waterhuishoudkundige aspecten. Daarbij staan
naast een duurzaam waterbeheer de integrale afweging en het creëren van maatwerk voorop. Water moet
altijd bekeken worden in het licht van het watersysteem of stroomgebied waarin een stad of een dorp ligt. Een
goede afstemming van waterbeleid en ruimtelijke ordening, ook in het direct aangrenzende gebied, is daarom
noodzakelijk. De integratie van water in ruimtelijke plannen vindt plaats via de zogenaamde watertoets.
Concreet betekent de watertoets, dat een plan een zogenaamde waterparagraaf dient te bevatten, die keuzes
ten aanzien van de waterhuishoudkundige aspecten gemotiveerd beschrijft. Daarin dient een wateradvies van
de waterbeheerder te worden meegenomen. De watertoets is wettelijk verankerd in artikel 3.1.6 lid 1, sub b
Bro.

Beleid provincie Noord-Brabant
Vigerend is het Provinciale Milieu- en Waterplan 2016 - 2021 (PWMP) van 18 december 2015. Het PMWP is de
structuurvisie voor o.a. het aspect water op grond van de Wet ruimtelijke ordening. Het plan bevat de
verplichte onderdelen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water. Behalve dat het PMWP de uitgangspunten
aangeeft voor het waterbeleid van waterschappen en gemeenten, toetst de provincie aan de hand van dit plan
ook of de plannen van de waterschappen passen in het provinciale beleid. Als algemene uitgangspunten zijn
onder andere te noemen de scheiding van relatief schone en vuile waterstromen en het benutten van
mogelijkheden voor infiltratie en/of conservering van hemelwater.

Beleid waterschap Brabantse Delta
Het plangebied ligt binnen het stroomgebied van waterschap Brabantse Delta. De visie van waterschap
Brabantse Delta is vervat in het Waterbeheerplan 2016 - 2021. Het waterschap richt zich hierbij op een
doelmatig waterbeheer als motor voor een economische en ecologisch krachtige regio. Speerpunten uit het
waterbeheerplan zijn klimaatadaptatie, innovaties, ruimtelijke ontwikkelingen, toekomstig medegebruik en het
tegengaan van verdroging. Deze ontwikkelingen geven aanleiding tot nieuwe accenten:
 het nationale Deltaprogramma voor waterveiligheid en de versterking van de dijken langs de Rijkswateren

en de regionale rivieren;
 het optimaliseren van de zoetwatervoorziening met het oog op de toenemende droogte;
 inzet op bewustwording van watergebruikers zodat hun inzicht groeit over wat ze zelf aan waterbeheer

kunnen bijdragen;
 helderheid over zowel beperkingen als mogelijkheden voor de gebruiksfuncties van het watersysteem;
 het verbeteren van de waterkwaliteit in een meer integrale, gebiedsgerichte uitvoeringsstrategie

(combineren van verbeteren van de waterstanden, onderhouden van sloten en treffen van
inrichtingsmaatregelen);

 afvalstoffen steeds meer inzetten als waardevolle grondstoffen zoals terugwinning van fosfaat en
productie van bioplastic uit afvalwater;

 een duurzame energiewinning.
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Daarnaast heeft het waterschap waar nodig nog toegespitst beleid en beleidsregels op de verschillende
thema's/speerpunten uit het waterbeheersplan en heeft het waterschap een eigen verordening; De Keur en de
legger. De Keur waterschap Brabantse Delta 2015 bevat gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot
ingrepen die consequenties hebben voor de waterhuishouding en het waterbeheer. De legger geeft aan waar
de waterstaatswerken liggen, aan welke afmetingen en eisen die moeten voldoen en wie onderhoudsplichtig
is. Veelal is voor deze ingrepen een watervergunning van het waterschap benodigd.

De waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel hebben in de Noord-Brabantse
Waterschapsbond (NBWB) besloten om de keuren te uniformeren en tegelijkertijd te dereguleren. Hierbij is
aangehaakt bij het landelijke uniformeringsproces van de Unie van Waterschappen. Er is conform het nieuwe
landelijke model een sterk gedereguleerde keur opgesteld, met bijbehorende algemene regels en
beleidsregels. Deze zijn voor de drie waterschappen gelijkluidend. De nieuwe uniforme keuren zijn gezamenlijk
in werking getreden op 1 maart 2015. In de nieuwe keur is opgenomen dat het in beginsel verboden is om
zonder vergunning neerslag door toename van verhard oppervlak of door afkoppelen van bestaand oppervlak,
tot afvoer naar een oppervlaktewaterlichaam te laten komen. Dit verbod is van toepassing tenzij:
a. het afkoppelen van verhard oppervlak maximaal 10.000 m² is, of;
b. de toename van verhard oppervlak maximaal 2.000 m² is, of;
c. de toename van verhard oppervlak bestaat uit een groen dak;
d. de toename van verhard oppervlak tussen 2.000 m² en 10.000 m² is en compenserende maatregelen zijn

getroffen om versnelde afvoer van hemelwater tegen te gaan, in de vorm van een voorziening met een
minimale retentiecapaciteit conform de rekenregel:

Benodigde retentiecapaciteit (in m³) = toename verhard oppervlak (in m²) x gevoeligheidsfactor x 0,06

Daarbij dient de voorziening te voldoen aan de volgende voorschriften:
a. de bodem van de voorziening dient boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) te liggen;
b. de afvoer uit de voorziening via een functionele bodempassage naar het grondwater en/of via een

functionele afvoerconstructie naar het oppervlaktewater plaatsvindt. Indien een afvoerconstructie wordt
toegepast, dient deze een diameter van 4 cm te hebben;

c. daarnaast moet er altijd een overloopconstructie zijn, om uitspoeling naar de sloot te voorkomen.

Voor het overige zijn er in de keur diverse regels opgenomen om gebieden met een specifieke functie te
beschermen, zoals de attentiegebieden en invloedsgebieden Natura 2000. Er geldt een specifiek
beschermingsregime, afhankelijk van het type gebied en de ligging in of nabij een beschermd gebied.
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Figuur 5.2  Kaart Keur Beschermde Gebieden met beschermd gebied in oranje (bron: Waterschap Brabantse Delta)

Naast de keur hanteert het Waterschap ook de waterlegger kaart. Op de waterlegger is de volgende informatie
opgenomen:
 alle aanwezige sloten en beken (waterlopen) en dijken (waterkeringen), inclusief ‘kunstwerken’ zoals

stuwen, sluizen, gemalen;
 wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud hiervan;
 de status, ligging, afmetingen en vorm van waterlopen, dijken, waterbergingen, vaarwegen en

kunstwerken;
 de beschermingszones langs waterlopen en dijken.

Op figuur 5.3 is een uitsnede opgenomen van de waterlegger kaart. Hierop is te zien dat in het plangebied
twee B-waterlopen voorkomen. De oostgrens van het plangebied wordt gevormd door een A-waterloop.
B-waterlopen worden niet bijzonder beschermd en mogen in principe gedempt worden indien de
doorstroming van het water en het waterbergend vermogen gecompenseerd worden. A-waterlopen zijn
belangrijk voor het waterhuishouden van een gebied en mogen niet zo maar gedempt worden.
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Figuur 5.3  Vastgestelde Legger Waterschap Brabantse Delta

Beoordeling
Huidige situatie
Ligging plangebied
Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van het waterschap Brabantse Delta. Het maaiveld ter plaatse
ligt op een hoogte van circa 5 meter boven N.A.P.

Het plangebied ligt niet binnen beschermd gebied en ook niet binnen een attentiegebied rondom een natte
natuurparel.

Bodem en grondwater
Het plangebied ligt in de Polders, op de grens van de Westelijke Zandgronden. Er is sprake grondwatertrap VI.
Dat wil zeggen dat de gemiddelde hoogste grondwaterstand circa 40-80 centimeter beneden maaiveld ligt en
dat de gemiddeld laagste grondwaterstand circa 120 centimeter beneden maaiveld ligt.

Watersysteem
Volgens de vastgestelde Legger zijn in het plangebied twee waterlopen aanwezig die gecategoriseerd zijn als
B-watergangen. De oostelijke watergang langs de bestaande kas is jaren geleden gedempt. De locatie van de
westelijke watergang (ten noorden van het perceel Lage Donk 30) is niet gevoelig voor wateroverlast. Het
waterschap heeft aangegeven dat deze sloot ook gedempt kan worden en dat hier geen compensatie voor
getroffen hoeft te worden.

Watersysteemkwaliteit en ecologie
Binnen het plangebied liggen geen waterlopen die zijn aangewezen als ecologische verbindingszone of als
KRW-waterlichaam.

Veiligheid en waterkeringen
Binnen het plangebied liggen geen waterkeringen of bijbehorende beschermingszones.
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Toekomstige situatie
Algemeen 
Het oppervlak aan kassen wordt uitgebreid met 13.400 m2. Als gevolg van deze toename van verhard
oppervlak dient er een buffering (retentie) voor hemelwater afkomstig van dit extra verhard oppervlak te
worden gerealiseerd om een onevenredige belasting van het oppervlaktewatersysteem te voorkomen. Immers,
in onbebouwde grond kan het hemelwater infiltreren, terwijl ingeval dat deze grond verhard wordt het
hemelwater opgevangen wordt en naar het oppervlaktewatersysteem wordt afgevoerd. Directe afvoer zonder
buffering leidt bij een stortbui tot een te snelle afvoer naar de watergangen die niet ingericht zijn op een
dergelijke piekbelasting.

Het plan voorziet daarom in de aanleg van een waterbassin (foliebassin), dat deels onder en deels boven het
maaiveld wordt aangelegd. Hemelwater afstromend van de kassen wordt hierin opgevangen en gebufferd. Dit
hemelwater dient ook als basis voor het gietwater ten behoeve van de gewassen in de kas. Dit is nodig omdat
er in de aardbeien teelt regenwater wordt gegeven. Hier kan op deze locatie geen tot heel weinig bronwater
aan toegevoegd worden. Er is namelijk een te hoog Silicium gehalte in de bodem aanwezig. Dit beïnvloedt de
nutriënten opname te veel. Het waterbassin heeft een oppervlakte van 1.465 m2. De concrete uitvoering van
het waterbassin zal nader uitgewerkt worden voor de aanvraag omgevingsvergunning. In het dan op te stellen
waterhuishoudkundig plan zal bekeken worden of een kwaliteitsbuffer noodzakelijk is. De te realiseren retentie
moet worden getroffen in een gietwaterbassin, waarin een knijpvoorziening en een overstortvoorziening
worden toegepast. De ruimte tussen de knijpvoorziening en de overstortvoorziening is de retentie capaciteit.

Afvalwater
De hoeveelheid personeel zal met de uitbreiding nauwelijks toenemen. Het initiatief leidt daarom slechts tot
een zeer beperkte toename van de productie van huishoudelijk afvalwater. Deze toename is niet zodanig dat
dit niet door de riolering verwerkt kan worden.

Watersysteem
In het kader van de uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf dient de westelijke watergang (ten noorden van
het perceel Lage Donk 30) te worden gedempt. Deze te dempen B-watergang ligt in een vrij afwaterend gebied
en heeft geen ecologische functie. Door het dempen van de watergang en het bouwen van de nieuwe
tuinbouwkas vindt er minder afvoer van oppervlaktewater plaats wat een positieve bijdrage levert aan de
waterhuishouding ter plaatse. Doordat de percelen die afwateren op de te dempen watergang volledig zullen
worden overbouwd, komt de afwatering van de percelen niet in het geding door de demping. Daarnaast is het
perceel met de te dempen watergang niet gevoelig voor wateroverlast. Daarmee neemt de benodigde
bergingscapaciteit op de locatie niet af en hoeft het dempen van de B-watergang niet gecompenseerd te
worden.

Watersysteemkwaliteit en ecologie
Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem is het van belang om duurzame,
niet-uitloogbare materialen te gebruiken, zowel gedurende de bouw- als de gebruiksfase.

Veiligheid en waterkeringen
De ontwikkeling heeft geen invloed op waterkeringen of bijbehorende beschermingszones.

