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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
 
De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend voor de vergroting van het bouwvlak van zijn 
glastuinbouwbedrijf aan de Lochtsepad 13. Dit voor de vergroting van de oppervlakte aan kassen en de bouw 
van woonunits voor de huisvesting van 24 seizoenarbeiders. In de kassen worden op dit moment bramen 
geteeld. De huidige oppervlakte aan kassen is ca 2,4 ha. De initiatiefnemer heeft verzocht gebruik te maken 
van de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan 'Buitengebied' (2013) om het bouwvlak van een 
glastuinbouwbedrijf aan de westzijde van het bedrijf te vergroten. De locatie van het glastuinbouwbedrijf is 
nabij de Rijsbergseweg in het zuidelijk buitengebied van Etten-Leur.  
 

 
Afbeelding 1 Luchtfoto huidige situatie Lochtsepad 13 
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Hoofdstuk 2 Wijzigingsregeling 
 
 
De gronden zijn gelegen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ (vastgesteld d.d. 30 september 2013, 
grotendeels onherroepelijk). De gronden hebben de bestemming 'Agrarisch' met functieaanduiding 
‘glastuinbouw’. In de planregels is in artikel 3.6.5 een wijzigingsbevoegdheid voor burgemeester en 
wethouders opgenomen om het bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de vergroting van het 
bouwvlak van een glastuinbouwbedrijf. Zij maken daarbij gebruik van de bevoegdheid zoals omschreven in 
artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening om binnen bij het plan bepaalde grenzen (bestemmingsplan 
'Buitengebied' (2013)) het plan te wijzigen. De wijzigingsregeling bevat een aantal voorwaarden waaraan 
voldaan moet worden waaronder de maximale oppervlakte van het bouwvlak en kassen, de milieuhygiënische 
inpasbaarheid, het niet toenemen van de stikstofemissie etc. Daarnaast dient als onderdeel van het 
wijzigingsbesluit verantwoording gegeven te worden over overige ruimtelijke aspecten zoals, de 
bodemkwaliteit, milieuzonering, archeologie, water, geluid, lucht, verkeersveiligheid, ecologie (flora en fauna) 
en economische uitvoerbaarheid. 
 

 
Afbeelding 2. Uitsnedeplanverbeelding bestemmingsplan 'Buitengebied' (2013) 

 
De wijzigingsregeling luidt als volgt: 

 
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)'. 
b. Vergroting van het bouwvlak is toegestaan tot een maximum van 3,5 ha, waarvan maximaal 3 ha kassen. 
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 
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vestigingsgebied 2’ vergroting van het bouwvlak is toegestaan tot een maximum van 9 ha, waarvan 
maximaal 8 ha 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. 

e. De vergroting dient plaats te vinden aansluitend aan het bestaande bouwvlak. 
f. De wijziging dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn. 
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. 

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. 

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. 

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. 
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Hoofdstuk 3 Toets aan wijzigingsregeling 
 
 
Ad a. Er is geen aanduiding 'maximum oppervlakte (m2)' op het perceel Lochtsepad 13 opgenomen. 
 
Ad b. De vergroting van het bouwvlak bedraagt 9.195 m2. Er ontstaat een bouwvlak van 34.994 m2. Het plan 
voldoet aan de maximale oppervlaktemaat voor glastuinbouwbedrijven op deze locatie.  
 
Ad c. Op het perceel is geen nadere aanduiding van een glastuinbouwvestigingsgebied opgenomen. De 
maximale maatvoeringen van het glastuinbouwbedrijf zijn dus zoals omschreven in voorwaarde b., maximaal 
3,5 ha bouwvlak waarbinnen maximaal 3 ha aan kassen. 
 
Ad d. Er is een verzoek om advies over het plan van de initiatiefnemer gestuurd naar de Adviescommissie 
Agrarische Bouwaanvragen (AAB). Het verzoek om advies was gericht op de vergroting van het bouwvlak en op 
de huisvesting van seizoenarbeiders. Het advies is op 29 oktober 2019 ontvangen. Het advies is positief ten 
aanzien van de vergroting van het bouwvlak voor een uitbreiding van de kassen en de huisvesting van 24 
seizoenarbeiders in woonunits. 
 
Ad e. De vergroting vindt plaats aansluitend aan het bouwvlak aan de westzijde. 
 
Ad f. Ter voorkoming van een ruimtelijke situatie die uit een oogpunt van milieuaspecten c.q. belasting van het 
milieu, zoals hinder voor omwonenden en verkeersaantrekkende werking, niet gewenst is , dient o.a. rekening 
gehouden te worden met: 
• de toegelaten gebruiksmogelijkheden in de bestemmingen; 
• de regels, voortvloeiende uit wettelijke bepalingen.  
 
De vergroting van het bouwvlak van het glastuinbouwbedrijf zal na verwezenlijking van de bouwplannen 
weliswaar enige toename van het aantal verkeersbewegingen opleveren, maar de effecten daarvan op de 
omgeving zijn, gezien de ligging van het bedrijf aan een doodlopende weg met één andere gebruiker (een 
woonbestemming), nihil zijn. 
 
Andere effecten die het milieu belasten of hinder voor omwonenden veroorzaken zijn niet te verwachten. 
 

Conclusie: 
De wijziging is milieuhygiënisch inpasbaar. 
  
Ad g.  
De 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. 

