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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
De initiatiefnemer heeft het perceel Lage Donk 45 aangekocht. Het perceel wordt op dit moment ontsloten via 
een toegangsweg die langs het perceel Lage Donk 49 loopt. Deze toegangsweg is onverhard en niet geschikt 
voor vrachtwagens en andere zware vervoersmiddelen. Daarnaast heeft de brandweer geoordeeld dat zij 
hinder kunnen ondervinden bij het bereiken van het perceel door de overhangende takken van de 
aangrenzende houtsingel (zie figuur 1). Daarom wenst de initiatiefnemer een nieuwe toegangsweg te 
realiseren. De beoogde locatie voor deze nieuwe toegangsweg ligt aan de noordelijke zijde van het perceel 
Lage Donk 51 (zie figuur 2). Door de initiatiefnemer is verzocht om het bestemmingsplan voor deze locatie te 
herzien. 

 
Figuur 1 Huidige onverharde toegangsweg naar Lage Donk 45 

 

 
Figuur 2 Perceelsgrenzen Lage Donk 45 en omgeving, met in het groen het woonperceel plus de locatie van de gewenste 
toegangsweg 
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1.2 Vigerend bestemmingsplan 
De gronden zijn gelegen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ (vastgesteld d.d. 30 september 2013, 
grotendeels onherroepelijk). Het perceel waar de nieuwe toegangsweg gewenst is, heeft de bestemmingen 
'Agrarisch', 'Groen - Houtsingel' en 'Wonen'. Het huidige perceel Lage Donk 45 kent de bestemmingen 'Wonen' 
en 'Tuin'. De huidige toegangsweg heeft de bestemming 'Verkeer - Onverhard'. 
 

 
uitsnede bestemmingsplan Buitengebied (2013) 

 

1.3 Opzet van de toelichting 
In hoofdstuk 2 van voorliggende bestemmingsplanherziening worden de huidige en de gewenste toekomstige 
situatie geschetst. Hoofdstuk 3 bevat een samenvatting van het relevante beleid. In hoofdstuk 4 wordt de 
toelaatbaarheid van het initiatief vanuit milieu- en omgevingsaspecten beoordeeld/onderbouwd. De 
beschrijving van de planvorm is opgenomen in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 wordt informatie gegeven over de 
economische uitvoerbaarheid en wordt de maatschappelijke uitvoerbaarheid beschreven. 
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Hoofdstuk 2 Huidige situatie en nieuwe ontwikkeling 
 
 

2.1 Huidige situatie 
Lage Donk 45 is gelegen achter een paar woonpercelen die direct gelegen zijn aan de Lage Donk. Het 
woonperceel Lage Donk 45 wordt op dit moment ontsloten door een onverharde toegangsweg die uitkomt op 
de Lage Donk. Deze toegangsweg is niet in eigendom van de initiatiefnemer, maar het gebruik is geregeld door 
middel van recht van overpad. De toegangsweg is in eigendom van twee verschillende eigenaren, waardoor de 
initiatiefnemer geen aanpassingen kan doen aan de toegangsweg. 
De oppervlakte van het woonperceel bedraagt ongeveer 2400 m2, waarvan 1100 m2 woonbestemming en 1300 
m2 tuinbestemming is. Het perceel is verder volledig begrensd door agrarische gronden. 
 

2.2 Toekomstige situatie 
De initiatiefnemer wenst de bestaande woning op het perceel te slopen en te herbouwen. De huidige 
toegangsweg is onverhard en niet geschikt voor vrachtwagens en andere zware vervoersmiddelen. Om die 
reden wenst de initiatiefnemer een nieuwe toegangsweg te realiseren. 
 
Het plangebied bestaat uit het perceel waar de nieuwe toegangsweg gewenst is en het bestaande erf van Lage 
Donk 45. De ontsluiting van het perceel zal met de nieuwe toegangsweg via de andere zijde van het perceel 
plaatsvinden. Daarom wenst de initiatiefnemer ook om de bestemmingen 'Wonen' en 'Tuin' anders te 
positioneren, zodat de woning kan worden herbouwd in de nabijheid van de nieuwe toegangsweg. Daarnaast 
wordt de oppervlakte van de bestemming 'Wonen' vergroot tot 1500 m2, zodat de initiatiefnemer het perceel 
maximaal mogelijk kan gebruiken ten behoeve van het wonen. 
 
Ruimtelijk gezien is de ontwikkeling mogelijk, aangezien er geen woning wordt toegevoegd en dat herbouw 
van de woning plaats vindt op het bestaande perceel. De nieuwe toegangsweg wordt ook gerealiseerd binnen 
de reeds aanwezige perceelsgrenzen. De initiatiefnemer heeft de gronden aangekocht van de eigenaar van 
Lage Donk 51, die volledig eigenaar is van de percelen tussen de weg Lage Donk en het perceel van de 
initiatiefnemer. Het perceel is altijd al omheind geweest door middel van een doorzichtige erfafscheiding, 
waardoor een duidelijke verkaveling zichtbaar is. Er treedt geen verandering op in de bestaande ruimtelijke 
structuur. 
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Figuur 3 Toekomstige situatie (schets) 
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Hoofdstuk 3 Beleidskader 
 
 

3.1 Rijksbeleid 
 
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van kracht geworden. Deze 
structuurvisie vormt de uitwerking van de ambities van het Rijk, op basis van haar verantwoordelijkheden, in 
rijksdoelen en daarmee samenhangende nationale belangen op het gebied van een samenhangend ruimtelijk 
en mobiliteitsbeleid. Het Rijk heeft tot doel Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te maken in 
een periode van economische conjunctuurschommelingen, klimaatverandering en toenemende regionale 
verschillen. 
 