Waterbeheer
De ontwikkeling op de onderzoekslocatie heeft tot gevolg dat het verhard oppervlak toeneemt met circa
13.400 m2. Gezien het kassencomplex uitgebreid wordt stelt het bevoegd gezag dat dit op een hydrologisch
neutrale manier dient te gebeuren en er eveneens compenserende voorzieningen moeten worden
gerealiseerd. Gerekend kan worden met een gevoeligheidsfactor 0,5 omdat vrijwel de hele uitbreiding
plaatsvindt in een gebied met deze gevoeligheidsfactor (zie figuur 5.4).
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Figuur 5.4  Gevoeligheidsfactor omgeving Lage Donk 12

Op de onderzoekslocatie dient 402 m3 hemelwater opgevangen/geïnfiltreerd te worden (13.400 m2 aan
verharding x 0,06 x gevoeligheidsfactor 0,5). De initiatiefnemer is voornemens een hemelwaterbassin aan te
leggen om de gewassen in de kassen te kunnen bewateren. In het bassin kan circa 4.000 m3 hemelwater
worden geborgen en opgeslagen. Het hemelwaterbassin zal voorzien worden van een knijpvoorziening die het
hemelwater vertraagt afvoert (2 l/s/ha) naar het oppervlaktewater in het geval dat de voorziening vol raakt.
Wanneer blijkt dat hemelwater in de beoogde situatie verontreinigd kan raken met overtollig gietwater of
condenswater zal een kwaliteitsbuffersysteem geïnstalleerd moeten worden. De concrete uitvoering van het
waterbassin zal nader uitgewerkt worden in de omgevingsvergunningsaanvraag. Hierbij zal ook aan de orde
komen of een kwaliteitsbuffer noodzakelijk is. Door het aanleggen van het hemelwaterbassin wordt voldaan
aan bergingseis van de gemeente Etten-Leur en hydrologisch neutraal ontwikkeld.

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat alle wateraspecten zorgvuldig zijn afgewogen. Omdat het verhard oppervlak
zal toenemen met meer dan 10.000 m2, moet een watervergunning worden aangevraagd. Voor de
watervergunning wordt een waterhuishoudkundig plan opgesteld waarin de details van de beoogde onwikkeling
worden uitgewerkt.

Deze waterparagraaf is ter beoordeling voorgelegd aan het waterschap Brabantse Delta. Het waterschap heeft
onder voorbehoud een positief wateradvies afgegeven (brief d.d. 11 juni 2021). Naar aanleiding van de
opmerkingen van het waterschap is de waterparagraaf aangepast.
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5.4 Ecologie

5.4.1 Flora en fauna
Toetsingskader
De Wet natuurbescherming bevat de voormalige wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de
Wet natuurbescherming. 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.

Beoordeling en conclusie
Om vast te stellen of in het plangebied beschermde soorten voorkomen, is door Ecodat BV Landschap en
Ecologie een quickscan flora & fauna uitgevoerd, d.d. 8 februari 2021. Deze quickscan is bijgevoegd als bijlage
1.

In de quickscan is geconcludeerd dat het plan geen negatieve invloed zal hebben op wettelijk beschermde
soorten. Bij het uitvoeren van werkzaamheden dient altijd de zorgplicht in acht te worden genomen ten
aanzien van onder andere algemene grondgebonden zoogdieren, broedvogels en amfibieën.

Het aspect Flora en fauna vormt geen belemmering voor het plan.

5.4.2 Natuurgebieden
Toetsingskader
De Wet natuurbescherming (Wnb) is een wet van 16 december 2015, houdende regels ter bescherming van de
natuur. De Wet natuurbescherming is in werking getreden op 1 januari 2017 en vervangt daarmee het
voorheen geldende wettelijke stelsel voor de natuurbescherming, zoals neergelegd in de
Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.

De wet regelt ten eerste de taken en bevoegdheden ten behoeve van de bescherming van natuurgebieden en
planten- en diersoorten. Daarnaast bevat de wet onder meer bepalingen over de jacht en over houtopstanden.
In de Wet natuurbescherming is de Europese regelgeving omtrent natuurbescherming, zoals vastgelegd in de
Vogelrichtlijn (Richtlijn 2009/147/EG, 30 november 2009) en Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG, 21 mei 1992)
als uitgangspunt genomen.

De gebiedsbescherming van de Natura 2000-gebieden is geregeld in hoofdstuk 2 van de Wnb. Onderdeel van
deze gebiedsbescherming wordt gevormd door het Programma Aanpak Stikstof 2015 - 2021 (PAS), welke in
werking is getreden per 1 juli 2015. Het PAS betreft een programma, voorheen op grond van de
Natuurbeschermingswet 1998 en gecontinueerd onder de Wnb, en heeft als doel om de depositie van stikstof

http://0DB60F8A-D00A-4D07-B0F8-9B10BEA57101
http://0DB60F8A-D00A-4D07-B0F8-9B10BEA57101
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op de Natura 2000-gebieden te verminderen, de natuur te versterken en ruimte te bieden voor economische
ontwikkelingen.

Beoordeling
Het dichtstbij gelegen Natura 2000-gebied betreft het 'Ulvenhoutse Bos', welke is gelegen op een afstand van
circa 14 km. Natura 2000-gebieden kunnen schade ondervinden wegens diverse aspecten, zoals verdroging,
oppervlakteverlies, verontreiniging, versnippering, optische verstoring, verzuring en vermesting.

In onderhavig geval is sprake van de uitbreiding van een glastuinbouwbedrijf van 2,8 ha naar 4,1 ha met
alle bijbehorende voorzieningen (0,8 ha). Uitstoot van stikstof ten gevolge van het planvoornemen bestaat
alleen uit de verkeersbewegingen die de ontwikkeling genereert, aangezien de kas niet verwarmd wordt.
Daarnaast bestaat de uitstoot van stikstof uit de aanlegfase, bestaande uit de bouw van nieuwe kassen.

Hiervoor is een stikstofdepositieonderzoek uitgevoerd. De rapportage is als bijlage 2 bij deze toelichting
opgenomen. De berekening is uitgevoerd met de AERIUS calculator, versie 2020. De berekening laat zien dat er
geen significant negatieve effecten optreden als gevolg van het plan op de omliggende Natura 2000-gebieden.

Conclusie
Onderhavig initiatief voldoet aan de vereisten van de Wet natuurbescherming.

5.5 Bedrijven en milieuzonering

Toetsingskader
Vanuit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening dient er een goede ruimtelijke scheiding te zijn tussen
milieugevoelige bestemmingen (bijvoorbeeld woningbouw) en milieubelastende activiteiten. Uitgangspunt
daarbij is dat ter plaatse van woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en dat bedrijven
niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt. Afstemming van bestaande en nieuwe functies dient te gebeuren
door voldoende afstand in acht te houden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de VNG-uitgave: Bedrijven
en milieuzonering. In deze publicatie worden richtafstanden gegeven voor de ruimtelijke relevante
milieuaspecten geluid, geur, gevaar en stof. De grootste van deze vier richtafstanden is bepalend voor de
indeling van een activiteit in een milieucategorie. De richtafstanden gelden ten opzichte van rustig
buitengebied.

Beoordeling
De ontwikkeling betreft de uitbreiding van het bestaande glastuinbouwbedrijf Mariëndonk. De richtafstand
tussen bedrijfsgebouwen en kassen ten behoeve van tuinbouwbedrijven en milieugevoelige functies dient ten
minste 30 meter te bedragen.

Objecten Afstand tussen nieuwe kas en object (geschat)
Lage Donk 18 65 meter
Lage Donk 24 50 meter
Lage Donk 30 55 meter
Lage Donk 38 65 meter

De afstand tussen de nieuw te realiseren kas en de woningen aan de Lage Donk bedraagt ten minste 50 meter.
Het aspect Bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor het plan.

Lichthinder
Ten aanzien van assimilatieverlichting kan worden opgemerkt dat het bedrijf moet voldoen aan de
milieunormen zoals die zijn opgenomen in paragraaf 3.5.1 van het Activiteitenbesluit. Deze normen moeten
lichthinder voor omwonenden voorkomen en de duisternis en het donkere landschap beschermen.

5.6 Geluidhinder

http://2C2FDAE0-A352-4280-8F6A-DD659F2EDD22
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Het aspect geluid is voor voorliggende ontwikkeling van belang. De uitbreiding van een glastuinbouwbedrijf
kan immers leiden tot een toename van de geluidbelasting ten gevolge van het geluid op het terrein zelf én ten
gevolge van een toename van het verkeer op omliggende wegen.

Zoals aangegeven in paragraaf 2.3 neemt de verkeersgeneratie nauwelijks toe als gevolg van de uitbreiding.
Door efficiënter gebruik kunnen vrachtwagens voller worden ingepakt. Ook zal de beperkte uitbreiding niet
leiden tot een grote verandering in het personeelsbestand. Als gevolg hiervan zal de geluidhinder op de
omliggende woningen slechts verwaarloosbaar toenemen. Hetzelfde geldt voor de geluidbelasting ten gevolge
van het geluid op het terrein zelf. De bedrijfsvoering wordt immers nauwelijks aangepast.

Het aspect geluid vormt geen belemmering voor het plan.

5.7 Luchtkwaliteit

5.7.1 Wet milieubeheer
Toetsingskader
In het kader van een planologische procedure dient te worden aangetoond dat voldaan wordt aan de
wettelijke normen voor wat betreft luchtkwaliteit. Hierbij dient het effect op de luchtkwaliteit in de omgeving
als gevolg van een nieuwe ontwikkeling, als ook de toetsing aan de 'Wet luchtkwaliteit' in beeld te worden
gebracht.

De 'Wet luchtkwaliteit' van 15 november 2007, opgenomen in hoofdstuk 5, onder titel 5.2 van de Wet
milieubeheer (Wm) gaat in op luchtkwaliteitseisen. In Bijlage 2 van de Wm zijn wettelijke grenswaarden
vastgelegd van onder andere de stoffen stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10), benzeen (C6H6), zwaveldioxide
(SO2), lood (Pb) en koolmonoxide (CO).

Voor PM10 geldt voor het jaargemiddelde een grenswaarde van 40 μg/m3. Het 24-uursgemiddelde van 50
μg/m3 mag maximaal 35 dagen per kalenderjaar worden overschreden. Voor NO2 geldt voor het
jaargemiddelde een grenswaarde van 40 μg/m3. Het 24-uursgemiddelde van 200 μg/m3 mag maximaal 18
dagen per kalenderjaar worden overschreden. De 'Wet luchtkwaliteit' voorziet onder meer in een
gebiedgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).
Het Rijk, provincies en gemeenten werken in het NSL-programma samen aan maatregelen om de luchtkwaliteit
te verbeteren tot de normen, ook in gebieden waar nu de normen voor luchtkwaliteit niet worden gehaald
(overschrijdingsgebieden). De programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke
activiteiten en milieugevolgen.

Kort samengevat dienen projecten te worden beoordeeld op basis van de 'Wet luchtkwaliteit' c.q. artikel 5.16
van de Wet milieubeheer. Luchtkwaliteitseisen vormen onder de 'Wet luchtkwaliteit' geen belemmering voor
vergunningverlening als:
 er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
 een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt;
 een project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging;
 een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het NSL, dat op 1 augustus

2009 in werking is getreden.

In artikel 2 van het 'Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' is opgenomen dat een
project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtkwaliteit als de zogenaamde '3% grens' niet wordt
overschreden. Na vaststelling van het NSL op 1 augustus 2009 is deze grens gedefinieerd als 3% van de
grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen
met 1,2 microgram/m3 voor zowel PM10 als NO2.

In artikel 4 van het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) en de bijlagen van de
'Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' is voor bepaalde categorieën projecten
met getalsmatige grenzen vastgesteld dat deze 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdragen aan de
luchtverontreiniging. Deze mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd
worden. De wettelijke ondergrens voor onderzoek bedraagt:
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 1500 woningen (netto) bij minimaal 1 ontsluitingsweg;
 3000 woningen bij minimaal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling;
 100.000 m² bruto vloeroppervlakte bij minimaal 1 ontsluitingsweg;
 200.000 m² bruto vloeroppervlakte bij minimaal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige

verkeersverdeling.

Beoordeling
Het onderhavige project staat niet op de lijst met categorieën van gevallen van de Regeling NIBM. Voor
gevallen die niet op de lijst staan, kan met de NIBM-tool aannemelijk worden gemaakt dat het project niet in
betekenende mate bijdraagt. De NIBM-grens ligt voor de stoffen PM10 en NO2 op 1,2 μg/m3. Uit de volgende
berekening met de NIBM-tool blijkt dat de bijdragen voor PM10 en NO2 kleiner zijn dan deze waarde. Hierbij is
uitgegaan van de toename aan verkeersbewegingen zoals aangegeven in paragraaf 2.3. Dat wil zeggen in totaal
8 verkeersbewegingen waarvan 2 bewegingen met vrachtwagens.