 

Het 'vereveningseffect' wordt in de begripsbepalingen van het bestemmingsplan 'Buitengebied' als volgt 
omschreven: Toename van stikstofemissie binnen een inrichting, terwijl binnen een of meerdere andere 
inrichtingen, al dan niet in hetzelfde plangebied, een afname van de stikstofemissie plaatsvindt zodat de totale 
stikstofdepositie op een voor stikstof overbelast Natura 2000-gebied ten opzichte van de voor het betreffende 
gebied relevantie referentiedatum aantoonbaar niet toeneemt, of door de initiatiefnemer wordt aangetoond 
dat er concreet zicht is op het verkrijgen van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet, dan 
wel indien aangetoond wordt dat de toename past binnen bij of krachtens de Natuurbeschermingswet 
opgestelde regels.  
 
Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 'Ulvenhoutse bos' ligt op een afstand van ca. 8 km van het 
bedrijfsperceel. Voor het bedrijf is een Aeriusberekening gemaakt door Agel Adviseurs, die is bijgevoegd als 
bijlage 6 bij de toelichting.  



   
 

6 
wijzigingsplan Buitengebied, Lochtsepad 13 (vastgesteld) 

 

De conclusie uit de memo stikstofdepositie van Agel Adviseurs van 11 maart 2020 luidt: 
Uit de berekeningen blijkt dat de uitbreiding van het bouwvlak/de realisatie van de uitbreiding niet leidt tot 
een toename van de stikstofdepositie ter plaatse van de stikstofgevoelige habitattypen in de omliggende 
Natura 2000-gebieden. Op grond van de Wet Natuurbescherming geldt een vrijstelling van de vergunningplicht 
en is nader onderzoek niet noodzakelijk. De Wet natuurbescherming vormt dan ook geen belemmering. 
 
De uitkomst van de verschilberekening toont aan dat er voldaan wordt aan de wijzigingsvoorwaarde 
geformuleerd in artikel 3.6.5 bestemmingsplan Buitengebied, voorwaarde g. Er is geen sprake van een 
toename van de stikstofemissie vanuit de inrichting in de nieuwe situatie. 
 
Ad h. Er is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld in samenwerking met Brabants Landschap. Daarmee is 
verzekerd dat gebruik gemaakt wordt van inheemse beplanting die thuishoort in de regio. Het landschappelijk 
plan is gebaseerd op de voorgeschreven inpassingseisen uit het landschappelijk beleidsplan van de gemeente 
Etten-Leur van 26 januari 2016. De bestaande en de nieuw aan te leggen landschappelijke beplanting is in het 
wijzigingsplan met een ‘Groen - Houtsingel’ bestemming op de planverbeelding opgenomen. Tevens is in de 
planregels een voorwaardelijke verplichting opgenomen. De realisering, het onderhoud en de instandhouding 
van de landschappelijke beplanting is hiermee publiekrechtelijk gewaarborgd is. Inmiddels is op 18 januari 
2022 met de initiatiefnemers een overeenkomst afgesloten waarin het realiseren van de landschappelijke 
inpassing en het beheer en de instandhouding privaatrechtelijk is vastgelegd. 
 
Ad i. Deze planregel is opgenomen in verband met de provinciale Interim Omgevingsverordening (IOV) en het 
principe van 'kwaliteitsverbetering van het Landschap'. In de IOV is opgenomen dat bij ruimtelijke 
ontwikkelingen in het buitengebied bijgedragen dient te worden aan kwaliteitsverbetering van het landschap. 
In regionaal verband zijn afspraken gemaakt hoe om te gaan met deze kwaliteitsverbetering van het landschap 
in de regio. Deze afspraken zijn vastgesteld in het Regionaal afsprakenkader kwaliteitsverbetering van het 
landschap. 
Er is een categorie indeling gemaakt. 
Categorie 1 Ruimtelijke ontwikkelingen met nauwelijks tot geen landschappelijke invloed. Voor deze categorie 
wordt geen (extra) kwaliteitsverbetering van het landschap geëist. 
Categorie 2 Ruimtelijke ontwikkelingen met relatief weinig landschappelijke invloed, dan wel ruimtelijke 
ontwikkelingen die van nature aan het buitengebied gebonden zijn. Kwaliteitsverbetering zou moeten bestaan 
uit een goede landschappelijke inpassing.  
Categorie 3 Ruimtelijke ontwikkelingen die een beduidende invloed hebben op de omgeving en waarbij 
vergroting van de geldende bouwmassa/-oppervlakte vergroting van het bestemmingsvlak en of 
bestemmingswijziging aan de orde is.  
 
De vergroting van een bouwvlak van een glastuinbouwbedrijf buiten een glastuinbouwvestigingsgebied en/of 
doorgroeigebied glastuinbouw is opgenomen in categorie 3 van het Regionale afsprakenkader. Dat betekent 
dat de kwaliteitsverbetering moet bestaan uit een percentage van 20 % van de bestemmingswinst. Hiervoor is 
een berekening gemaakt, waarbij het standaard IRK-model als rekenmiddel is ingezet.  
 