Op het gebied van verstedelijking, groene ruimte en landschap ligt het accent bij provincie en gemeenten. 
 

3.2 Provinciaal en regionaal beleid 
 
Structuurvisie Ruimtelijke Ordening provincie Noord-Brabant - partiële herziening 2014 
Op provinciaal niveau is een samenhangend beleid op het gebied van ruimte, milieu, verkeer en vervoer en 
water vastgelegd in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Noord-Brabant - partiële herziening 2014. De 
provincie kiest voor een duurzame ontwikkeling waarin de kwaliteiten van de provincie sturend zijn bij de 
ruimtelijke keuzes die de komende jaren gemaakt moeten worden. Het landelijk gebied is een van de 
speerpunten. Zorgvuldig ruimtegebruik en aandacht voor ruimtelijke kwaliteit zijn bij een nieuwe invulling 
maatgevend.  
 
Verordening ruimte provincie Noord-Brabant - d.d. 15 juli 2017 
De Verordening ruimte Noord-Brabant richt zich, in tegenstelling tot de provinciale structuurvisie, tot 
gemeenten doordat de verordening regels bevat die een gemeente moet betrekken bij hun besluitvorming 
over ruimtelijke ontwikkelingen. 
 
De regels in de verordening zijn een doorvertaling van het provinciaal beleid zoals dat is opgenomen in de 
Structuurvisie Ruimtelijke Ordening. Op de kaarten behorende bij de Verordening ruimte Noord-Brabant is de 
locatie aan de Lage Donk 45 gelegen in het 'gemengd landelijk gebied' en zijn de algemene regels voor 
'bevordering ruimtelijke kwaliteit' van toepassing. Hierna wordt nader ingegaan op de voor het 
planvoornemen relevante aspecten. 
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Figuur 4 Verordening ruimte Noord-Brabant  

 
Gemengd landelijk gebied 
In het gemengd gebied stimuleert de provincie het mengen van functies voor een sterke plattelandseconomie. 
Hierbij is vooral de ontwikkeling van landbouw van belang, naast andere vormen van bedrijvigheid, natuur, 
landschap, recreatie en wonen. In het artikel 'Gemengd landelijk gebied' zijn ook de nieuwe uitgangspunten 
voor het beleid omtrent de transitie naar zorgvuldige veehouderijen opgenomen. Deze bepalingen zijn echter 
niet relevant voor deze bestemmingsplanherziening. 
 
In het gemengd landelijk gebied worden twee mogelijke ontwikkellijnen gegeven om op te nemen in een 
bestemmingsplan voor een agrarisch plangebied: een gemengde plattelandseconomie en een agrarische 
economie. De verordening geeft geen nadere definities van deze ontwikkellijnen zodat er ruimte is voor lokaal 
beleid. Het artikel veronderstelt dat het bedoelde lokale beleid een ruimtelijke ontwikkelvisie op het 
agrarische gebied bevat, bij voorkeur gebaseerd op de gemeentelijke structuurvisie. De aanduiding van een 
gebied als gemengde plattelandseconomie impliceert meer ruimte voor niet-agrarische functies. Het gaat 
daarbij onder andere om het zoeken naar nieuwe economische dragers voor een vitaal platteland. Het 
aanwijzen van de bestemmingen zoals in dit artikel benoemd, draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit zoals 
bedoeld in artikel 3 van de verordening en het gewenste ontwikkelingsperspectief. 
 
Zorgplicht en bevordering ruimtelijke kwaliteit 
De provincie wil de ruimtelijke kwaliteit van Brabant bevorderen. Niet iedereen heeft dezelfde ideeën over 
ruimtelijke kwaliteit. In het algemeen houdt ruimtelijke kwaliteit in dat gebruikers van een gebied rekening 
houden met het karakter, de grootte en de functie ervan. Iedere ontwikkeling moet passen in de omgeving. De 
omgeving bestaat uit zowel aanwezige waarden als uit omliggende functies; aard, schaal en functie van de 
bebouwing wordt in dat kader afgewogen. 
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In de Structuurvisie geeft de provincie aan wat de provinciale belangen zijn. Het bevorderen van de ruimtelijke 
kwaliteit is daarbij benoemd als één van de principes voor ruimtelijke ontwikkeling. Aandachtspunten daarbij 
zijn: 

1. zorgvuldig ruimtegebruik: een verbod op nieuwvestiging, herstructureren, inbreiding; 
2. concentreren van bebouwing en voorzieningen; 
3. rekening houden met omliggende functies en waarden; 
4. verbeteren van landschap (in brede zin van het woord). 