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat het aspect luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor de onderhavige
ontwikkeling. Binnen het plangebied en in de directe omgeving is sprake van een goed woon- en leefklimaat.

5.7.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Toetsingskader
Uit oogpunt van goede ruimtelijke ordening dient beoordeeld te worden of het aanvaardbaar is om het project
op deze locatie te realiseren. Hierbij kan de blootstelling aan de ter plaatse bestaande luchtverontreiniging een
rol spelen, ook als het project zelf 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Er is
sprake van een significante blootstellingsduur onder andere bij een woning, school of sportterrein.

Om inzicht te geven in de mate van blootstelling aan luchtverontreiniging wordt gebruik gemaakt van de, door
het ministerie van Infrastructuur en Milieu, beschikbaar gestelde digitale monitoringstool
(www.nsl-monitoring.nl). Met de jaarlijkse monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL) wordt de ontwikkeling van de luchtkwaliteit gevolgd en wordt de uitvoering van de
maatregelen en projecten (die zijn opgenomen in het NSL) bijgehouden.

De Monitoringstool is het instrument waarmee de stand van zaken in de uitvoering van de projecten en
maatregelen in het NSL wordt gevolgd, en de concentraties luchtverontreinigende stoffen worden berekend
voor het achterliggende kalenderjaar en de toekomstige jaren die relevant zijn voor het NSL. De kaart van de
monitoring van het NSL biedt de mogelijkheid om de verschillende resultaten van de monitoring zichtbaar te
maken.

Beoordeling
In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de jaargemiddelde concentraties NO2, PM10 en PM2,5 in de
omgeving van het plangebied inzichtelijk gemaakt op basis van de gegevens in de NSL-monitoringstool. In deze
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tool is onder andere de Hoevenseweg opgenomen. In figuur 5.5 zijn de concentraties NO2, PM10 en PM2,5 voor
het peiljaar 2020 nabij het plangebied weergegeven. Deze concentraties zijn afkomstig uit de
NSL-monitoringstool 2020.

Figuur 5.5  Uitsnede kaart NSL-Monitoringstool

Uit de voorgaande afbeelding blijkt dat in de omgeving van het plangebied de jaargemiddelde concentraties
NO2, PM10 en PM2,5 respectievelijk maximaal 18,4 μg/m3, 18,0 μg/m3 en 10,9 μg/m3 bedragen. De
jaargemiddelde grenswaarden voor NO2, PM10 (beide 40 μg/m3) en PM2,5 (25 μg/m3) worden niet overschreden.
Het aantal overschrijdingsdagen van de 24 uurgemiddelde concentratie is maximaal 7, waardoor het maximum
van 35 dagen eveneens niet wordt overschreden. De algemene trend is dat in de toekomst de emissies en de
achtergrondconcentraties van deze stoffen zullen dalen. Overschrijdingen van de grenswaarden zijn dan ook
niet te verwachten.

Conclusie
Het aspect luchtkwaliteit levert dan ook geen beperkingen op voor de beoogde ontwikkeling.

5.8 Externe veiligheid

Toetsingskader
Inrichtingen
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is gericht aan het bevoegd gezag inzake de Wet milieubeheer
en de Wet ruimtelijke ordening en heeft onder meer tot doel om bij nieuwe situaties toetsing aan de
risiconormen te waarborgen. In de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) zijn o.a. standaardafstanden
opgenomen waarbij wordt voldaan aan de grens- en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico. Het Bevi is
van toepassing op vergunningplichtige risicovolle bedrijven en de nabijgelegen al dan niet geprojecteerde
(beperkt) kwetsbare objecten. In artikel 2, lid 1 van het Bevi is opgesomd wat wordt verstaan onder risicovolle
bedrijven. In artikel 1 van het Bevi wordt toegelicht wat wordt verstaan onder (beperkt) kwetsbare objecten.
Voor de toepassing van het Bevi, wordt een nieuw ruimtelijk besluit gezien als een nieuwe situatie.

Transport
Beoordeling van de risico's veroorzaakt door het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, het water en
de weg dient plaats te vinden aan de hand van het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt), als in
werking per 1 april 2015. Bij het besluit horen grens- en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico en
richtlijnen voor de toepassing van de rekenmethodiek en de verantwoording van het groepsrisico. Bij nieuwe
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ruimtelijke ontwikkelingen langs transportassen die deel uitmaken van het Basisnet Weg, Water en/of Spoor
kan de berekening van het plaatsgebonden risico achterwege blijven. Hiervoor gelden namelijk de afstanden
die in bijlage I, II en III van de Regeling basisnet zijn opgenomen. Op deze afstanden mag het plaatsgebonden
risico vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen niet meer bedragen dan 10-6 per jaar. Voor het Basisnet Weg
geldt dat daarwaar in de tabel van bijlage 2 van het Bevt de afstand '0' is vermeld het plaatsgebonden risico
vanwege het vervoer op het midden van de weg niet meer mag bedragen dan 10-6 per jaar.

Buisleidingen
Beoordeling van de risico's veroorzaakt door het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen geschiedt
aan de hand van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), als in werking getreden per 1 januari 2011.
Ten aanzien van het Bevb bestaat de noodzaak om een ruimtelijke reservering op te nemen voor het
plaatsgebonden risico (PR) en een verantwoording van het groepsrisico (GR) van relevante buisleidingen.
Binnen de PR 10-6 risicocontour mogen geen kwetsbare objecten aanwezig zijn en zo mogelijk ook geen
beperkt kwetsbare objecten. Het verwachte aantal aanwezigen binnen het invloedsgebied van de buisleiding
moet worden verantwoord. dat invloedsgebied reikt bij brandbare vloeistoffen tot net buiten de 10-6 contour,
voor leidingen met aardgas en chemicaliën moet dat per geval berekend worden.

Beoordeling en conclusie
Om te beoordelen of er risicovolle activiteiten in de omgeving van het plangebied aan de Lage Donk 12
aanwezig zijn, is de risicokaart geraadpleegd, zie figuur 5.6.

Figuur 5.6  Uitsnede risicokaart (bron: www.risicokaart.nl)

Er zijn geen risicovolle activiteiten aanwezig in de directe omgeving van het plangebied. Het aspect externe
veiligheid vormt geen belemmering voor het plan.

5.9 Kabels en leidingen

Toetsingskader
De hierna volgende leidingen zijn planologisch relevant, voor zover zij geen deel uitmaken van een inrichting
zoals bedoeld in de Wet milieubeheer.
a. hoogspanningsverbindingen van 50 kV en hoger;
b. buisleidingen voor transport van aardgas met een uitwendige diameter van meer dan 50 mm en een druk

van meer dan 16 bar;



30

c. buisleidingen voor transport van aardolieproducten met een uitwendige diameter van meer dan 70 mm
en een druk van meer dan 16 bar;

d. buisleidingen met een diameter van 400 mm of meer buiten de bebouwde kom;
e. buisleidingen voor transport van andere stoffen dan aardgas en aardolieproducten, die risico's met zich

meebrengen voor mens en/of leefomgeving wanneer deze leidingen beschadigd raken (Onder zgn.
'leidingen voor andere stoffen dan aardgas en aardolieproducten' worden in ieder geval leidingen verstaan
voor transport van nafta, waterstof, koolstofdioxide, stikstof, zuurstof, ethyleen en propyleen).

Beoordeling
Over de noordoostzijde van het plangebied loopt een hoogspanningsverbinding. Hier is het nieuwe
waterbassin gepland. Daarom is contact opgenomen met TenneT. Tennet adviseert dat de werkzaamheden
worden (gedeeltelijk) uitgevoerd binnen de belemmerde strook van de bovengrondse 150
kV-hoogspanningsverbinding Laaksche Vaart-Etten (LSV-ETN150) tussen mastnummers 2 en 4. In deze
belemmerde strook gelden, in het kader van veiligheid en ongestoorde leveringszekerheid,
veiligheidsaanbevelingen. De strook heeft op deze locatie een breedte van 26,00 meter aan weerszijden vanuit
de hartlijn van de hoogspanningsverbinding (totale breedte 52,00 meter). De uitbreiding van de kassen vindt
buiten de belemmerde strook van de hoogspanningsverbinding plaats en valt daarmee buiten de scope van
TenneT.

TenneT heeft per brief van 28 januari 2021 aangegeven dat zij geen bezwaar hebben tegen de geplande
werkzaamheden voor het realiseren van een waterbassin en het aanbrengen van beplanting aan de Lage Donk
12 in Etten-Leur, mits bij de uitvoering van de werkzaamheden verschillende voorwaarden in acht worden
genomen. Aan deze voorwaarden zal worden voldaan. Daarnaast zal indien nodig zal in een later stadium van
onderhavig project een KLIC-melding worden uitgevoerd.

Conclusie
Er zijn geen belemmeringen met betrekking tot de aanwezigheid van kabels en leidingen.

5.10 Milieueffectrapportage en vormvrije m.e.r.-beoordeling

Toetsingskader
Behalve aan de uitvoeringsaspecten bedoeld in de Awb en het Bro dient ook te worden getoetst aan de Wet
milieubeheer en het Besluit m.e.r of er sprake is van een mogelijke verplichting tot het opstellen van een
milieueffectrapportage. Een milieueffectrapportage (MER), en de bijbehorende procedure (m.e.r.), is een
hulpmiddel om de belangen van het milieu volwaardig te betrekken bij de besluitvorming omtrent plannen en
projecten. Het gaat hierbij wel enkel om plannen en projecten die kunnen leiden tot initiatieven waarmee het
milieu mogelijk nadelig kan worden beïnvloed. Als uitgangspunt geldt voor plannen de onderstaande criteria
om te beoordelen of een MER noodzakelijk is:
1. Plannen die kaderstellend zijn voor toekomstige m.e.r.- (beoordelings)plichtige besluiten (boven de

grenswaarden uit de C- of D-lijst van het Besluit m.e.r.);
2. Plannen waarvoor een passende beoordeling nodig is in verband met een mogelijk significant negatief

effect op Natura 2000-gebieden;
3. Plannen en activiteiten die o.g.v. een provinciale milieuverordening zijn aangewezen als MER-plichtig.

Per 1 april 2011 is het Besluit m.e.r gewijzigd. De belangrijkste aanleidingen hiervoor zijn de modernisering van
de m.e.r wetgeving in 2010 en de uitspraak van het Europese Hof van 15 oktober 2009 (HvJ EG 15 oktober
2009, zaak C-255/08 - Commissie vs. Nederland). Deze wijziging heeft gevolgen voor eerstgenoemd criterium
om te beoordelen of een MER noodzakelijk is. Uit deze uitspraak volgt dat de omvang van een project niet het
enige criterium mag zijn om wel of geen m.e.r.(-beoordeling) uit te voeren. Ook als een project onder de
drempelwaarde uit de C- of D-lijst blijft, kan een project belangrijke nadelige gevolgen hebben, als het
bijvoorbeeld in of nabij een kwetsbaar natuurgebied ligt. Gemeenten en provincies moeten daarom per 1 april
van 2011 ook bij 'kleine projecten' (projecten onder de drempelwaarden van de C- of D-lijst) beoordelen of een
m.e.r.(-beoordeling) nodig is. Dit wordt de 'vormvrije m.e.r.-beoordeling' genoemd. Deze beoordeling houdt in
dat er bekeken moet worden of er bij het initiatief sprake is van dusdanig bijzondere omstandigheden of
milieueffecten dat er toch een MER moet worden opgesteld. Hierbij wordt gekeken naar de selectiecriteria uit
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bijlage III bij de m.e.r.-richtlijn (2011/92/EU), welke o.a. de omvang van het project, de cumulatie met andere
projecten en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen betreffen.