9.195 m2 agrarische grond met de bestemming 'Agrarisch' krijgt een opwaardering door de vergroting van het 
bouwvlak voor glastuinbouw.  
Waarde agrarische grond zonder bouwvlak = € 7,00 per m2.   
Waarde agrarische grond bouwvlak glastuinbouw = € 15,00 per m2. 
Waardevermeerdering = 9.195 m2 x € 8,00 = € 73.560,00. 
Inzet voor kwaliteitsverbetering = 20 % van de waardevermeerdering = € 14.712,00 
 
Bij deze ontwikkeling is op basis van de wijzigingsvoorwaarden een landschappelijke inpassing verplicht. De 
landschappelijke inpassing welke in overleg met Brabants Landschap is opgesteld, voldoet aan de 
gemeentelijke beleidsregels Landschappelijke inpassing. Er wordt aan drie zijden van het vergrote bouwvlak 
een houtwal van 10 meter breed aangelegd. De oppervlakte van de houtwalbestemming is 2.721 m2. Dit 
vertegenwoordigt een waarde van € 27.210,00. Er wordt voldaan aan de eisen voor de fysieke tegenprestatie 
voor kwaliteitsverbetering van het landschap.  
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De kosten die gemaakt moeten worden voor de landschappelijke inpassing zijn 2.721 m2 á € 10,00 per m2 = € 
27.210,00. Deze kosten overstijgen de berekende minimale inzet voor kwaliteitsverbetering. Er wordt bij deze 
ontwikkeling dus voldaan aan de verplichting voor kwaliteitsverbetering van het landschap.  
 
Ad j. Op het perceel is geen zone: zoekgebied ecologische verbindingszone en/of zoekgebied behoud en 
herstel watersystemen aanwezig. Er is dus geen sprake van een belemmering of aantasting van een 
zoekgebied. 
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Hoofdstuk 4 Ruimtelijke aanvaardbaarheid 
 
 

4.1 Algemeen 
 
Overige verantwoording buiten de voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid. 
 
In overeenstemming met regionale afspraken voor woningbouw:  
Er wordt geen woning toegevoegd dus geen relatie met de woningbouwafspraken. 
 
In overeenstemming met het Regionale afsprakenkader met betrekking tot kwaliteitsverbetering van het 
landschap:  
Deze wijziging is een ontwikkeling die niet is beschreven in de categorieën 1 en 2, dus een maatwerksituatie op 
grond van categorie 3 van het Regionale afsprakenkader. De kwaliteitsverbetering wordt berekend op basis 
van waardevermeerdering/bestemmingswinst. 
 
Deze ontwikkelingen hebben over het algemeen een beduidende invloed op de omgeving door vergroting van 
de geldende bouwmassa/-oppervlakte, vergroting van het geldende bestemmingsvlak en/of substantiële 
bestemmingswijziging. Uitgangspunt van de investering in het landschap is dat de kwaliteitsverbetering in 
verhouding moet zijn met de ruimtelijke ontwikkeling. Dat betekent dat ‘rood’ wordt omgerekend naar een 
tegenprestatie in euro’s, welke wordt omgezet in een fysieke tegenprestatie. Wanneer dat niet mogelijk is, kan 
worden volstaan met een financiële tegenprestatie, waarbij het investeringsbedrag in het groenfonds van de 
betreffende gemeente wordt gestort. Een fysieke tegenprestatie op de locatie heeft de voorkeur.  
 
Voor vergroting van het bouwvlak voor een glastuinbouwbedrijf wordt uitgegaan van een tegenprestatie van 
20 % van de bestemmingswinst. Zoals onderbouwd in Hoofdstuk 3 onder ad i. 
 
Luchtkwaliteit:  
De regelgeving luchtkwaliteit is niet van toepassing op dit project. De luchtkwaliteit voor wat betreft fijnstof 
blijft overigens in het gehele gemeentelijke grondgebied onder de wettelijke norm voor luchtkwaliteit. 
 
Geluid: 
De ontwikkeling betreft een vergroting van het bouwvlak voor een glastuinbouwbedrijf. Dit zal een iets 
intensiever gebruik van de locatie met zich meebrengen. Dit uit zich vooral in een toename van het aantal 
verkeersbewegingen. De locatie is echter dusdanig gelegen dat hieruit geen negatieve effecten voor de 
omgeving te verwachten zijn. Het bedrijf zal ook moeten voldoen aan de geluideisen uit het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. Er is geen verandering in de woonsituatie. De bedrijfswoning blijft de bedrijfswoning. Er is geen 
reden om te veronderstellen dat de ontwikkeling op basis van de Wet geluidhinder onaanvaardbaar is. 
 
Geur: 
Er is geen reden om te verwachten dat door de vergroting van het bouwvlak voor het glastuinbouwbedrijf 
geurproblemen ontstaan. Overigens moet het bedrijf ten alle tijden voldoen aan de geurvoorschriften van het 
Activiteitenbesluit Milieubeheer.  
 
Overige milieuvoorwaarden: 
Het glastuinbouwbedrijf moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer voor 
glastuinbouwbedrijven. Deze gelden voor geluid, geur, afval, controle, bodembescherming, veiligheid etc.  
 
Bodemkwaliteit:  
Op de agrarische gronden waar de vergroting van het bouwvlak plaatsvindt worden nu bramen in de open 
grond geteeld. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake is van bodemverontreiniging. Na de inwerkingtreding 
van het wijzigingsplan zal een omgevingsvergunning aangevraagd worden voor de bouw van de extra kassen 
en woonunits voor seizoenarbeiders. Voor het gedeelte wat betreft de aanvraag omgevingsvergunning voor de 
woonunits zal een verkennend bodemonderzoek aangeleverd moeten worden. 
 