 
In de verordening is opgenomen dat een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling bij 
moet dragen aan de zorg voor behoud en bevordering van de ruimtelijke kwaliteit. In het bijzonder gaat het 
daarbij om de toepassing van zorgvuldig ruimtegebruik. Het doel hierbij is om bestaand bebouwd gebied zo 
goed mogelijk te benutten. Het planvoornemen zorgt niet voor een toename aan bouwmogelijkheden op het 
perceel en de bestaande bouwmogelijkheden blijven beperkt tot het bestaande woonperceel. 
 
Kwaliteitsverbetering van het landschap 
Naast het toepassen van het principe zorgvuldig ruimtegebruik moet een bestemmingsplan aangeven hoe een 
nieuwe ruimtelijke ontwikkeling buiten het reeds bebouwde gebied bijdraagt aan de verbetering van de 
kwaliteit van het landschap. Hiervoor is in 2011 een handreiking kwaliteitsverbetering van het landschap 
opgesteld, waarin verschillende methodieken zijn uitgewerkt. De verordening geeft op diverse plaatsen 
verbijzonderingen van de kwaliteitsverbetering van het landschap aan.  
 
In regionaal verband zijn afspraken gemaakt hoe om te gaan met deze kwaliteitsverbetering van het landschap 
in de regio West-Brabant. Er is een categorie indeling gemaakt. 
Categorie 1 ontwikkelingen zijn ruimtelijke ontwikkelingen met nauwelijks tot geen landschappelijke invloed. 
Voor deze categorie wordt geen (extra) kwaliteitsverbetering van het landschap geëist. 
Categorie 2 ontwikkelingen zijn ruimtelijke ontwikkelingen met relatief weinig landschappelijke invloed, dan 
wel ruimtelijke ontwikkelingen die van nature aan het buitengebied gebonden zijn. Kwaliteitsverbetering zou 
moeten bestaan uit een goede landschappelijke inpassing. 
Categorie 3 ontwikkelingen zijn ruimtelijke ontwikkelingen die een beduidende invloed hebben op de 
omgeving en waarbij vergroting van de geldende bouwmassa/-oppervlakte, vergroting van het 
bestemmingsvlak en/of bestemmingswijziging aan de orde is. 
 
Het regionale afsprakenkader geeft aan dat de vergroting van het bestemmingsvlak 'Wonen' tot 1500 m2 te 
beoordelen valt als een categorie 1 ontwikkeling. Daarvoor is geen extra kwaliteitsverbetering noodzakelijk. De 
bestemmingswijziging ten behoeve van de nieuwe toegangsweg in de bestemming 'Verkeer' is niet specifiek 
genoemd als specifiek geval in het regionale afsprakenkader. Dit valt echter te scharen onder een categorie 2 
ontwikkeling, aangezien de ontwikkeling niet leidt tot een mogelijkheid tot het bouwen van gebouwen of 
bouwwerken en daarom niet zal leiden tot een verslechtering van de kwaliteit van het landschap. Voor de 
bestemming 'Verkeer' is een voorwaardelijke verplichting tot landschappelijke inpassing van de ontwikkeling 
opgenomen. Op deze wijze zijn de belangen van de provincie geborgd. 

 
Conclusie 
Het planvoornemen is passend binnen het provinciaal beleid. 
 

3.3 Gemeentelijk beleid 
 
Bestemmingsplan "Buitengebied" (2013) 
Het bestemmingsplan "Buitengebied" is op 30 september 2013 vastgesteld. Tegen het vastgesteld 
bestemmingsplan zijn 5 beroepen bij de Raad van State ingediend. Op 20 mei 2015 heeft de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) uitspraak gedaan over het bestemmingsplan 
"Buitengebied". Hiermee is dit bestemmingsplan "Buitengebied" op 20 mei 2015 grotendeels onherroepelijk 
geworden. De gedeelten die niet onherroepelijk zijn geworden hebben geen betrekking op de ontwikkeling die 
met dit bestemmingsplan beoogd wordt. 
 
In dit vigerende bestemmingsplan "Buitengebied" zijn geen mogelijkheden opgenomen om binnenplans af te 
wijken van de geldende regels of om conform vastgestelde regels het bestemmingsplan Buitengebied voor een 
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specifieke locatie te wijzigen om de beoogde ontwikkeling mogelijk te kunnen maken. Bij het opstellen van 
voorliggend plan wordt gebruik gemaakt van de regels die horen bij het bestemmingsplan "Buitengebied". 
 
Conclusie 
Het planvoornemen voldoet aan het gemeentelijk beleid. 
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Hoofdstuk 4 Milieu en duurzaamheid 
 
 
Als onderdeel van de bestemmingsplanherziening dient verantwoording gegeven te worden over overige 
ruimtelijke aspecten zoals, de bodemkwaliteit, milieuzonering, archeologie, water, geluid, lucht, 
verkeersveiligheid en ecologie (flora en fauna).  