Beoordeling
Een plan is kaderstellend voor een toekomstig m.e.r.-plichtig besluit indien er sprake is van een overschrijding
van de grenswaarden uit de C-lijst van het Besluit m.e.r. In onderhavige situatie is er sprake van een bestaand
glastuinbouwbedrijf, welke volledig is vergund. Gewenst is een uitbreiding van het bouwvlak van het
glastuinbouwbedrijf tot 4,9 hectare. Een dergelijk agrarisch bedrijf wordt niet genoemd op de C-lijst. De
activiteit komt wel voor op de D-lijst, namelijk onder categorie D9, te weten een landinrichtingsproject dan wel
een wijziging of uitbreiding daarvan. De grenswaarde betreft hier gevallen waarin de activiteit betrekking heeft
op o.a. een functiewijziging met een oppervlakte groter dan 125 hectare van water, natuur, recreatie of
landbouw óf de vestiging van een glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied van 50 hectare of meer.
Voorliggend initiatief heeft slechts betrekking op het uitbreiden met 1,3 hectare bouwvlak ten behoeve van
een glastuinbouwbedrijf. Geconcludeerd kan worden dat de ontwikkeling ver beneden de drempelwaarde
ligt uit de D-lijst zoals opgenomen in het Besluit m.e.r. Het plan is derhalve niet kaderstellend voor een m.e.r.
(beoordelings)plichtig besluit. Wat betreft het eerste criterium geldt er derhalve geen plicht tot het opstellen
van een MER.

Conclusie
Zoals beschreven is er bij onderhavig project (kleine uitbreiding van een individueel bedrijf) geen sprake van
een verplichting tot het opstellen van een MER en het doorlopen van de m.e.r.-procedure o.g.v. het Besluit
m.e.r. of de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010. Uit dit hoofdstuk blijkt echter dat er geen
sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen. Er is dus voldaan aan de wettelijke verplichtingen
hieromtrent.
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Hoofdstuk 6 Juridische planbeschrijving

6.1 Inleiding

Een bestemmingsplan bestaat uit planregels, een verbeelding, vergezeld van een toelichting. De planregels en
de verbeelding vormen het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan. De verbeelding heeft de rol van
visualisering van de bestemmingen. De planregels regelen hoe de betreffende gronden mogen worden
gebruikt en bebouwd. De bestemmingen zijn zo opgenomen dat voldoende rechtszekerheid bestaat voor
omwonenden en andere gebruikers van het gebied en de omliggende gebieden. In de toelichting is
gemotiveerd waarom sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De indeling en inhoud van dit
bestemmingsplan zijn gebaseerd op de systematiek van de gemeente Etten-Leur. Voor het overige is de
plansystematiek gebaseerd op en sluit aan bij SVBP2012 (Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen) en
IMRO2012 (Informatie Model Ruimtelijke Ordening).

6.2 Algemene toelichting verbeelding

Op de verbeelding wordt met lijnen, coderingen en arceringen aan gronden een bepaalde bestemming
toegekend. Binnen een bestemmingsvlak zijn op de verbeelding met aanduidingen nadere regels aangegeven.
De verbeelding is volgens IMRO 2012 (Informatiemodel Ruimtelijke Ordening) getekend. Dit is een eenduidige
en technische methode voor het tekenen van kaarten. Hiermee kan ruimtelijke informatie eenvoudig digitaal
uitgewisseld worden met andere overheden en samenwerkingspartners. Tevens maakt deze methode het
mogelijk om het plan via internet te raadplegen.

6.3 Opzet van het wijzigingsplan

Deze paragraaf geeft een korte toelichting op de juridische regeling van dit wijzigingsplan. Op de
planverbeelding van dit wijzigingsplan zijn een bouwvlak van 4,9 hectare met de functieaanduiding
‘glastuinbouw’, en een vlak met de functieaanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - voeder- en
watervoorzieningen' voor de wateropslagvoorziening (waterbassin) opgenomen; de oppervlakte hiervan
bedraagt 1.465 m2. De verplichte landschappelijke inpassing is op de planverbeelding opgenomen met de
bestemming 'Groen-Houtsingel'. Verder zijn de gebiedsaanduidingen 'zoekgebied glastuinbouw
vestigingsgebied 2', de functieaanduidingen 'specifieke vorm van agrarisch - voorwaarde landschappelijke
inpassing' en de bestemming 'Agrarisch' op de planverbeelding opgenomen.

In de planregels is een voorwaardelijke verplichting opgenomen voor de realisatie, beheer en instandhouding
van de landschappelijke inpassing. In verband daarmee is het beplantingsplan als bijlage bij de planregels
opgenomen. De inleidende regels (hoofdstuk 1), de bestemmingsregels 'Agrarisch', 'Groen-Houtsingel', de
algemene regels (hoofdstuk 3) en de overgangs- en slotregels (hoofdstuk 4) uit het bestemmingsplan
'Buitengebied' zijn van overeenkomstige toepassing verklaard.
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Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de economische uitvoerbaarheid beschreven. Indien het bestemmingsplan
voorziet in de uitvoering van werken door de gemeente moet de financieel-economische
uitvoerbaarheid hiervan worden aangetoond. Er wordt nader ingegaan op de grondexploitatie en de
koppeling met het exploitatieplan.

7.2 Toepassing grondexploitatiewet

De Wet ruimtelijke ordening maakt het vaststellen van een exploitatieplan verplicht voor een aantal
bouwactiviteiten wanneer de bouw planologisch mogelijk wordt gemaakt in een bestemmingsplan, een
wijziging van een bestemmingsplan of een projectafwijkingsbesluit. De bouwplannen waarbij een
exploitatieplan verplicht is staan in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Dit betreft onder meer
plannen voor de bouw van een of meer woningen en de bouw van een of meer andere hoofdgebouwen.
Bovendien is een exploitatieplan nodig als locatie-eisen (aan openbare ruimte of woningcategorieën) gesteld
moeten worden en/of het bepalen van een tijdvak of fasering noodzakelijk is. Geen exploitatieplan is nodig
indien het verhaal van de kosten van grondexploitatie anderszins verzekerd is en er geen fasering of tijdvak
behoeft te worden vastgelegd én geen locatie-eisen (aan openbare ruimte of woningbouwcategorieën) hoeven
te worden vastgesteld.

7.3 Beoordeling

Het voorliggende initiatief, zoals beschreven in deze toelichting, betreft de uitbreiding van het oppervlak aan
kassen van de initiatiefnemer. In het onderhavige geval wordt het kostenverhaal anderszins verzekerd. De
gemeente Etten-Leur heeft met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten, waarin de
verantwoordelijkheid voor gemaakte kosten wordt vastgelegd. De gemeente verleent alleen medewerking aan
het initiatief, als de exploitatiekosten van het initiatief voor de gemeente niet negatief zijn. De exploitatie is op
deze manier anderszins verzekerd.
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Hoofdstuk 8 maatschappelijke uitvoerbaarheid

8.1 Omgevingsdialoog

De gemeente acht het voeren van een omgevingsdialoog zeer belangrijk. Door in een vroeg stadium de
omwonenden in de omgeving van een ruimtelijk initiatief te benaderen en te informeren wordt de
mogelijkheid gecreëerd om maatschappelijk draagvlak voor ontwikkelingen te realiseren. Om dit te faciliteren
heeft de gemeente een richtlijn opgesteld hoe een dialoog vormgegeven kan worden. In maart/april 2021
heeft de betreffende ondernemer een omgevingsdialoog gehouden onder zijn buren. Geen van de buren heeft
aangegeven een probleem te hebben met de beoogde uitbreiding. Ook hebben de ingebrachte reacties
hebben geen aanleiding gegeven om de plannen voor de uitbreiding te wijzigen.

8.2 Vooroverleg

Artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) geeft aan dat bij de voorbereiding van een
bestemmingsplan burgemeester en wethouders overleg met de besturen van bij het plan betrokken
waterschappen plegen. Waar nodig plegen zij tevens overleg met besturen van andere gemeenten, met de
provincie, de inspecteur voor de ruimtelijke ordening en met eventuele andere diensten van Rijk en provincie
die belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn.

Waterschap Brabantse Delta heeft op 11 juni 2021 onder voorbehoud positief gereageerd. In overleg met het
waterschap is de waterparagraaf vervolgens aangepast. Het door de gemeente ingevulde en ingediende
inventarisatieformulier ruimtelijke aspecten gaf de provincie geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

8.3 Zienswijzen

De vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan heeft plaatsgevonden volgens artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening. Het plan is in dit kader ter visie gelegd gedurende een periode van zes weken, van 14
oktober 2021 tot en met 24 november 2021. Gedurende deze periode heeft het ontwerpplan ter inzage
gelegen in het gemeentelijk informatiecentrum en is geplaatst op de gemeentelijke website.

In de bekendmaking is medegedeeld dat gedurende de termijn van zes weken schriftelijk of mondeling bij
burgemeester en wethouders een zienswijze kon worden ingediend. 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 inzage legging van het ontwerpwijzigingsplan.

Tijdens de periode van ter inzage legging zijn geen zienswijzen ingediend.
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1. INLEIDING EN SAMENVATTING     

 

 

1.1 Inleiding   
 
De firma Mariëndonk (hierna opdrachtgever) is voornemens om het perceel ten 
noorden van het huidige kassencomplex aan de Lage Donk 12 te Etten-Leur bij het 
kassencomplex te betrekken. Achter het bestaande kassencomplex komt een 
waterbassin. Als voorwaarde voor de uitbreiding wordt langs de randen een 
groenstrook aangebracht. 
  
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? 
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2. BESCHRIJVING VAN HET PLANGEBIED  
 

2.1 Ligging en omgeving 
 

De quickscan is ten behoeve van het plangebied aan de Lage Donk 12, te Etten-Leur. 
Het betreft de kadastrale percelen: 

• ETN01 O 2101 (gedeelte van het perceel: waterbassin) 

• ETN01 O 2102 (kassen) 

 

 
Figuur 1: plangebied is rood omlijnd, blauw vlak is compensatiegebied en rood vlak is locatie waterbassin. 
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2.2  HUIDIGE SITUATIE  

 
 
2.2.1  BEBO UWIN G  

In het plangebied is geen bebouwing aanwezig.

 
2.2.2  GROENE  ELEME NTEN  

Het plangebied bestaat nu uit een grasland met raaigrassen. 
 

2.2.3 ECOL OGIS CHE  POTENT IES  

Ecologische potenties zijn zeer beperkt door het eentonige karakter van de habitat 
(grasland).  

 
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. Een eventuele 
Aerius berekening is door de afstand tot het Ulvenhoutse bos (dichtstbijzijnde Natura  
2000 gebied) aan te raden. Bij navraag bij de initiatiefnemer, bleek dit al gedaan.   
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Figuur 2: Natura2000 kaart.  

 
Nationaal NatuurNetwerk (NNN, in de wet EHS) 
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van het Nationaal NatuurNetwerk (NNN), 
het NatuurNetwerk Brabant (NNB), Ecologische VerbindingsZone (EVZ) of een ander 
gelijkwaardig netwerk. De ligging van gebieden die onderdeel uitmaken van deze 
netwerken zijn in het figuur hieronder weergegeven. Met de voorgenomen 
planontwikkeling is er geen sprake van directe vernietiging van deze netwerken. Van 
negatieve uitstralingseffecten door geluid, licht en verdroging op het Nationaal 
Natuur Netwerk (dan wel andere netwerken) zal geen sprake zijn. 
 

 
Figuur 3: NNN-kaart.   
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3. WETTELIJK KADER  

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

 

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). 

 

Algemene zorgplicht ter bescherming van de natuur 
Iedereen moet zich volgens artikel 1.11 van de Wnb voldoende zorgvuldig gedragen 
om beschadiging van Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden of 
in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving te vermijden of, als 
dat niet mogelijk is, zo veel mogelijk te beperken. 
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Houtopstanden  
 

De bescherming van houtopstanden conform hoofdstuk 4 van de Wet 
natuurbescherming heeft als doel om het aanwezige areaal bos in Nederland te 
behouden. Onder houtopstanden vallen alle zelfstandige eenheden van bomen, 
boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of meer of rijbeplanting die 
meer dan twintig bomen omvat. In bijlage 1 van de Wet natuurbescherming (tabel V) 
worden de regels nader toegelicht. Wanneer houtopstanden geveld worden, niet 
vallende onder artikel 4.1 van de Wet natuurbescherming, geldt een meldingsplicht bij 
Gedeputeerde Staten van desbetreffende provincie (artikel 4.2 Wnb). Op basis van 
deze melding wordt door de provincie beoordeeld of de voorgenomen velling 
aanvaardbaar is in het kader van natuur- en landschapswaarden. Indien er geen 
bezwaar is om de houtopstanden te kappen, verplicht artikel 4.2 van de Wet 
natuurbescherming om binnen 3 jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand 
op dezelfde grond houtopstanden opnieuw aan te planten. Er geldt een algehele 
vrijstelling van de herplantplicht voor houtopstanden die gekapt worden in het kader 
van natuurbeheer en natuurbehoud. Indien bij de voorgenomen ontwikkeling 
herplantplicht geldt, maar niet voldaan kan worden aan de herplantplicht op de 
projectlocatie zelf, dan dient een ontheffing aangevraagd te worden met betrekking 
tot de herplantplicht bij de desbetreffende provincie. De provincie toetst vervolgens of 
voldaan wordt aan de bij de provinciale verordening gestelde regels voor 
herbeplanting op andere perceelgronden. Deze regels hebben onder andere 
betrekking op de kwaliteit, oppervlakte en locatie van de andere grond en de 
natuurwaarde van de te vellen houtopstand. Tevens kan ontheffing verleend worden 
voor herplantplicht ter plaatse, indien gewerkt wordt via een door het ministerie 
goedgekeurde gedragscode, die gebruikt mag worden door een van de betrokken 
partijen voor een wijze van vellen en een wijze van herplanten.   
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4. WERKWIJZE EN ONDERZOEKSINSPANNING .  
 