Archeologie:  
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Het bouwperceel ligt in een gebied met archeologische waarde categorie 2 (artikel 27 van het 
bestemmingsplan Buitengebied 'Waarde - Archeologie 2'). Bij deze archeologische waarde geldt een 
verplichting tot het overleggen van een rapportage over de archeologische waarde bij een daadwerkelijke 
verstoring van de gronden in een gebied dat groter is dan 1000 m2 en waarbij de bodemingreep dieper is dan 
0,4 meter. In dit geval zal een vergunning aangevraagd worden voor de vergroting van kassen ca. 6.000 m2 en 
de plaatsing van woonunits voor seizoenarbeiders. Naar verwachting zal de daadwerkelijke verstoring bij de 
bouw van de kassen de 1.000 m2 niet overschrijden. Dit doordat gebruik gemaakt wordt van poeren voor de 
fundering van de kassen. De daadwerkelijke verstoring van de gronden zal bij het aanvragen van een 
omgevingsvergunning vastgesteld worden. 
 
Water:  
De bestemmingsplanwijziging houdt de vergroting van het bouwvlak van een glastuinbouwbedrijf in. Er 
worden binnen het vergrote bouwvlak kassen gerealiseerd met een oppervlakte van ca. 6.000 m2 en 
huisvesting van seizoenarbeiders in woonunits. Daarnaast zal extra verharding aangebracht worden voor het 
bereikbaar maken van de kassen en woonunits. Er worden geen wijzigingen aangebracht aan de aanwezige 
kavelsloten.  
 
Het waterschap Brabantse Delta is in de voorbereidingen van het wijzigingsplan om een wateradvies gevraagd. 
Van het waterschap is in eerste instantie een negatief wateradvies ontvangen omdat onvoldoende inzage 
gegeven was in de waterhuishouding na vergroting van het kassencomplex. Dit was aanleiding voor 
initiatiefnemers om een waterplan te laten opstellen door AGEL adviseurs. Hierin is de vereiste onderbouwing 
van de waterhuishouding in de toekomstige situatie weergegeven. Het rapport van 11 november 2020 is 
bijgevoegd als bijlage 2 bij deze toelichting.  
 
Het waterplan beschrijft de huidige en toekomstige situatie voor het plangebied: 
 
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 6 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 Westelijke Zandgronden. Er is sprake grondwatertrap VI. Dat wil zeggen dat de 
gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) circa 40-80 centimeter beneden maaiveld ligt en dat de 
gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) circa 120 centimeter beneden maaiveld ligt.  
Binnen het plangebied is een onttrekkingsput voor grondwater aanwezig en in gebruik.  
 
Watersysteem  
Nabij of langs het plangebied zijn enkele waterlopen aanwezig die gecategoriseerd zijn als B-watergangen, 
zoals blijkt uit onderstaande uitsnede van de leggerkaart.  
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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.  
 
Waterbeheer  
Het hemelwater afkomstig van de bestaande kassen wordt zonder tijdelijke opvang of buffering op eigen 
terrein direct geloosd op het oppervlaktewater. Gelet op de ouderdom van de kassen is dit een toegelaten 
situatie.  

 
Toekomstige situatie  
Algemeen  
Als gevolg van dit initiatief wordt het oppervlak aan kassen uitgebreid van circa 24.000 m2 naar circa 30.000 
m2, worden er units geplaatst ten behoeve van de huisvesting van seizoenarbeiders en worden bestaande 
watersilo’s verplaatst. Ook zal er extra erfverharding aangebracht worden, waarvan de exacte oppervlakte op 
dit moment nog niet bekend is. Voor de toename van het verhard oppervlak wordt er daarom vanuit gegaan 
dat de totale uitbreiding van het agrarisch bouwvlak verhard wordt. In de praktijk zal de verharding geen 100% 
bedragen zodat de daadwerkelijke situatie gunstiger zal zijn dan de berekende.  
 
De verandering van de totale verharde oppervlakte op basis van dit uitgangspunt is hieronder in tabel 4.1 
weergegeven.  
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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. Direct 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 plaatsing van een extra hemelwatersilo binnen de uitbreiding van het agrarisch 
bouwvlak. Hemelwater afstromend van de nieuwe kassen wordt hierin opgevangen en gebufferd. Dit 
hemelwater dient ook als basis voor het gietwater ten behoeve van de gewassen in de kas.  
 
Grondwater  
De bestaande grondwateronttrekkingsput blijft in gebruik als aanvullende bron voor gietwater ten behoeve 
van het gewas in de kassen. Het opgevangen hemelwater van de nieuw te bouwen kas fungeert ook als bron 
van gietwater. 
  
Afvalwater  
In de straten rondom het plangebied is drukriolering aanwezig. Het initiatief leidt tot een toename van de 
productie van huishoudelijk afvalwater dat binnen het plangebied wordt geproduceerd doordat er huisvesting 
van personen plaatsvindt. Deze toename is niet zodanig dat dit niet door de riolering verwerkt kan worden.  
 
Watersysteem  
In het kader van de uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf hoeven er geen aanpassingen aan het 
watersysteem te worden gedaan.  
 