 
4.1 Milieu 
 
4.1.1 Geluidhinder 
Conform de Wet geluidhinder heeft iedere weg een onderzoekszone waarbinnen een akoestisch onderzoek 
dient te worden verricht indien de bouw van geluidsgevoelige bebouwing mogelijk wordt gemaakt. In 
voorliggend plan is echter geen sprake van de realisatie van nieuwe geluidsgevoelige bebouwing. De 
vervangende woning wordt gerealiseerd binnen het bestaande woonperceel. Daarnaast maakt dit plan het 
aanleggen van een nieuwe toegangsweg mogelijk. Daarvoor hoeft geen akoestisch onderzoek uitgevoerd te 
worden. 
 
4.1.2 Luchtkwaliteit 
Luchtkwaliteit is geregeld in de Wet milieubeheer. Een specifiek onderdeel van deze wet is de Algemene 
maatregel van Bestuur 'niet in betekenende mate bijdragen' (besluit NIBM) en de ministeriële regeling NIBM 
(regeling NIBM). Hierin is bepaald wanneer de mate van de bijdrage aan de luchtverontreiniging 
verwaarloosbaar klein is. In zo'n geval hoeft een project niet langer meer getoetst te worden, ongeacht of in 
de huidige situatie al sprake is van een overschrijding van de grenswaarden. 
 
Het planvoornemen betreft de aanleg van een nieuwe toegangsweg richting het woonperceel Lage Donk 45 en 
een aanpassing van de bestaande woonbestemming op het perceel. Er worden geen andere 
bouwmogelijkheden mogelijk gemaakt, dan die nu al mogelijk zijn. Om die reden vormt het aspect 
luchtkwaliteit geen belemmering voor het planvoornemen. 
 
4.1.3 Bodemkwaliteit 
Voor elke functiewijziging op een locatie, al dan niet inhoudende een gevoelige functie, zal een onderzoek 
moeten worden verricht naar de bodemkwaliteit. Gelet op het planvoornemen is er echter geen aanleiding 
voor het uitvoeren van een bodemonderzoek, aangezien de bodemkwaliteit niet relevant is bij de aanleg van 
de nieuwe toegangsweg en het bestaande woonperceel niet wordt vergroot. Het aspect bodemkwaliteit vormt 
geen belemmering voor het planvoornemen. 

 
4.1.4 Bedrijven en milieuzonering 
In de directe omgeving van het plangebied bevinden enkel woonpercelen. Het dichtstbijzijnde agrarisch 
bouwvlak bevindt zich op 125 meter ten zuiden van het perceel Lage Donk 45 en dat betreft een 
glastuinbouwbedrijf. Het agrarisch bouwvlak ten noorden van het perceel en het agrarisch bouwvlak ten 
zuidoosten van het perceel liggen beiden op ongeveer 175 meter afstand. Voor deze bouwvlakken zijn geen 
aanduidingen voor veehouderijen opgenomen, waardoor enkel grondgebonden agrarische bedrijven zijn 
toegestaan. Gelet op de planologische mogelijkheden van deze agrarische percelen, wordt voldaan aan de 
afstandscriteria met betrekking tot milieuzonering van bedrijven. Er zijn geen beperkingen voor het 
planvoornemen en het planvoornemen heeft geen gevolgen voor omliggende (agrarische) bedrijven. 

 
4.1.5 Externe veiligheid 
Het aspect 'externe veiligheid' vormt geen belemmering voor het planvoornemen, aangezien conform de 
Risicokaart geen vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, water of het spoor plaatsvindt en er geen 
leidingen aanwezig zijn in de nabijheid van het plangebied. 

 
4.2 Water 
Het plangebied valt onder beheer van het waterschap Brabantse Delta. Het beleid van het waterschap is 
gericht op het beschermen tegen overstromingen, het zuiveren van afvalwater en het zorgen voor de kwaliteit 
van het oppervlaktewater en voor het waterpeil. Ontwikkelingen dienen 'waterneutraal' plaats te vinden. Het 
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waterschap streeft naar het behoud of herstel van de natuurlijke waterhuishoudkundige situatie. Ingrepen 
mogen derhalve wel positieve verandering in het watersysteem teweeg brengen. 
 
Het waterschap stimuleert het afkoppelen van verharde oppervlakken van de riolering ten behoeve van een 
duurzaam watersysteem en een efficiëntere waterketen. Hiermee kan de toevoer van hemelwater aan de 
grond zoveel mogelijk doorgang vinden en wordt het hemelwater niet versneld afgevoerd. Ook wordt het 
schone water op deze wijze niet vermengd met het vervuilde water. 
 
Initiatieven die leiden tot een vergroting van het bebouwd/verhard oppervlak met minder dan 2000 m2 
hoeven volgens het waterschap Brabantse Delta niet uitgebreid getoetst te worden. Bij dergelijke initiatieven 
wordt ervan uitgegaan dat zij niet leiden tot een onevenredige beïnvloeding van de waterhuishoudkundige 
situatie ter plaatse of in de directe omgeving van het planvoornemen. Het planvoornemen betreft de aanleg 
van een nieuwe toegangsweg over een lengte van ongeveer 130 meter en een breedte van ongeveer 3 meter. 
Op het bestaande woonperceel worden de bouwmogelijkheden niet vergroot, ondanks de vergroting van het 
bestemmingsvlak 'Wonen'. Bij de aanleg van de in-/uitrit zal rekening gehouden moeten worden met de B-
waterloop langs de Lage Donk. Mogelijk geldt hier een vergunningplicht op basis van de Keur. 
 