4.1   ZOOGDIERE N  

 
Bureaustudie 
In de Quickscanhulp worden alle soorten uit categorie 1 en 2 benoemd, dus ook de 
soorten waarvoor door de provincie Noord-Brabant vrijstelling is verleend. Deze 
soorten waarvoor vrijstelling is verleend betreffen onder andere de bosmuis, 
dwergmuis, egel, haas, huisspitsmuis, konijn, ree en vos. Volgens de Quickscanhulp 
komen de volgende soorten voor op korte afstand van het plangebied waarvoor geen 
provinciale vrijstelling is verleend: 

• Bunzing 

• Eekhoorn 

• Wezel 
 

• Franjestaart 

• Gewone dwergvleermuis 

• Gewone grootoorvleermuis 

• Laatvlieger 

• 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. Hierbij is niet bekend wat de activiteit van de soort was 
(passerend, foeragerend, verblijvend in een verblijfplaats, sporen, etc.).  
Gedurende het veldbezoek is gezocht naar sporen zoals uitwerpselen en vraatsporen,  
afgebeten veren of loopsporen van bijvoorbeeld marterachtigen. Deze zijn niet 
aangetroffen. Toch valt hieruit niet te concluderen dat er geen gebruik gemaakt wordt 
van het plangebied door marterachtigen. Gelet op het feit dat het plangebied uit een 
akker en grasland bestaat en er aan twee zijden sprake is van natuurlijk habitat, kan 
niet uitgesloten worden dat het plangebied gebruikt wordt door marterachtigen.  

Daarnaast wordt verwacht dat enkele soorten, waarvoor door de provincie Noord-
Brabant vrijstelling is verleend (zoals konijn en aantal muizensoorten), in het 
plangebied aanwezig zijn. 
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Marterachtigen 

Boommarter, bunzing en wezel komen voor in het Nationale Databank Flora & Fauna 
(hierna NDFF). Het leefgebied van deze marterachtigen hangt zeer sterk samen met de 
aanwezigheid van voldoende prooidieren en dekking (Murphy & Dowding, 1994; 
Alterio 1998). Over het algemeen hebben ze voorkeur voor kleinschalige, 
structuurrijke, extensief beheerde, agrarische cultuurlandschappen met voldoende 
verbindende lijnvormige landschapselementen, dekking en de aanwezigheid van 
verblijfplaatsen en prooidieren (Criel, 1990; Klemola, et al., 1999; Červinka, et al., 
2013; Magrini, et al., 2009; Rozema et al. 2017; Twisk, et al., 2010). 

Bunzing (Mustela putorius) 

De bunzing komt voor in allerlei verschillende landschapstypen, maar zijn voorkeur 
gaat uit naar een kleinschalig landschap met voldoende schuilmogelijkheden en water 
in de buurt. Dit kunnen oeverbegroeiingen, droge sloten, heggen, houtwallen, 
bosranden en akkerranden zijn, maar ook meer waterrijke gebieden zoals rietvelden of 
moerasgebieden. Daarnaast komt hij ook voor in vrij open terreinen, zoals 
weidegebieden met sloten. Vooral in de winter komt de bunzing ook wel in de buurt 
van boerderijen voor: daar kunnen ze tussen strobalen en op hooizolders warm 
blijven, en muizen en ratten bemachtigen. Omdat het plangebied uit een grasland, zal 
het plangebied slechts dienst doen als marginaal deel van de leefomgeving van een 
eventuele aanwezige bunzing. Op het terrein zijn geen mogelijkheden aangetroffen die 
een verblijfplaats zouden kunnen herbergen.  

 

Wezel (Mustela nivalis) 

Wezels leven bij voorkeur in open, droge natuur- en cultuurlandschap (Rd) maar 
verder in veel verschillende biotopen (zoals bossen, duinen, wei- en akkerland. 
Meestal in droger gebied dan de hermelijn. Echter overal waar woelmuizen ontbreken, 
ontbreekt ook de wezel.   

Ze zoeken graag dekking , bijvoorbeeld bij bosschages, houtstapels of heggen. Ook 
bewonen ze vaak oude holen van muizen, ratten en konijnen die bekleed wordt met 
veren of haren van prooidieren. Goede schuilmogelijkheden en de aanwezigheid van 
voldoende geschikt voedsel zijn de enige eisen die de wezel aan zijn omgeving stelt. 
Omdat het plangebied uit een grasland bestaat, zal het plangebied slechts dienst doen 
als marginaal deel van de leefomgeving van een eventuele aanwezige wezel. Op het 
terrein zijn geen mogelijkheden aangetroffen die een verblijfplaats zouden kunnen 
herbergen. 

De gezonde staat van instandhouding van marterachtigen is derhalve niet in gevaar, 
noch zal de ingreep schade aan (dan wel het doden van) eventuele aanwezige 
marterachtigen met zich meebrengen.  
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Overige grondgebonden zoogdieren 

Eekhoorn (Sciurus vulgaris) 

Het verspreidingsgebied van de eekhoorn strekt zich uit over heel Europa en Noord-
Azië. Eekhoorns leven tot op een hoogte van 2000 meter. De eekhoorn komt in grote 
delen van Nederland voor; vooral in Drenthe, Overijssel, Utrecht, Gelderland, Noord-
Brabant en Limburg. Eekhoorns komen voor in loofbos, naaldbos of gemengd bos maar 
ook in tuinen, parken en houtwallen in de buurt van bos. Mits er voldoende voedsel 
beschikbaar is komen ze ook voor in bebouwd gebied. Hun voorkeur gaat uit naar 
ouder bos  (naaldbomen ouder dan 20 jaar en loofbomen ouder dan 40-80 jaar), 
omdat daar meer voedsel en nestgelegenheid is. Gelet op het feit dat het plangebied 
uit grasland bestaat, is de eekhoorn uit te sluiten. Veldbezoek wees dan ook uit dat er 
geen eekhoornnesten, noch sporen die de aanwezigheid van eekhoorns aanduiden, 
zijn aangetroffen.  

 

Algemene grondgebonden zoogdieren 

Voor de te verwachten soorten geldt dat de werkzaamheden mogelijk verstorend 
kunnen werken. Als gevolg van de graafwerkzaamheden, kunnen dieren verwond of 
gedood worden en holen kunnen worden verwijderd. Dit houdt een overtreding van 
artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming in. Voor de te verwachten soorten geldt, 
op grond van het provinciale soortenbeleid, bij ruimtelijke ontwikkelingen echter een 
vrijstelling, waardoor geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Het is echter in 
het kader van de zorgplicht wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de 
aanwezige individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om 
het doden van individuen te voorkomen.  

Het doden of verwonden kan plaatsvinden indien schuil- of voortplantingslocaties 
worden beschadigd. Dit kan door (bv) het verwijderen van stenenstapels, 
takkenhopen, bladeren en andere materialen die door langdurige opslag of 
aanwezigheid schuilplaatsen bieden. Het verwijderen van de materialen dient daarom 
buiten de gevoelige periode van voortplanting of winterrust plaats te vinden. 
Aanwezige dieren moeten de gelegenheid krijgen om veilig weg te komen. 

 

Vleermuizen 

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 
potentiële verblijfplaatsen, foerageergelegenheid en/of vliegroutes aanwezig 
zijn.  
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Verblijfplaatsen: op het perceel zijn geen gebouwen, noch bomen aanwezig. 
Derhalve kan er geen sprake zijn van verstoring of vernietiging van 
verblijfplaatsen en zal hier geen vervolgonderzoek naar gedaan hoeven te 
worden. 

De foerageermogelijkheid voor vleermuizen is, gelet op het oppervlakte van het 
plangebied (2,27 ha) en het feit dat het een grasland met raaigras is, niet aan te 
merken als essentieel leefgebied.  

Er zijn geen lijnvormige elementen in het plangebied aanwezig die duiden op de 
aanwezigheid van een vliegroute.  

Er is geen vervolgonderzoek noodzakelijk. Er kan volstaan worden met de algemene 
zorgplicht (zie hoofdstuk 3).   
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4.2 VOGELS  
 

(Jaarrond) beschermde soorten  

Het onderzoek naar vogels heeft zich gericht op  soorten van de Vogelrichtlijn, de 
habitatrichtlijn en de mogelijke aanwezigheid van nesten van vogels waarvan het nest 
jaarrond beschermd is.  

 

Bureaustudie 

Alvorens het onderzoek ter plaatse op te starten is er 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: 

• Buizerd 

• Gierzwaluw 

• Grote gele kwikstaart 

• Havik  

• Huismus 

• Kerkuil 

• Ooievaar 

• Ransuil 

• Roek 

• Slechtvalk 

• Sperwer 

• Steenuil 

• Wespendief 

 
Hierbij is niet bekend wat de activiteit van de soort was (passerend, foeragerend, 
verblijvend in een verblijfplaats, sporen, etc.).  
 

Veldwerk 

Broedvogels (nesten jaarrond beschermd): 

Het veldwerk bestond uit het, ter plaatse, inschatten of er (potentiële) nestplaatsen 
van vogels (vallende onder de verschillende beschermingsregimes van de Wet 
natuurbescherming) in het plangebied  aanwezig zijn.  

In het plangebied zijn er geen mogelijkheden tot het herbergen van een nest van 
vogels met een jaarrond bescherming.  

 

De aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten van vogelsoorten met vaste rust- en 
verblijfplaatsen uit categorie 1 t/m 4 kan binnen het plangebied worden uitgesloten. 
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De ingreep leidt derhalve niet tot een overtreding van de Wet natuurbescherming met 
betrekking tot vogelsoorten, welke alle in Noord-Brabant beschermd zijn met jaarrond 
beschermde nesten categorie 2.  
 
Voor te verwachten soorten uit categorie 5 zijn in de directe nabijheid van het 
plangebied voldoende alternatieve nestmogelijkheden voor handen. De ingreep leidt 
mogelijk tot een overtreding van de Wet natuurbescherming met betrekking tot 
overige broedvogels met jaarrond beschermde nesten. 
Werkzaamheden die uitgevoerd worden tijdens het broedseizoen kunnen ertoe leiden 
dat algemene broedvogelsoorten hun nesten met eieren of jongen verlaten en 
brengen de functionaliteit van de nesten in gevaar. Dat leidt tot een overtreding van 
artikel 3.1 lid 1 en 2 van de Wet natuurbescherming. Het is voor de voorgenomen 
ingreep niet mogelijk ontheffing te verkrijgen voor het verstoren van broedgevallen 
van vogelsoorten welke van nature broeden in Europa en op natuurlijke wijze in 
Nederland gekomen zijn  
 

Er is geen vervolgonderzoek noodzakelijk. Er kan volstaan worden met de algemene 
zorgplicht (zie hoofdstuk 3).   

 

4.3   VAATPLANTEN  
 

Bureaustudie 

Alvorens het onderzoek ter plaatse op te starten is er 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 komt de volgende soort voor op korte afstand van het 
plangebied: 

• Drijvende waterweegbree 
 

Veldwerk 

Onder de Wnb beschermde planten komen voornamelijk voor in voedselarme 
biotopen met specifieke standplaatscondities. Dit soort locaties worden voornamelijk 
gevonden in de duingebieden langs de Noordzeekust en in de provincie Limburg. Op 
basis van de ligging en de aard van de locatie (braakliggend terrein met een houtwal) is 
het onwaarschijnlijk dat er binnen het plangebied beschermde vaatplantsoorten 
voorkomen. Het veldwerk bestond uit het, ter plaatse, inschatten of er potentiële 
groeiplaatsen voor beschermde flora in het plangebied aanwezig zijn. Geen van de 
beschermde soorten is aangetroffen (drijvende waterweegbree is een waterplant en er 
is geen oppervlaktewater aanwezig in het plangebied), noch geschikt biotoop dat 
bewijs zou geven dat deze soort er aanwezig zouden kunnen zijn.  