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.  
De productie betreft een zogenaamde substraatteelt. De kasbodem waarop de planten zijn geplaatst is bedekt 
met een waterdichte plastic laag. Hierdoor is sprake van een teelt die niet in verbinding staat met de 
ondergrond. Het drainwater kan niet in de bodem wegzakken en wordt opgevangen en afgevoerd naar een 
opvangvoorziening. 
  
Eén van de eisen uit het Activiteitenbesluit geeft aan dat er bij een substraatteelt in de kas voor het 
recirculeren van drainwater een recirculatiesysteem aanwezig en in gebruik moet zijn. Echter indien bij het 
lozen van drainwater de hoeveelheid stikstof per hectare teeltoppervlak per jaar niet meer bedraagt dan 25 
kilogram is de verplichting tot het hebben en gebruiken van een recirculatiesysteem niet van toepassing. 
Hiervoor moet het drainwater wel kunnen worden bemonsterd.  
 
Veiligheid en waterkeringen  
De ontwikkeling heeft geen invloed op waterkeringen of bijbehorende beschermingszones. 
 
Waterbeheer  
De uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf zoals hierboven beschreven leiden tot een toename van het 
verhard oppervlak. Op basis van de toepasselijke beleidsregel dient bij een toename van verhard oppervlak 
tussen 2.000 en 10.000 m2 met behulp van de algemene rekenregel (uit de Algemene Regel) berekend te 
worden wat de vereiste compensatie voor een specifieke locatie is.  
Voor een toename van het verhard oppervlak tussen de 2.000 m2 en 10.000 m2 kan de vereiste compensatie 
berekend worden door de toename van het verhard oppervlak (m2) te vermenigvuldigen met een waterschijf 
van 60 mm (0,06 m). Daaruit volgt de omvang van de vereiste compensatie in kubieke meters (m3). De kaart 
Algemene regel afvoer regenwater door verhard oppervlak 2015 geeft vervolgens aan of voor een specifieke 
locatie met minder compensatie volstaan kan worden afhankelijk van de locatiespecifieke bodemkundige en 
hydrologische omstandigheden. Die leiden dan tot een gevoeligheidsfactor waarmee de compensatie 
vermenigvuldigd dient te worden.  
De gevoeligheidsfactor voor de uitbreiding van het agrarisch bouwvlak is ‘gemiddeld’ en bedraagt ½ zoals blijkt 
uit de Kaart Algemene Regel afvoer regenwater door verhard oppervlak 2015’, die hieronder is weergegeven. 
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De rekenregel luidt dus als volgt:  
Benodigde compensatie (in m3) = Toename verhard oppervlak (in m2) * Gevoeligheidsfactor * 0,06 (in m)  
Benodigde compensatie (in m3) = 9.195 m2 * ½ * 0,06 m = 276 m3  
 
Gelet op het feit dat het hemelwater van de bestaande kassen zonder tijdelijke opvang of buffering op eigen 
terrein direct op het oppervlaktewater wordt geloosd, wordt voorgesteld om een compensatievoorziening aan 
te leggen waarbij in plaats van de factor die hoort bij de gevoeligheidsfactor ‘gemiddeld’ de factor voor ‘hoog’ 
aangehouden wordt. De compensatievoorziening zal derhalve een inhoud van minstens (2 x 276 m3 = ) 552 m3 
krijgen waarmee dan aan die compensatienorm voldaan wordt. In bijlage 1 van het rapport zijn specificaties 
voor mogelijke silo’s gegeven.  
 
Deze silo’s worden voorzien van een knijpvoorziening, die zorgt voor een vertraagde afvoer van het 
opgevangen regenwater naar het oppervlaktewater. Hiermee wordt bereikt dat in de silo’s altijd voldoende 
ruimte vrij is om in maatgevende omstandigheden een nieuwe piekbelasting op te vangen. Door een 
knijpvoorziening toe te passen, wordt bereikt dat de silo’s langzaam leeglopen, waardoor de benodigde vrije 
opvangruimte ontstaat.  
Deze compensatievoorziening wordt gerealiseerd door de plaatsing van een extra hemelwatersilo binnen de 
uitbreiding van het agrarisch bouwvlak. Hemelwater afstromend van de nieuwe kassen wordt hierin 
opgevangen en gebufferd. Dit hemelwater dient ook als basis voor het gietwater ten behoeve van de 
gewassen in de kas, zodat er ook regelmatig water afgevoerd wordt uit de voorziening.  
 
Het wijzigingsplan is met bovenstaande aanvulling en met de toevoeging van het waterplan voor de locatie van 
Agel adviseurs als bijlage bij de toelichting opnieuw aangeboden voor de watertoets aan het waterschap 
Brabantse Delta. Het waterschap heeft op 13 april 2021 aangegeven een positief wateradvies af te geven voor 
de voorgenomen ontwikkeling aan het Lochtsepad 13. 
 
Flora en fauna:  
Er worden geen gebouwen gesloopt. De ontwikkeling houdt een vergroting van het bouwvlak voor de bouw 
van kassen en van woonunits in met een gezamenlijke oppervlakte van ca 6.200 m2 in. De vergroting van het 
bouwvlak vindt plaats op gronden die in gebruik zijn voor de teelt van bramen, waardoor het niet 
waarschijnlijk is dat op deze grond enige vorm van beschermde flora- en/of fauna voorkomt.  In verband 
daarmee is een nader (veld)onderzoek niet verplicht gesteld. Overigens dient bij de bouw en aanleg van 
verharding en gebouwen wel rekening gehouden te worden met de zorgplichtbepalingen uit de 
soortenbescherming van de Wet natuurbescherming. 
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Externe veiligheid:  
De regelgeving externe veiligheid is niet van toepassing er zijn geen risicovolle activiteiten in de nabijheid van 
Lochtsepad 13. 
 