 
Figuur 5 Legger Brabantse Delta 

 
Op 12 juli 2019 is het waterschap Brabantse Delta gevraagd om een vooroverlegreactie. Op 1 augustus 2019 
heeft het waterschap een positief wateradvies uitgebracht. 
 

4.3 Cultuurhistorie en archeologie 
 
4.3.1 Cultuurhistorie 
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Het perceel Lage Donk 45 is gelegen in de cultuurhistorische regio "West-Brabantse Venen", het archeologisch 
landschap "Dekzandrug Bosschenhoofd-Hoeven" en het cultuurhistorisch landschap "Landgoederen en 
veenrelicten bij Zundert en Etten-Leur" (Cultuurhistorische waardenkaart, Provincie Noord-Brabant, 2016).  
 

 
Figuur 6 Uitsnede Cultuurhistorische waardenkaart provincie Noord-Brabant van 2016 

 
Met name de ontwikkelingsstrategie van het cultuurhistorisch landschap is relevant voor het planvoornemen 
aan de Lage Donk 45. Deze ontwikkelingsstrategie kent de volgende componenten: 
• Het versterken en behouden van de structuren en relicten van vervening; 
• De kleinschalige verkaveling in de polders bewaren; 
• De logische samenhang tussen de turfvaarten behouden, versterken en (indien nodig) herstellen; 
• De landgoederen versterken en verder met elkaar verbinden; 
• De economische dragers afstemmen op de cultuurhistorische identiteit van de landgoederen en 

veenrelicten rond Zundert en Etten-Leur; 
• Het vergroten van de cultuurhistorische waardering door het vergroten van de beleving. 
 
Met het planvoornemen blijft de huidige structuur van de kleinschalige verkaveling behouden, aangezien het 
woonperceel aan de Lage Donk 45 niet vergroot. Enkel de positionering van de woning op het perceel wordt 
veranderd. De nieuwe toegangsweg zal landschappelijk worden ingepast, waardoor dit de belevingswaarde 
van het perceel vergroot. De landschappelijke inpassing vormt een geleider in het landschap. Het 
planvoornemen heeft geen negatief effect op de cultuurhistorische waarde in het gebied. 
 
4.3.2 Archeologie 
Op 11 oktober 2010 heeft de gemeenteraad een actualisatie van het archeologiebeleid, de archeologische 
beleidskaart en de erfgoedverordening vastgesteld. De beleidskaart is gebaseerd op de laatste archeologische 
stand van zaken en de actuele inzichten over dit onderwerp. De beleidskaart is leidend voor lokale projecten. 
Het archeologisch beleid en de beleidskaart zijn door vertaald in het bestemmingsplan "Buitengebied" (2013). 
Een dubbelbestemming is toegekend is toegekend aan gebieden waarvoor een bepaalde archeologische 
verwachtingswaarde is vastgesteld. Voor het plangebied Lage Donk 45 is de dubbelbestemming 'Waarde - 
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Archeologie 2' toegekend (hoge verwachtingswaarde). Het uitgangspunt voor deze verwachtingswaarde is dat 
in geval van een te verstoren gebied dat groter is dan 1.000 m2 met bodemingrepen dieper dan 40 cm, 
archeologisch onderzoek moet plaatsvinden in de vorm van een bureau- en verkennend booronderzoek.  
 
Voor het planvoornemen is geen archeologisch onderzoek nodig, aangezien bij de aanleg van de toegangsweg 
geen bodemingrepen dieper dan 40 cm zullen plaatsvinden en bij de realisatie van een vervangende woning 
het te verstoren gebied kleiner is dan 1.000 m2.  
 

4.4 Flora en fauna 
 
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Op grond van deze wet zijn de Natura 
2000-gebiden beschermd. Daarnaast regelt de Wet natuurbescherming ook de bescherming van planten- en 
dierensoorten. In deze wet zijn de EU-richtlijnen voor de bescherming van soorten opgenomen 
(Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn). Nationaal beschermde soorten vallen ook onder deze wet. De doelstelling is 
de bescherming en behoud van in het wild levende planten en dieren. Het uitgangspunt van de wet is 'nee, 
tenzij'. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten zonder ontheffing 
verboden zijn. 
 
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dienen vooraf de effecten op Natura 2000-gebieden onderzocht te 
worden. Ook dient vooraf onderzocht te worden of en welke beschermde dier- en plantensoorten voorkomen, 
wat hun beschermingsstatus is en wat de effecten zijn van de ingreep op het voortbestaan van de gevonden 
soorten. 
 