Er is geen vervolgonderzoek noodzakelijk. Er kan volstaan worden met de algemene 
zorgplicht (zie hoofdstuk 3).   
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4.4 REPTIELEN  
 

Bureaustudie 

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 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 komt de volgende soort voor op korte afstand van het 
plangebied: 

• Levendbarende hagedis 

Hierbij is niet bekend wat de activiteit van de soort was (passerend, foeragerend, 
verblijvend in een verblijfplaats, sporen, etc.).  
 

Veldwerk 

In het terrein is gekeken naar de geschiktheid van de biotoop voor beschermde 
reptielen.    

Levendbarende hagedis (Zootoca vivipara) 

Heide en hoogveen vormen de voorkeurshabitat. De soort komt ook voor in open 
bossen en ruige graslanden, in bermen van (spoor)wegen en in een beperkt deel van 
de duinen. De levendbarende hagedis is een vochtminnende soort die in de genoemde 
landschapstypen veel wordt aangetroffen op oevers en vochtige terreindelen. Er zijn 
ook enkele waarnemingen bekend uit laagveen. Het plangebied kent geen geschikt 
biotoop. Derhalve kan de soort worden uitgesloten.  

 

Aangezien er geen geschikt biotoop voor de soort aanwezig is, kan volstaan worden 
met de algemene zorgplicht (zie hoofdstuk 3). 
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4.5 AMFIBIEËN  
 

Bureaustudie 

In de Quickscanhulp worden alle soorten uit categorie 2 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. De volgende soorten, welke voorkomen op een afstand 
van 0 tot 1 km van het plangebied, waarvoor geen vrijstelling is verleend, zijn volgens 
de quickscanhulp: 

• Alpenwatersalamander 

• Kamsalamander 

• Poelkikker 

• Vinpootsalamander 

Hierbij is niet bekend wat de activiteit van de soort was (passerend, foeragerend, 
verblijvend in een verblijfplaats, sporen, etc.).  
 

Veldwerk 

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

Alpenwatersalamander (Ichthyosaura alpestris) 

De soort komt vaak voor in de buurt van bos en/of houtwallen. Hij heeft een voorkeur 
voor zanderige leemgronden, waar hij voorkomt in beboste gebieden (loofbos) of 
kleinschalige landschappen met heggen en struwelen. Alpenwatersalamanders leven 
binnen een afstand tot 300 à 600 mtr. van oppervlaktewater waarin zij zich 
voortplanten. Het plangebied kent geen geschikt biotoop. Derhalve kan de soort 
worden uitgesloten. 

Kamsalamander (Triturus cristatus) 

Het landschap waarin de kamsalamander wordt aangetroffen is bosrijk, bevat 
houtwallen of struweel en wordt vaak gekenmerkt door kleinschaligheid in de directe 
omgeving van het voortplantingswater. Kamsalamanders komen zelden in 
akkerbouwgebieden voor. Ze komen relatief veel voor langs de grote rivieren, in 
beekdalen en op landgoederen. Kamsalamanders komen voor in een verscheidenheid 
aan typen visvrije wateren. Op de zandgronden en in beekdalen leeft de soort in 
poelen, vijvers, matig voedselrijke (mesotrofe) vennen en in leemputten. In het 
rivierengebied komt de soort voor in zelden overstromende (laagdynamische) 
strangen, kleiputten en kolken. Er moet altijd een geschikt voortplantingswater binnen 
enkele honderden meters, zonder barrières, te bereiken zijn. Het plangebied kent geen 
geschikt biotoop. Derhalve kan de soort worden uitgesloten. 
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Poelkikker (Pelophylax lessonae) 

Poelkikkers zijn typische waterkikkers (kennisdocument poelkikker, versie 1.0, juli 
2017). De poelkikker is een zon- en warmteminnende soort met een voorkeur voor 
onbeschaduwde wateren. De oeverzone moet bij voorkeur goed begroeid zijn. Het is 
een kritische soort, die houdt van voedselarm en schoon water. Hij heeft een voorkeur 
voor zwak zure, stilstaande wateren in bos- en heidegebieden op de hogere 
zandgronden. Hij komt voor in vennen, poelen en watergangen in hoogveengebieden 
en in de uiterwaarden. Het plangebied kent geen geschikt biotoop. Derhalve kan de 
soort worden uitgesloten. 

Vinpootsalamander (Lissotriton helveticus) 

Vinpootsalamanders worden in Nederland in twee landschapstypen aangetroffen, de 
heidegebieden op de hogere zandgronden en het heuvellandschap van Zuid-Limburg. 
(De reptielen en amfibieën van Nederland, KNNV uitgeverij, Jeroen van Delft et al.) Het 
plangebied kent geen geschikt biotoop. Derhalve kan de soort worden uitgesloten. 

 

Conclusie en aanbevelingen  

Het plangebied is ongeschikt als leefomgeving voor de hiervoor genoemde 
beschermde amfibieën. Aangezien er geen geschikt biotoop aanwezig is kan volstaan 
worden met de algemene zorgplicht (zie hoofdstuk 3).  

De onderzoekslocatie vormt geschikt landhabitat en voortplantingshabitat voor 
algemene amfibieënsoorten als bruine kikker en gewone pad. De voorgenomen 
werkzaamhedenkunnen mogelijk negatieve gevolgen voor individuen van algemene 
soorten hebben. Derhalve dient hier rekening te worden gehouden met de algemene 
zorgplicht (zie hoofdstuk 3). 
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4.6 VISSEN  
 
Bureaustudie 

Volgens de Quickscanhulp komen er geen vissen voor op korte afstand van het 
plangebied. 

Veldwerk 

In het terrein is gekeken naar de geschiktheid van de biotoop. Aangezien er geen 
oppervlaktewater aanwezig is,  kan volstaan worden met de algemene zorgplicht (zie 
hoofdstuk 3).  
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4.7   INSECTEN  
 

 

Bureaustudie 

Conform de Quickscanhulp komt er een beschermde insectensoort (bosbeekjuffer) 
voor op een afstand van 1 tot 5 km van het plangebied. Uit de verdere literatuurstudie 
is het niet aannemelijk gebleken dat er in het plangebied beschermde ongewervelden 
voorkomen. Volgens de Quickscanhulp komen de volgende soorten voor op korte 
afstand van het plangebied: 

• Grote vos 

• Teunisbloempijlstaart 

Hierbij is niet bekend wat de activiteit van de soort was (passerend, foeragerend, 
verblijvend in een verblijfplaats, sporen, etc.).  

 

Veldwerk 

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

Het gebied, bestaande uit grasland, is ongeschikt als leefomgeving voor de hiervoor 
genoemde beschermde soorten.  

Aangezien er geen geschikt biotoop aanwezig is kan volstaan worden met de algemene 
zorgplicht (zie hoofdstuk 3).  
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5. HOUTOPSTANDEN  
 

In algemene zin is het mogelijk dat bij een voorgenomen ontwikkeling sprake is van het 
verloren gaan van houtopstanden die beschermd zijn conform artikel 4 van de Wet 
natuurbescherming. In een dergelijk geval kan er sprake zijn van een meldingsplicht en 
herplantplicht. In dit hoofdstuk wordt beschreven of bij de voorgenomen ontwikkeling 
mogelijk sprake is van een meldingsplicht en herplantplicht conform artikel 4.3 van de 
Wet natuurbescherming. Verder wordt beschreven of vervolgstappen nodig zijn in 
kader van beschermde houtopstanden en of een ontheffingsaanvraag in het kader van 
de herplantplicht noodzakelijk is.  
 

Op de locatie zijn geen houtopstanden aanwezig die vallen onder artikel 4.3 van de 
Wet natuurbescherming.  
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN  
 
Ecodat heeft in opdracht van Mariëndonk een quickscan flora en fauna uitgevoerd ten 
behoeve van het plangebied gelegen aan de Lage Donk 12 te Etten-Leur.   
 
De quickscan flora en fauna is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplan- 
wijziging en heeft als doel in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en 
diersoorten aanwezig of te verwachten zijn, die volgens de Wet natuurbescherming 
een beschermde status hebben en die mogelijk negatieve invloed kunnen ondervinden 
door de voorgenomen ingreep. Tevens is beoordeeld of de voorgenomen ingreep 
invloed kan hebben op Natura 2000-gebieden, houtopstanden die middels de Wet 
natuurbescherming zijn beschermd, of op gebieden die deel uitmaken van het 
NatuurNetwerk Nederland.  
 
Initiatiefnemer is voornemens om het perceel ten noorden van het huidige 
kassencomplex bij het -complex te betrekken. Achter het bestaande kassencomplex 
komt een waterbassin. Als voorwaarde voor de uitbreiding wordt langs de randen een 
groenstrook aangebracht.  
   
De aanwezigheid van geschikt habitat op de onderzoekslocatie voor de verschillende 
soorten en soortgroepen is weergegeven in tabel 1. In de tabel is samengevat of de 
voorgenomen ingreep mogelijk verstorend kan werken en wat de consequenties zijn 
voor eventuele vervolgstappen, zoals soortgericht nader onderzoek of 
vergunningstrajecten. In de tabel is weergegeven of maatregelen noodzakelijk zijn om 
overtreding van de Wet natuurbescherming voor bepaalde soortgroepen te 
voorkomen. 
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Tabel 1: Overzicht geschiktheid onderzoekslocatie voor soortgroepen en te nemen vervolgstappen 

Soortgroep 
Geschikt 
habitat 

Ingreep 
verstorend 

Nader 
onderzoek 

Ontheffings- 
aanvraag 

Bijzonderheden / opmerkingen 

Broedvogels 

algemeen ja nee nee nee 

aandacht voor zorgplicht ten 
aanzien van alle voorkomende 
broedvogels: het eventueel 
verwijderen van 
nestgelegenheden alleen 
buiten het broedseizoen (half 
maart – half juli (voorkeur half 
september)) 
 

jaarrond beschermde 
status 

nee Nee nee nee  - 

Vleermuizen 

verblijfplaatsen nee nee nee nee  - 

foerageergebied nee nee nee nee  - 

vliegroutes nee nee nee nee  - 

Grond- 
gebonden 

zoogdieren 

bunzing nee nee nee nee  - 

eekhoorn nee nee nee nee  - 

wezel nee nee nee nee   

Algemene soorten ja mogelijk nee nee 

aandacht voor zorgplicht ten 
aanzien van alle voorkomende 
grondgebonden zoogdieren 
zoals egels, konijnen, hazen, 
mollen, diverse muizensoorten, 
reeën, vossen, etc. 

Amfibieën 

Beschermde soorten nee nee nee nee  - 

Algemene soorten minimaal mogelijk nee nee 

aandacht voor zorgplicht ten 
aanzien van algemene soorten 
zoals gewone pad en bruine 
kikker 

Reptielen Beschermde soorten nee nee nee nee  - 

Vissen 
Beschermde soorten nee nee nee nee  - 

Algemene soorten nee nee nee nee  - 

Insecten nee nee nee nee  - 

Vaatplanten nee nee nee nee  - 
       

Gebiedsbescherming 
Gebied 

aanwezig 
Ingreep 

verstorend 
Nader 

onderzoek 
Vergunning- 

plicht 
Bijzonderheden / opmerkingen 

Natura 200 nee nee nee nee   

NatuurNetwerk Nederland /  
NatuurNetwerk Brabant 

nee nee nee nee   

Houtopstanden nee nee nee nee   
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CON CL USIE  

Op basis van onderhavige quickscan flora en fauna kan gesteld worden dat de geplande 
ingreep geen negatieve invloed zal hebben op wettelijk beschermde soorten.  
 
Bij werkzaamheden dient te allen tijde de zorgplicht in acht te worden genomen ten aanzien 
van onder andere algemene grondgebonden zoogdieren, broedvogels en amfibieën.  
 