Een aanvaardbaar woon- en leefklimaat: 
Er zijn geen factoren aanwezig die aanwijzingen opleveren voor een verstoord woon- en leefklimaat voor 
omwonende. 
 

4.2 Conclusie 
 
Uit het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat voldaan kan worden aan de voorwaarden om 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.6.5 van het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied’ te wijzigen zoals aangegeven op bijgaande wijzigingsplanverbeelding.  
Daarnaast is de wijziging ruimtelijk aanvaardbaar en is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  
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Hoofdstuk 5 Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 
 

5.1 Economische uitvoerbaarheid 
 
In het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) art. 3.1.6 Bro, is bepaald dat in de toelichting op een 
bestemmingsplan in ieder geval ‘de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan’ moeten zijn opgenomen. 
 
Er zijn geen aanpassingen in het openbaar gebied nodig. Met de initiatiefnemer zijn afspraken gemaakt over 
de kwaliteitsverbetering van het landschap (landschappelijke inpassing), verhalen van legeskosten en 
planschade. De initiatiefnemer draagt alle kosten. De economische haalbaarheid is daarmee gegarandeerd. 
 

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 
Over het voorontwerp is wettelijk vooroverleg voorgeschreven met de provincie Noord-Brabant en met het 
waterschap Brabantse Delta. De provincie heeft echter laten weten dat voor plannen waarbij geen provinciale 
belangen spelen geen vooroverleg noodzakelijk is. Volgens het voorformulier inventarisatie ruimtelijke 
aspecten (ingevuld 24 juni 2020) is dat in dit geval aan de orde. Het Waterschap heeft bij brief van 13 april 
2021 laten weten een positief wateradvies te geven.  
 
Ten behoeve van de wijzigingsprocedure heeft uitgebreide participatie plaatsgevonden met omwonenden. Het 
verslag hiervan is opgenomen als bijlage 5 bij de toelichting. 
 

Het voornemen tot wijziging van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ voor de locatie Lochtsepad 13 is bekend 
gemaakt in de Etten-Leurse Bode van 2 februari 2022. Gedurende de periode van 3 februari 2022 tot en met 
16 maart 2022 heeft het ontwerpwijzigingsplan 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. In de bekendmaking is 
tevens vermeld welke andere stukken ter inzage zijn gelegd. De provincie Noord-Brabant en het waterschap 
Brabantse Delta zijn via de geëigende wegen geïnformeerd over de ter inzagelegging van het 
ontwerpwijzigingsplan. De eigenaren van percelen in de directe nabijheid zijn persoonlijk geïnformeerd over 
de ter inzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De provincie Noord-
Brabant heeft wel informeel medegedeeld dat mogelijk abusievelijk de functieaanduiding 'specifieke vorm van 
agrarisch - voorwaarde landschappelijke inpassing' is weggevallen. Dit wordt meegenomen in de ambtelijke 
wijzigingen. 
 

5.3 Ambtelijke wijzigingen 
 
Het plan is gewijzigd op twee onderdelen. 

1. Zoals vernoemd in de laatste alinea van paragraaf 5.2 is tijdens de ter inzagelegging van het 
ontwerpwijzigingsplan de functieaanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - voorwaarde 
landschappelijke inpassing' weggevallen. In de verbeelding van het vastgestelde plan is deze 
aanduiding weer toegevoegd. 

2. Gedurende de wijzigingsprocedure is het bestemmingsplan 'Partiële herziening Buitengebied' 
vastgesteld, waarmee de verwijzing uit de regels van het wijzigingsplan naar het moederplan niet 
meer volledig juist zijn. De verwijzing naar het bestemmingsplan 'Buitengebied' is aangepast in 
hoofdstuk 1, artikel 1, hoofdstuk 2, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 van de regels van het wijzigingsplan. 

 
Het college heeft het wijzigingsplan gewijzigd vastgesteld op 13 september 2022. 
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Uw schrijven van : 16 februari 2021 
Zaaknummer : 391925 
Behandeld door : de heer K. Castricum 
Doorkiesnummer : 076 564 11 53 
Datum : 13 april 2021 

 
Gemeente Etten-Leur 
Postbus 10100 
4870 GA  ETTEN-LEUR 
 
 

Op 16 februari 2021 heeft u het wijzigingsplan Buitengebied Lochtsepad 13  te Etten-Leur toegestuurd met 
het verzoek om een wateradvies uit te brengen zoals bedoeld in artikel 3.1.1 lid 1 van het Besluit ruimtelijke 
ordening. 
 
Aangezien de belangrijkste uitgangspunten voor het waterschap naar wens zijn opgenomen in het 

vooroverleg bestemmingsplan geven wij een positief wateradvies. Wij willen u erop wijzen dat de 
ontwikkelingen vergunningplichtig zijn, dus dat de initiatiefnemer hiervoor een vergunning moet aanvragen. 