Voor het planvoornemen aan de Lage Donk 45 is op dit moment geen onderzoek naar flora en fauna 
noodzakelijk. Op het moment dat de bestaande woning gesloopt zal worden, dient een quickscan Flora en 
Fauna opgesteld te worden om te onderzoeken of er beschermde soorten aanwezig zijn in of gebruik maken 
van de woning en of er sprake is van een leefomgeving van een beschermde soort. 
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 bestemmingsplan Lage Donk 45 - vastgesteld  
 

Hoofdstuk 5 Beschrijving van het plan 
 

 
5.1 Planvorm 
Voorliggend bestemmingsplan bevat het planologisch-juridisch instrumentarium voor de gewenste 
ontwikkeling op de locatie 'Lage Donk 45'. Het bestemmingsplan bestaat uit het omzetten van de bestemming 
'Agrarisch' en 'Wonen' naar de bestemming 'Verkeer' en het vergroten en verplaatsen van de bestemming 
'Wonen' op het bestaande woonperceel. Op deze manier maakt het bestemmingsplan het mogelijk om een 
nieuwe toegangsweg te realiseren naar het woonperceel en is het mogelijk om een nieuwe woning te 
realiseren op de kant van het perceel waar de nieuwe toegangsweg aansluit. Op de planverbeelding komen de 
volgende bestemmingen voor: 
• Agrarisch; 
• Groen - Houtsingel; 
• Tuin; 
• Verkeer; 
• Wonen. 
 
Het bestemmingsplan is opgesteld conform de Standaard voor vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP 
2012). Het juridisch gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit de planverbeelding met planregels. Bij ieder 
plan hoort een toelichting, die als zodanig geen rechtskracht heeft. De planregels verwijzen naar de planregels 
van het bestemmingsplan "Buitengebied" (2013). Alleen voor de voorwaardelijke verplichting ten behoeve van 
de landschappelijke inpassing wordt een artikel toegevoegd aan de regels. 
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 bestemmingsplan Lage Donk 45 - vastgesteld  
 

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid 
 
 

6.1 Economische uitvoerbaarheid 
 
Er is sprake van een particulier initiatief. De kosten voor onderzoeken en procedurele kosten komen voor 
rekening van de initiatiefnemer. De afspraken met betrekking tot de landschappelijke inpassing zijn in een 
overeenkomst met de initiatiefnemer vastgelegd. Hiermee is de economische uitvoerbaarheid gewaarborgd. 
 

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 
De initiatiefnemer heeft de omwonenden door middel van een brief geïnformeerd over het voorgenomen 
initiatief. De omwonenden konden daarop aangegeven of zij akkoord zijn met de ontwikkeling. In bijlage 1 bij 
de toelichting is een samenvatting opgenomen van de reacties op de informatieve brief van de initiatiefnemer. 
 
Over het voorontwerp is wettelijk vooroverleg voorgeschreven ex. artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro) met de provincie Noord-Brabant en met het waterschap Brabantse Delta. De provincie heeft bij 
brief van 15 juli 2019 laten weten dat het discutabel is dat de belangen van de provincie gewaarborgd zijn. 
Daarbij heeft de provincie aangegeven dat zij zich afvragen of de nieuwe weg noodzakelijk is en of het plan 
leidt tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. De provincie heeft daarop een reactie ontvangen van de 
gemeente, waarin staat onderbouwd waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt bij de planvorming. De provincie 
heeft daar instemmend op gereageerd. Het een en ander is verwerkt in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 van deze 
toelichting. Het waterschap heeft bij brief van 1 augustus 2019 laten weten een positief wateradvies te geven.  
 
Het ontwerpbestemmingsplan 'Lage Donk 45' ligt gedurende de periode 3 oktober 2019 tot en met 13 
november 2019 ter inzage met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen bij de gemeenteraad. De 
bekendmaking hierover heeft op 2 oktober 2019 plaatsgevonden in de Staatscourant en de Etten-Leurse Bode. 
De omwonenden zijn persoonlijk van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan geïnformeerd. 
 
Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het ontwerpplan is dan ook ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad 
van Etten-Leur op 2 december 2019. 
 
 
 



Omgevingsdialoog Lage Donk 45 

De initiatiefnemer heeft zijn plan voorgelegd aan een aantal omwonenden. Hij heeft dat gedaan door 

middel van een informatieve brief waarin hij zijn planvoornemen kort heeft uitgelegd. Daarin is 

ingegaan op de redenen waarom de initiatiefnemer het plan wil uitvoeren en welke voorwaarden de 

gemeente daaraan heeft gekoppeld vanuit het positieve principebesluit.  

De adressen Lage Donk 30 t/m 87 zijn aangeschreven. Er zijn 12 reacties binnengekomen, waarvan er 

11 getekend hebben dat zij geen bezwaar hebben tegen het planvoornemen en waarvan er 1 

getekend heeft dat hij/zij geen bezwaar heeft, mits het recht van overpad naar Lage Donk 45 wordt 

opgeheven. 

Dit laatste is geen planologisch relevant aspect en als gemeente zijn we daar ook geen partij in. Aan 

de initiatiefnemer is doorgegeven dat deze opmerking met de betreffende omwonende 

privaatrechtelijk geregeld moeten worden. 

Voor het verslag Rob de Wit, juni 2019 
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Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets:  

www.brabant.nl/route 

Datum 

15 juli 2019 

Ons kenmerk 

C2247290/4547919  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

T. (Thom) Jongen 

Telefoon 

(06) 55 68 66 78 

Email 

tjongen@brabant.nl 

Bijlage(n) 

- 
 

 

 

Onderwerp 

Voorontwerp-bestemmingsplan ‘Lage Donk 45’ 
 
 

 
 
Geacht college, 

 
In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd 
op het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Lage Donk 45’. 
 