De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen een Natuurnetwerk, waarvan de wezenlijke 
kenmerken en waarden van het gebied niet negatief beïnvloed mogen worden. Bij de 
realisatie van de voorgenomen plannen zal dit niet het geval zijn. Ook met betrekking tot 
natura 2000-gebieden en houtopstanden worden geen bezwaren verwacht.   
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GERAADPLEEGDE BRONNEN  
 

* Bronnen waarnaar in de rapportage niet specifiek is verwezen 

* Twisk et al, KNNV uitgeverij;  veldgids europese zoogdieren 

* Stumpel et al, KNNV uitgeverij;  veldgids amfibieën en reptielen 

* Hartman et al, Tirion uitgeverij,  zoetwatervissen van Europa 

* Bellman et al, ANWB uitgeverij,  ANWB insectengids 

* Svensonn et al, ANWB uitgeverij,  ,  ANWB vogelgids 

* Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus, Zoogdiervereniging en 
Gegevensautoriteit Natuur, Vleermuisprotocol 2017. 

* www.gegevensautoriteitnatuur.nl en www.netwerkgroenebureaus.  

* www.vleermuis.net. Het netwerk voor informatie over vleermuizen in Nederland. 
Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN) van de Zoogdiervereniging VZZ, Arnhem. 

* Floron, 2011. Atlas van de Nederlandse flora, KNNV Uitgeverij, Utrecht. 

* http://www.verspreidingsatlas.nl 

* www.waarneming.nl 
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BIJLAGE 1  QUICKSCANHULP  
 

Naam Groep Beschermingsregime Afstand 

Alpenwatersalamander Amfibieën   1 - 5 km 

Bastaardkikker Amfibieën   0 - 1 km 

Kamsalamander Amfibieën wnb-hrl 1 - 5 km 

Poelkikker Amfibieën wnb-hrl 1 - 5 km 

Vinpootsalamander Amfibieën   1 - 5 km 

Gevlekte witsnuitlibel Libellen wnb-hrl 1 - 5 km 

Teunisbloempijlstaart Nachtvlinders wnb-hrl 0 - 1 km 

Gladde slang Reptielen wnb-hrl 1 - 5 km 

Levendbarende hagedis Reptielen   1 - 5 km 

Drijvende waterweegbree Vaatplanten wnb-hrl 1 - 5 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 1 - 5 km 

Ooievaar Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Ransuil Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Roek Vogels wnb-vrl 1 - 5 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 

Baardvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km 

Bunzing Zoogdieren   1 - 5 km 

Dwergmuis Zoogdieren   1 - 5 km 

Dwergspitsmuis Zoogdieren   1 - 5 km 

Eekhoorn Zoogdieren   0 - 1 km 

Egel Zoogdieren   1 - 5 km 

Franjestaart Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km 

Gewone dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km 

Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km 

Huisspitsmuis Zoogdieren   0 - 1 km 

Laatvlieger Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km 

Rosse vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km 

Rosse woelmuis Zoogdieren   0 - 1 km 

Ruige dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km 

Veldmuis Zoogdieren   1 - 5 km 

Watervleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km 
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provinciale vrijstelling 

geen geschikt habitat aanwezig 

geschikt habitat aanwezig 
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BIJLAGE 2  FOTO ’S  

 
Grasland

 
Grasland 

 
Grasland 

  

 
Bermsloot ten noorden: geen mogelijkheid tot 
beschermde soorten 
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1. Inleiding 

Aan de Lage Donk 12 in Etten-Leur wordt een bestaand kassencomplex uitgebreid met ca 13.500m² kassen.  
Voor zowel de werkzaamheden met betrekking tot de realisatiefase als de gebruiksfase van de kassen, zijn met 
behulp van de AERIUS Calculator berekeningen gemaakt om te kunnen bepalen of er sprake is van een toename 
van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden in de omgeving. In de berekeningen is gebruik gemaakt van de 
AERIUS-Calculator 2020. 
 

2. Situatie 

De nieuw te bouwen kassen worden verwarmd. Voor het berekenen van de stikstofdepositie in de gebruiksfase 
wordt gerekend met het door de opdrachtgever opgegeven gasverbruik, daarnaast zijn ook de 
voertuigbewegingen van belang. 
 

 
 
Naast de gebruiksfase is ook de realisatiefase van belang. Met behulp van de AERIUS Calculator zijn berekeningen 
opgesteld voor beide fases.  
 
In deze rapportage wordt volstaan met het maken van een aantal screenshots uit de calculator. De rapportages 
uit de AERIUS Calculator zijn in bijlage I en II opgenomen. Ook staan er in de rapportage linkjes waarmee een 
export van de projectbestanden kunnen worden gedownload. Deze kunnen in de calculator worden 
geïmporteerd en op die manier kunnen de resultaten worden gecontroleerd. 
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2.1 Rekenpunten 

Met behulp van de AERIUS Calculator is de stikstof depositie berekend op de omliggende natuurgebieden in een 
straal van 25 km:  
 

a. Klein en Groot Schietveld (21 km) 
b. De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld (16 km) 
c. Krammer-Volkerak (18 km) 
d. Markiezaat (25 km) 
e. Haringvliet (20 km) 
f. Brabantse Wal (19 km) 
g. Ulvenhoutse Bos (14 km) 
h. Hollands Diep (12 km) 
i. Biesbosch (15 km) 
j. Oudeland van Strijen (18 km) 
k. Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop (15 km) 
l. Kalmthoutse Heide (20 km) 
m. Kalmthoutse Heide (20 km) 
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2.2 Realisatiefase 

Voor de realisatiefase is uitgegaan van een bouwtijd van 5 weken. Er is dan sprake van een tijdelijk project.  

In de AERIUS Calculator zijn alle emissies ingevoerd in één kalenderjaar. 

 

Ten behoeve van de aanlegfase zijn de volgende invoergegevens in AERIUS gebruikt: 

Bron werktuigen: 

- rupskraan; 

- hoogwerkers; 

- verreiker; 

- mobiele kraan; 

- trilplaat; 

- minigraver. 

In bijlage III zijn de invoergegevens gespecificeerd. 

 

Bron verkeer: 

Verkeer van en naar de bouwlocatie: 

- licht verkeer:  250 ritten/jaar; 

- zwaar verkeer:  200 ritten/jaar. 

  

De verkeersbewegingen zijn ingevoerd als lijnbron. Er is gerekend vanaf de bouwlocatie tot aan de Provinciale 

weg N640. 

 

 
 
Resultaten:  
 
Uit de berekeningen volgt een bijdrage van 0,00 mol/ha/j. 
Er is dus geen sprake van stikstofdepositie t.g.v. de realisatiefase van dit project. 
Het AERIUS analysebestand (GML) met rekenresultaten, bronnen en rekenpunten is hier te downloaden. 

https://www.dropbox.com/s/d8s2glx24ebgzsy/2201143a_AERIUS_gml_20201126132624.zip?dl=0


 
 

6 

2.3 Gebruiksfase 

Aangezien de nieuw te bouwen kassen worden verwarmd wordt gerekend met een gasverbruik van 13.500m²  x 
36m³ = 486.000m³ per jaar (conform opgave van de gebruiker). Een gasverbruik van 486.000m³ staat gelijk aan 
een stikstofuitstoot van ca. 761 kg/jaar. Daarnaast is voor de gebruiksfase ook gerekend met de 
verkeersbewegingen. 
 
Voor de verkeersbewegingen zijn we uitgegaan van de opgave van de opdrachtgever: 
 
- Licht verkeer 6 ritten per dag; 
- Zwaar verkeer 2 ritten per dag. 
 
De verkeersbewegingen zijn ingevoerd als lijnbron. Er is gerekend vanaf het eigen terrein tot aan de Provinciale 

weg N640. 

 

Resultaten 
 
Uit de berekeningen volgt een bijdrage van 0,00 mol/ha/j.  
Er is dus geen sprake van stikstofdepositie t.g.v. de gebruiksfase van dit project. 
Het AERIUS analysebestand (GML) met rekenresultaten, bronnen en rekenpunten is hier te downloaden. 
  

https://www.dropbox.com/s/mj6pjlgsdfyeuwy/2201143b_V1.1_AERIUS_gml_20210324093134.zip?dl=0
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3. Conclusies 

Aan de Lage Donk 12 in Etten-Leur wordt een bestaand kassencomplex uitgebreid met ca 13.500m² kassen.  
Voor zowel de werkzaamheden met betrekking tot de realisatiefase als de gebruiksfase van de kassen, zijn met 
behulp van de AERIUS Calculator berekeningen gemaakt om te kunnen bepalen of er sprake is van een toename 
van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden in de omgeving. In de berekeningen is gebruik gemaakt van de 
AERIUS-Calculator 2020. 
De nieuw te bouwen kassen worden verwarmd. Voor het berekenen van de stikstofdepositie in de gebruiksfase 
wordt gerekend met het door de opdrachtgever opgegeven gasverbruik, daarnaast zijn ook de 
voertuigbewegingen van belang. Hierbij is uitgegaan van totaal 8 ritten per etmaal. Naast de gebruiksfase is ook 
de realisatiefase berekend. 
 
Met behulp van de AERIUS Calculator zijn berekeningen opgesteld voor beide fases. Uit de berekeningen volgt 
voor beide fasen een bijdrage van 0,00  mol/ha/j. Er is gebruik gemaakt van de AERIUS-Calculator 2020. 
 
Op basis van de resultaten uit de berekeningen kan worden geconcludeerd dat voor zowel de realisatiefase als 
de gebruiksfase, geen vergunningsplicht geldt op grond van de Wet natuurbescherming. 



 
 

I 

I. Bijlage ‘Rapportage AERIUS Calculator Realisatiefase’ 

  



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Realisatiefase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RrfBvMGRdZwM (26 november 2020)

pagina 1/5



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

S&W Consultancy Lage Donk 12, 4874 LP Etten-Leur

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Uitbreiding kassen Lage Donk
[2201143a]

RrfBvMGRdZwM

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

26 november 2020, 13:26 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 18,72 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Het uitbreiden van een bestaand kassen complex met ca. 13.500 m² kassen.

RrfBvMGRdZwM (26 november 2020)Resultaten Realisatiefase
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Locatie
Realisatiefase

Emissie
Realisatiefase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bouwmaterieel
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 18,33 kg/j

Bouwverkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j
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Emissie
(per bron)
Realisatiefase

Naam Bouwmaterieel
Locatie (X,Y) 100792, 399198
NOx 18,33 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Diversen conform
bijlage III

4,0 4,0 0,0 NOx 18,33 kg/j

Naam Bouwverkeer
Locatie (X,Y) 100649, 399119
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 250,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 200,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201124_13fd900ebd

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RrfBvMGRdZwM (26 november 2020)Resultaten Realisatiefase

Resultaten
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II 

II. Bijlage ‘Rapportage AERIUS Calculator Gebruiksfase’ 

  



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Gebruiksfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rcc3qwGFVkqE (24 maart 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

S&W Consultancy Lage Donk 12, 4874 LP Etten-Leur

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Uitbreiding kassen Lage Donk
[2201143b]

Rcc3qwGFVkqE

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

24 maart 2021, 10:45 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 762,57 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Het uitbreiden van een bestaand kassen complex met ca. 13.500 m² kassen.