Belangrijke informatie om aan te leveren bij de aanvraag is een goede tekening met maatvoeringen van de 
retentie, met hierop aangegeven op welke hoogte de knijpvoorziening en overstort worden aangebracht en 
op welke watergang geloosd wordt.  
 

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, 
Teammanager vergunningen 
 

mr. B.P. de Jong 
 

Onderwerp: wateradvies wijzigingsplan Buitengebied Lochtsepad 13 te Etten-Leur  
 

Geachte mevrouw Van Peperstraten, 

 



 

 
  

VCA* Systeemcertificaat EC-VCA-10362 heeft betrekking op het uitvoeren van veldwerk bodem, landmeten en direct toezicht op werken. 
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1 Inleiding 
 
De heer Diepstraten heeft een verzoek ingediend voor de vergroting van het bouwvlak van zijn 
glastuinbouwbedrijf aan de Lochtsepad 13. Dit voor de vergroting van de oppervlakte aan kassen 
en de bouw van woonunits voor de huisvesting van seizoenarbeiders. In de kassen worden op dit 
moment aardbeien geteeld. De huidige oppervlakte aan kassen is ca 2,4 ha. De heer Diepstraten 
heeft verzocht gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan 
Buitengebied (2013) om het bouwvlak van een glastuinbouwbedrijf aan de westzijde van het 
bedrijf te vergroten. De locatie van het glastuinbouwbedrijf is nabij de Rijsbergseweg in het 
zuidelijk buitengebied van Etten-Leur.  
 
Op grond van artikel 3.1.6 lid 1 onder b van het Bro dient inzicht te worden gegeven in de 
gevolgen voor de waterhuishouding die samenhangen met een ruimtelijke ontwikkeling die door 
middel van een omgevingsvergunning inhoudende afwijking van het bestemmingsplan of door een 
(wijziging van een) bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt. 
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2 Plangebied 
 
De locatie Lochtsepad 13 ligt in het buitengebied in het zuidoosten van het grondgebied van de 
gemeente Etten-Leur. De direct omgeving wordt gekenmerkt door lintbebouwing langs de 
Rijsbergseweg van woningen en agrarische bedrijven. Verder zijn in de omgeving diverse 
(grootschalige) tuinbouwbedrijven te vinden, zowel vollegronds bedrijven als bedrijven die telen 
onder glas.  
 
Het plangebied bestaat uit de huidige bedrijfslocatie en een aantal aangrenzende percelen, aan de 
westzijde van de huidige kassen.  
 

 
Uitsnede luchtfoto met aanduiding plangebied 
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3 Planbeschrijving 
 

3.1 Bestaande situatie 
 
Op dit moment bestaat het glastuinbouwbedrijf aan het Lochtsepad 13 uit glazen teeltkassen en 
een corridor, opgericht in meerdere bouwfases, met een totale oppervlakte van circa 24.000 m2. 
Verder zijn er een verwerkingsloods / verwarmingsruimte met een oppervlakte van circa 500 m2 en 
diverse watersilo’s alsmede een bedrijfswoning aanwezig. Het bedrijf is via een verhard voorterrein 
ontsloten op het Lochtsepad. 
 

3.2 Nieuwe situatie 
 
In de nieuwe situatie wordt het agrarisch bouwvlak uitgebreid met een oppervlakte van 9.195 m2. 
Binnen deze uitbreiding is ruimte voor de vergroting van de oppervlakte aan teeltkassen met circa 
6.000 m2,  het verplaatsen van de bestaande watersilo’s zodat deze binnen het (nieuwe) bouwvlak 
komen te staan, het plaatsen van een nieuwe watersilo en de plaatsing van woonunits voor de 
huisvesting van seizoenarbeiders. Deze units hebben een oppervlakte van circa 300 m2.  
 
De volgende afbeelding toont de indelingstekening van de percelen in de nieuwe situatie. 
 

 
Inrichtingstekening nieuwe situatie (bron: ABAB Adviseurs) 
 
  



A G E L
a d v i s e u r s

ruimte
infra
bouw
milieu

   
 

 
 
 

 
20200040 | Lochtsepad 13 Etten-Leur  | 4 van 8 
Bedrijfswaterplan 

   

4 Toetsing 
 
De waterschappen in Nederland richten zich op een veilig en goed bewoonbaar land met gezonde 
duurzame watersystemen. Nagestreefd wordt het vergroten van de belevingswaarde van stedelijk 
water, natuurvriendelijke inrichtingen en de duurzaamheid van watersystemen. De 
waterbeheerders werken daarom samen met gemeenten, die de regie hebben over de ruimtelijke 
ordening en het beheer van de openbare ruimte, om deze doelstellingen uit te voeren.  
 
Het waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het waterbeheer (waterkwaliteit en 
kwantiteit) binnen het plangebied. Voor waterhuishoudkundige ingrepen in de Keur van 
toepassing. De Keur is een waterschapsverordening die gebods- en verbodsbepalingen bevat met 
betrekking tot ingrepen die consequenties hebben voor de waterhuishouding en het waterbeheer. 
Zo is het verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur water af te voeren naar of aan te 
voeren uit, te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktelichamen in de beschermde gebieden 
zoals die zijn aangegeven op de Keurkaart. 
De Keur is onder andere te raadplegen via de site van waterschap Brabantse Delta. 
 