In onze reactie gaan wij alleen in op onderwerpen die op basis van het 
provinciaal ruimtelijk beleid relevant zijn. 
 

Planbeschrijving 

Het voorontwerp-bestemmingsplan voorziet in het aanleggen van een 
ontsluitingsweg voor de woning in het plangebied.  Het plan voorziet daarnaast 
in het vergroten van de woonbestemming tot 1.500 m² en het herbouwen van 

de woning binnen het vergrote bestemmingsvlak. De ontwikkeling vindt plaats 
binnen de structuur gemengd landelijk gebied.  
 

Provinciaal beleidskader 

Het provinciaal ruimtelijk beleid is vastgelegd in de Structuurvisie Ruimtelijke 
Ordening. De te beschermen provinciaal ruimtelijke belangen zijn vertaald in de 
Verordening ruimte Noord-Brabant zoals deze luidt per 15 juli 2017 (hierna 

aangehaald als Verordening). In onze reactie baseren wij ons op deze 
documenten die zijn te raadplegen via www.brabant.nl > onderwerpen > 
ruimte. 
 
  



 

 

 
 

Datum 

15 juli 2019 

Ons kenmerk 

C2247290/4547919 

  2/2 

Inhoudelijk standpunt 
De insteek van dit plan is het mogelijk maken van een nieuwe ontsluitingsweg ten 
oosten van en grotendeels parallel aan de huidige ontsluitingsweg. Het 

realiseren van een nieuwe ontsluitingsweg terwijl al een ontsluitingsweg 
aanwezig is (en welke wordt gehandhaafd) leidt tot vragen met betrekking tot 
de noodzaak van de nieuwe weg. Wij vragen ons af of dit plan leidt tot een 

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit vanwege de mogelijke eindsituatie van 
een dubbele toerit naar het bestemmingsvlak Wonen, maar vooral vanwege het 
veranderen van de ruimtelijke structuur in het buitengebied.  
 

Conclusie 

Wij verzoeken u aandacht te besteden aan bovenstaande opmerking. 
 
 
 

Provincie Noord-Brabant, 
 

  

P.M.A. van Beek, 
projectleider uitvoering Wet RO 
 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
 



 

 

Uw schrijven van : 12 juli 2019 
Uw kenmerk :  
Zaaknummer : 52807 
Behandeld door : de heer K. Castricum 
Doorkiesnummer : 076 564 11 53 
Datum : 1 augustus 2019 
   

 
Gemeente Etten-Leur 
Postbus 10100 
4870 GA  ETTEN-LEUR 
 
 

 

Op 12 juli 2019 heeft u het vooroverleg bestemmingsplan Lage Donk 45 te Etten-Leur toegestuurd met het 
verzoek om een wateradvies uit te brengen zoals bedoeld in artikel 3.1.1 lid 1 van het Besluit ruimtelijke 
ordening. 
 

Aangezien de belangrijkste uitgangspunten voor het waterschap naar wens zijn opgenomen in de toelichting 
en verbeelding geven wij een positief wateradvies. 
 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met de heer K. Castricum van het waterschap via telefoonnummer 076 564 11 53. 
 
 

Hoogachtend, 
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen  
 
 
ir. A.H.J. Bouten 

 

Onderwerp: wateradvies vooroverleg bestemmingsplan Lage Donk 45 te Etten-Leur 
 

Geachte heer De Wit, 



Regels Herziening Lage Donk 45 
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 
 
 

Artikel 1 Algemene bepaling 
 
Op dit herzieningsplan 'Lage Donk 45' van de gemeente Etten-Leur zijn van overeenkomstige toepassing de 
planregels van het bestemmingsplan "Buitengebied" (2013) zoals geldend op het moment van ter inzage 
legging van het ontwerpbestemmingsplan en vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-
3002. 
 
 

Artikel 2 Begrippen 
 
2.1 bestemmingsplan 
 
De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen. 
 
2.2 plan 
 
Het herzieningsplan 'Lage Donk 45' met identificatienummer NL.IMRO.0777.0138LAGEDONK45-3001 van de 
gemeente Etten-Leur. 
 

 



Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

Conform het bepaalde in artikel 1 zijn de bestemmingsregels 'Agrarisch', 'Groen - Houtsingel', 'Tuin', 'Verkeer', 
'Wonen', de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' en de gebiedsaanduiding 'luchtvaartverkeerzone' 
van het bestemmingsplan "Buitengebied" (2013) zoals geldend op het moment van ter inzage legging van dit 
ontwerpbestemmingsplan en vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002 van 
overeenkomstige toepassing. Met dien verstande dat aan de bestemming 'Verkeer' een voorwaardelijke 
verplichting ten aanzien van de verplichte landschappelijke inpassing toegevoegd wordt. 