Rcc3qwGFVkqE (24 maart 2021)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Locatie
Gebruiksfase

Emissie
Gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Gebruiksverkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,57 kg/j

Gasverbruik verwarming
Landbouw | Glastuinbouw

- 761,00 kg/j

Rcc3qwGFVkqE (24 maart 2021)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)
Gebruiksfase

Naam Gebruiksverkeer
Locatie (X,Y) 100649, 399119
NOx 1,57 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2,0 / etmaal NOx
NH3

1,30 kg/j
< 1 kg/j

Naam Gasverbruik verwarming
Locatie (X,Y) 100792, 399237
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,400 MW
Temporele variatie Verwarming van ruimten

(zonder seizoenscorrectie)
NOx 761,00 kg/j

Rcc3qwGFVkqE (24 maart 2021)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Database versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Rcc3qwGFVkqE (24 maart 2021)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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III 

III. Bijlage ‘Invoergegevens’ 



Tijdsduur bouwfase 5 weken

Invoergegevens

Type werktuig Vermogen 

(KW)

Bouwjaar Type 

brandstof

Uitstoothoogte 

(hoogte uitlaat in 

meters)

Totaal aantal 

draaiuren tijdens 

bouwfase (uur) *

Emissie 

(g/kWh)

Belasting 

(%)

Emissie 

(kg)

Mobiele werktuigen
Rupskraan 14 ton 74 2016 diesel 1,5 40 0,4 50% 0,59

Mobiele kraan 16 ton 120 2017 diesel 2,5 280 0,4 50% 6,72

Trilplaat 10 2018 diesel 0,5 16 0,4 75% 0,05

Minigraver (60kW) 60 2015 diesel 1,0 16 0,3 60% 0,17

Verreiker 75 >2014 diesel 1,5 120 0,4 60% 2,16

Hoogwerker 75 >2014 diesel 1,5 480 0,4 60% 8,64

Totaal 18,33

Verkeersbewegingen Aantal per
Vrachtwagen 190 jaar

Betonmixer 0 jaar

Bak vrachtwagen 10 jaar

Bus transport 250 jaar

* Inclusief draaiuren stationair

Soort
Zwaarverkeer

Zwaarverkeer

Lichtverkeer

Zwaarverkeer

2201143 - Bijlage III invoergegevens V 1.0 (26-11-2020).xlsx



Regels Wijzigingsplan Buitengebied, Lage Donk 12



Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Algemene bepaling

Op dit wijzigingsplan 'Buitengebied, Lage Donk 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 dit ontwerpwijzigingsplan en vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002, met dien verstande dat de gebiedsaanduiding 'overige zone -
zoekgebied glastuinbouw vestigingsgebied 2' verwijst naar de gebiedsaanduiding 'zoekgebied glastuinbouw
vestigingsgebied 2' uit het bestemmingsplan 'Buitengebied' (2013).

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 Donk 12' met identificatienummer
NL.IMRO.0777.0164WPLAGEDONK12-3001 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' en 'Groen - Houtsingel' en de
dubbelbestemmingen 'Leiding - Hoogspanningsverbinding', 'Waarde - Archeologie 2', 'Waarde - Archeologie 3',
'Waarde - Archeologie 4' en de functieaanduidingen 'glastuinbouw' en 'specifieke vorm van agrarisch - voeder-
en watervoorzieningen' en de gebiedsaanduidingen 'geluidszone - industrie', 'luchtvaartverkeerzone' en
'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 'Agrarisch' een voorwaardelijke verplichting ten aanzien van de landschappelijke inpassing
toegevoegd wordt.

Artikel 3 Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing

De gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - voorwaarde
landschappelijke inpassing' mogen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van een glastuinbouwbedrijf,
indien de landschappelijke inpassing is gerealiseerd, wordt beheerd en in stand gehouden conform het
beplantingsplan zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze regels.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002
http://E141493E-A337-4323-BB3F-DB79F98AE190


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 4 Slotregel

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

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


Bijlagen bij de Regels 'Lage Donk 12'

1. Landschappelijk inpassingsplan

http://76E0FF1E-EC11-44C6-AC17-F143CA55609B
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Format projectplan landschappelijke inpassingen en compensatie maatregelen 

Datum opmaak ;  23 – 11 – 2018 

            gewijzigd;   2 - 10 – 2019 

                                6 – 11 – 2020 

                                7 – 6 - 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegevens aanvrager:                

 

Naam  :   A.A.M. van Rijckevorsel 

Contactpersoon :  Hans Schneiderberg 

Projectadres :  Lage Donk 12 

Postcode :  4874 LP 

Woonplaats :  Etten-Leur 

Telefoon :  0165 502398 /  06 22548805 

Mobiel contactpersoon : 06 46205945 

Email  :   mariendonk@hotmail.com ; hans@gewoonarchitecten.nl   

 

Ligging project (alleen invullen wanneer project niet gerealiseerd wordt op woonadres) 

 

Gemeente  : Etten-Leur 

Kadastraal bekend : gemeente Etten-Leur, sectie O, nummer 2100, 2101 en 2102 

X/Y   : 100795 x 399124 

 

 

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

 

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

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

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

 

Bijlagen: X schets beplanting (schaal 1 : 1250), toelichting, plantsoenlijst   

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

   

   

Datum                                                                   Handtekening 

 

mailto:mariendonk@hotmail.com
mailto:hans@gewoonarchitecten.nl
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Onderdeel: Aanleg beplantingen  

 

Te beplanten grond:  

X   zand 

 klei    

 veen of moerig 

Toelichting per beplantingsvak  

 

vak    : 1 

beplantingstype :  Houtsingel inpassing  

lengte/oppervl.   :  berekend 4721 m2 + (onderhoudspad 158 x 2,5) = 5116 m2 

aantal rijen   :   10 tot ± 41 

plantverband   :  1,25 x 1,25 m 

aantal stuks   :     2950      st. bosplantsoen 

                          st. laanbomen  

menging   : individueel 

 

vak    : 2 

beplantingstype :  Struweelheg 

lengte/oppervl   : 125 x 2,5 + (onderhoudspad 125 x 2,5) = 625 m2 

aantal rijen   :  2 

plantverband   : 0,5 x 0,5 m 

aantal stuks   :    500  st. bosplantsoen 

                   st. laanbomen  

menging   : individueel 

 

vak    :  

beplantingstype :   

lengte/oppervl   :  

aantal rijen   :   

plantverband   : 

aantal stuks   :            st. bosplantsoen 

                 st. laanbomen  

menging   : individueel 

 

vak    :   

beplantingstype :    

lengte/oppervl   :   

aantal rijen   :   

plantverband   : 

 

aantal stuks   :           st. bosplantsoen 

                 st. laanbomen  

menging   :  individueel 

 

 

Beplantingstype :  houtsingel, bosje, haag, bomenrij of boomgaard 

Menging:   individueel (soorten door elkaar planten) of groepsgewijs (soorten in groepjes van 3-5 st 

van dezelfde soort) 

  



 

 3 

Plantsoenlijst : 

 

Naam (ned. naam/lat. naam)  

 

 

Totaal 

      

                                    Aantal per beplantingsvak 

 vak: 1 2       

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) 400 250 150       

Zomereik/ Quercus robur          

Zwarte els/ Alnus glutinosa 200 200        

Winterlinde/ Tilia cordata 

 

100 100        

Struikvormers 

Gelderse roos/Viburnum opulus 250 250        

Grauwe wilg/ Salix cinerea          

Hazelaar/ Corylus avellana 250 250        

Hondsroos/ Rosa canina          

Kornoelje ,rode/Cornus 

sanguinea 

250 200 50       

Kornoelje, gele/ Cornus mas          

Liguster/ Ligustrum vulgare (H) 300 200 100       

Lijsterbes/ Sorbus aucuparia 200 200        

Meidoorn/Crataegus sp(H).          

Sleedoorn/ Prunus spinosa (niet 

mengen; grote groepen planten) 

         

Veldesdoorn/ Acer campestre(H) 300 200 100       

Vogelkers/ Prunus padus 250 200 50       

Vuilboom/ Rhamnus frangula 650 650        

Vlier/ Sambucus nigra 250 250        

Hulst/Ilex aquifolium 100 50 50       

Totaal bosplantsoen 
3500 3000 500       
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 vak:         

Laanbomen, minimaal maat 10-12 (grotere maat mag aangeplant worden maar subsidie is gebaseerd 

op maat 10-12) 

 

Beuk/ Fagus sylvatica          

Es/ Fraxinus excelsior 

c.v……………………. 

         

Hollandse linde/ Tilia vulgaris 

c.v. Pallida 

         

Kleinbladige linde/ Tilia cordata 

c.v…………….. 

         

Noot/ Juglans regia          

Zomereik/ Quercus robur          

          

Totaal laanbomen 
         

 

 vak:         

Hoogstamfruitbomen (maat 8-10) 

Diverse soorten 

      

         

 

 vak:         

Snelgroeiend loofhout (1 jarige bewortelde stek) en knotwilgenstek 

Populier /Populus var................... 

      

         

Wilg/ Salix var............................. 

      

         

Knotwilgenstek 

      

         

 

(H): soort ook geschikt voor geschoren hagen 

*   :  Voor totaaloverzicht van te subsidiëren soorten zie Subsidieregeling Natuur paragraaf 3 



Legenda 
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Houtsingel / Klein bosje 

Knip- en scheerheg 
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Inrichtings-/beplantingsplan voor: 

Naam 	 : A.A.M. van Rijckevorsel 
1 j 1  

Adres 	 : Lage Donk 12 

L
"--\-----:-_"}/ 	

Postcode 	: 4874 LP 

--------------1   On 	 d.d.: 23 - 11 - 2018 twerp : AS 	

: Etten-Leur 

Telefoon : 0165 - 502398 

Plaats  

gew.: 2 - 10 - 2019 

I-------7 	 6 - 11 - 2020 
7 - 6 -2021 

Blad 1 van 1 	 Schaal 	: 1 : 1250 

Li 	
Bij afdruk op A3 

Stichting Het Noordbrabants Landschap 
Coördinatiepunt Landschapsbeheer 

__ Postbus 80 	 5076 ZH Haaren 
Telefoon 0411 - 622775 Fax 0411 - 623691 	4110 

 



Plangebied

Plangebiedgrens

Bestemmingen

AgrarischA

Groen - HoutsingelG-H

Dubbelbestemmingen

Leiding - HoogspanningsverbindingL-HV

Waarde - Archeologie 1WR-A1

Waarde - Archeologie 2WR-A2

Waarde - Archeologie 3WR-A3

Waarde - Archeologie 4WR-A4

Gebiedsaanduidingen

geluidzone - industrie

luchtvaartverkeerzone

overige zone - zoekgebied glastuinbouw vestigingsgebied 2

Functieaanduidingen

glastuinbouw(gt)

specifieke vorm van agrarisch - voeder- en watervoorzieningen(sa-vwv)

specifieke vorm van agrarisch - voorwaarde landschappelijke inpassing(sa-vli)

Bouwvlak

bouwvlak

gewijz.:

M.Kips

bureau  :

datum :

schaal : 1 : 1000

get.: gez.:

GEMEENTE ETTEN-LEUR

ROOSENDAALSEWEG 4

onderwerp:

onderdeel:

E-Mail : info@etten-leur.nl

FAX 076-5033880

4870 GA ETTEN-LEURPOSTBUS 10100

TEL. 076-5024000

I : www.etten-leur.nl

nr.:NL.IMRO.0777.0164WPLAGEDONK12-3001

Planverbeelding  

Ontwikkeling

ETTEN-LEUR
GEMEENTE

Wijziging Buitengebied, lage Donk 12

 Bestemmingsplan
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Vaststellingsbesluit



 

 

  
 
Vaststellingsbesluit wijzigingsplan ‘Buitengebied, Lage Donk 12’ 
 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur; 
 
Overwegende: 
 
dat verzocht is om medewerking te verlenen aan het uitbreiden van het op de locatie Lage Donk 12 
gevestigde glastuinbouwbedrijf naar 4,1 hectare glasopstand en de realisatie van een bijbehorend 
waterbassin; 
 
dat in verband met het bovenstaande het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ voor de locatie Lage Donk 
12 gewijzigd dient te worden en dat daarvoor toepassing dient te worden gegeven aan een aantal 
wijzigingsbevoegdheden uit het bestemmingsplan ‘Buitengebied’; 
 
dat hiertoe het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied, Lage Donk 12’ is opgesteld, welk plan ter inzage 
heeft gelegen van 14 oktober 2021 tot en met 24 november 2021; 
 
dat gedurende de periode van ter inzage legging geen zienswijzen zijn ontvangen; 
 
gelet op de artikelen 3.6, 3.9a en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 6.2.1 van het Besluit 
ruimtelijke ordening, de artikelen 3.6.5, 3.6.11, 38.1 en 38.7 van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 
en de Algemene wet bestuursrecht;  
 
besluiten: 
 
1. Het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Lage Donk 12’ ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het  

ontwerpwijzigingsplan conform de bij dit besluit behorende geometrisch bepaalde planobjecten 
als vervat in het bestand met planidentificatie NL.IMRO.0777.0164WPLAGEDONK12-3001 met 
bijbehorende bestanden waarbij voor de ondergrond gebruik is gemaakt van de Grootschalige 
Basiskaart Nederland en de kadastrale ondergrond als vervat in het bestand 
o_NL.IMRO.0777.0164WPLAGEDONK12-0000.dxf. 
 

2. Geen exploitatieplan zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen 
voor het plangebied ‘Lage Donk 12’. 

 
 
Etten-Leur, 2 december 2021 
 
 
Namens burgemeester en wethouders van Etten-Leur, 

 

 

René Reijngoudt 

afdelingshoofd Leefomgeving 