Artikel 3 Voorwaarde landschappelijke inpassing 

De gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - voorwaarde 
landschappelijke inpassing' mogen uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van verkeer, indien de 
landschappelijke inpassing is gerealiseerd (in het eerste plantseizoen, november tot april, na inwerkingtreding 
van dit plan), wordt beheerd en in stand gehouden conform het beplantingsplan zoals opgenomen in bijlage 1 
bij deze regels. 



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 ontwerpbestemmingsplan 
en vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002 van overeenkomstige toepassing. 



Hoofdstuk 4 Slotregel 

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 ontwerpbestemmingsplan 
en vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002 van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 4 Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 
"Regels van het bestemmingsplan Lage Donk 45". 
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Datum opmaak : 30 – 8 – 2019 
Gewijzigd : 20 – 9 - 2019 

Format projectplan aanleg landschapselementen 

-LANDSCHAPPELIJKE INPASSING-COMPENSATIE MAATREGELEN- 

 

 

Gegevens aanvrager/opdrachtgever: 

Naam : 

Adres : 

Postcode : 

Woonplaats : 

Telefoon : 

Email : 

C. Lazeroms

Lage Donk 45 

4874 LM 

Etten-Leur 

Ligging project; 

Gemeente  :   

Kadastraal bekend : gemeente , sectie  nummer 

Projectplan 

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

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

        bestemmingsvlakken / bouwvlak / nieuwbouw 

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

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

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

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

Bijlagen: 

X  schets beplanting (schaal 1:2000), toelichting, plantsoenlijst 

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

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

Toelichting beplantingsplan 
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Te beplanten grond: zand, dikte teeltlaag:   30 cm, droog 

Toelichting per vak 

vak   :  1 

beplantingstype   :  Knip- en scheerheg, bestaande bovenstaanders handhaven 

lengte/oppervl.   : 135 m,  m2 

aantal rijen   :  1 

plantverband   :  4 st/m 

aantal stuks   :  540   st. bosplantsoen 

         st. laanbomen 

menging   : individueel 

Haag min. 50 cm uit erfgrens 

vak    :  2 

beplantingstype :  Struweel, bestaande bomen handhaven 

lengte/oppervl   : 15 x 8 x 0,5 m = 60 m2       m2 

aantal rijen   :  n.v.t 

plantverband   :  n.v.t. wildverband 

aantal stuks   :   10 st. bosplantsoen 

     st. laanbomen 

menging   : individueel 

vak   : 

beplantingstype : 

lengte/oppervl   : m,  m2 

aantal rijen   : 

plantverband   : 

aantal stuks   :   st. bosplantsoen 

      st. laanbomen  

menging   : 

vak   : 

beplantingstype : 

lengte/oppervl   : m,  m2 

aantal rijen   : 

plantverband   : 

aantal stuks   :   st. bosplantsoen 

      st. laanbomen  

menging   : 

Beplantingstype  : houtsingel/bosje/haag/bomenrij 

Menging  : individueel (soorten door elkaar planten) 

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

Plantsoenlijst : 
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Naam (ned. naam/lat. naam) 
Totaal Aantal per beplantingsvak 

vak: 1 2 

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

Boomvormers 

Berk/ Betula sp. 

Beuk/ Fagus sylvatica (H) (3 jarig) 540 540 

Es/Fraxinus excelsior 

Haagbeuk/ Carpinus betulus(H) 

Zomereik/ Quercus robur 

Zwarte els/ Alnus glutinosa 

Struikvormers 

Hazelaar/ Corylus avellana 

Hondsroos/ Rosa canina 

Kornoelje ,rode/Cornus 

sanguinea 

Kornoelje, gele/ Cornus mas 2 2 

Liguster/ Ligustrum vulgare (H) 4 4 

Lijsterbes/ Sorbus aucuparia 

Veldesdoorn/ Acer 

campestre(H) 

Vogelkers/ Prunus padus 

Vuilboom/ Rhamnus frangula 

Hulst / Ilex aquifolium 4 4

Totaal bosplantsoen 
550 540 10 

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 
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Legenda 

l�I

Q) 

Struweel 

Laanboom/bovenstaander 

Knip- en scheerheg 

lnrichtings-/beplantingsplan voor: 

Naam 

Adres 

Postcode 

Plaats 

Telefoon 

Ontwerp: AS 

Blad 1 van 1 

C. Lazeroms

Lage Oonk45 

4874 LM 

Etten-Leur 

· d.d.: 30 - 8- 2019 
gew.: 23 - 9 - 2019 

Schaal : 1 : 1000 
Bij afdruk op A3 

Stichting Het Noordbrabants Landschap 
Coördinatiepunt Landschapsbeheer 

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



gewijz.:

bureau  :

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.:

Planverbeelding  

Ontwikkeling

ETTEN-LEUR
GEMEENTE

Lage Donk 45

NL.IMRO.0777.0138LAGEDONK45-3001

datum : November 2019

Plangebied

Plangebiedgrens

Bestemmingen

Groen - HoutsingelG-H

TuinT

VerkeerV

WonenW

Dubbelbestemmingen

Waarde - Archeologie 2WR-A2

Gebiedsaanduidingen

luchtvaartverkeerzone

Functieaanduidingen

(sv-vli) specifieke vorm van verkeer -

voorwaarde landschappelijke inpassing
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