4.1 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 6 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 Westelijke Zandgronden. Er is sprake grondwatertrap VI. Dat wil zeggen 
dat de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) circa 40-80 centimeter beneden maaiveld ligt 
en dat de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) circa 120 centimeter beneden maaiveld ligt. 
 
Binnen het plangebied is een onttrekkingsput voor grondwater aanwezig en in gebruik. 
 
Watersysteem 
Nabij of langs het plangebied zijn enkele waterlopen aanwezig die gecategoriseerd zijn als B-
watergangen, zoals blijkt uit onderstaande uitsnede van de leggerkaart.  
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Plangebied en watersysteem (bron: leggerkaart Brabantse Delta) 
 
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. 
 
Waterbeheer 
Het hemelwater afkomstig van de bestaande kassen wordt zonder tijdelijke opvang of buffering op 
eigen terrein direct geloosd op het oppervlaktewater. Gelet op de ouderdom van de kassen is dit 
een toegelaten situatie. 
 
 

4.2 Toekomstige situatie 
 
Algemeen 
Als gevolg van dit initiatief wordt het oppervlak aan kassen uitgebreid van circa 24.000 m2 naar 
circa 30.000 m2, worden er units geplaatst ten behoeve van de huisvesting van seizoenarbeiders 
en worden bestaande watersilo’s verplaatst. Ook zal er extra erfverharding aangebracht worden, 
waarvan de exacte oppervlakte op dit moment nog niet bekend is. Voor de toename van het 
verhard oppervlak wordt er daarom vanuit gegaan dat de totale uitbreiding van het agrarisch 
bouwvlak verhard wordt. In de praktijk zal de verharding geen 100% bedragen zodat de 
daadwerkelijke situatie gunstiger zal zijn dan de berekende. 
 
De verandering van de totale verharde oppervlakte op basis van dit uitgangspunt is hieronder in 
tabel 4.1 weergegeven. 
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Tabel 4.1 Toename in verhard oppervlak 
Slopen Opppervlakte in m2 Nieuwbouw  Oppervlakte in m2 Af- / toename 

verhard 
oppervlakte in m2 

  Kas  6.0000  
  Units 300  
  Erfverharding  onbekend 9.195 

 
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. Direct 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 plaatsing van een extra hemelwatersilo binnen de uitbreiding van 
het agrarisch bouwvlak. Hemelwater afstromend van de nieuwe kassen wordt hierin opgevangen 
en gebufferd. Dit hemelwater dient ook als basis voor het gietwater ten behoeve van de gewassen 
in de kas.  
 
Grondwater 
De bestaande grondwateronttrekkingsput blijft in gebruik als aanvullende bron voor gietwater ten 
behoeve van het gewas in de kassen. Het opgevangen hemelwater van de nieuw te bouwen kas 
fungeert ook als bron van gietwater. 
 
Afvalwater 
In de straten rondom het plangebied is drukriolering aanwezig. Het initiatief leidt tot een toename 
van de productie van huishoudelijk afvalwater dat binnen het plangebied wordt geproduceerd 
doordat er huisvesting van personen plaatsvindt. Deze toename is niet zodanig dat dit niet door de 
riolering verwerkt kan worden.  
 
Watersysteem 
In het kader van de uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf hoeven er geen aanpassingen aan het 
watersysteem te worden gedaan. 
 
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. 
 
De productie betreft een zogenaamde substraatteelt. De kasbodem waarop de planten zijn 
geplaatst is bedekt met een waterdichte  plastic laag. Hierdoor is sprake van een teelt die niet in 
verbinding staat met de ondergrond. Het drainwater kan niet in de bodem wegzakken en wordt 
opgevangen en afgevoerd naar een opvangvoorziening.  
 
Eén van de eisen uit het Activiteitenbesluit geeft aan dat er bij een substraatteelt in de kas voor 
het recirculeren van drainwater een recirculatiesysteem aanwezig en in gebruik moet zijn. Echter 
indien bij het lozen van drainwater de hoeveelheid stikstof per hectare teeltoppervlak per jaar niet 
meer bedraagt dan 25 kilogram is de verplichting tot het hebben en gebruiken van een 
recirculatiesysteem niet van toepassing. Hiervoor moet het drainwater wel kunnen worden 
bemonsterd.  
 
Veiligheid en waterkeringen 
De ontwikkeling heeft geen invloed op waterkeringen of bijbehorende beschermingszones. 



A G E L
a d v i s e u r s

ruimte
infra
bouw
milieu

   
 

 
 
 

 
20200040 | Lochtsepad 13 Etten-Leur  | 7 van 8 
Bedrijfswaterplan 

   

 
Waterbeheer 
De uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf zoals hierboven beschreven leiden tot een toename van 
het verhard oppervlak. Op basis van de toepasselijke beleidsregel dient bij een toename van 
verhard oppervlak tussen 2.000 en 10.000 m2 met behulp van de algemene rekenregel  (uit de 
Algemene Regel) berekend te worden wat de vereiste compensatie voor een specifieke locatie is. 
 
Voor een toename van het verhard oppervlak tussen de 2.000 m2 en 10.000 m2 kan de vereiste 
compensatie berekend worden door de toename van het verhard oppervlak (m2) te 
vermenigvuldigen met een waterschijf van 60 mm (0,06 m). Daaruit volgt de omvang van de 
vereiste compensatie in kubieke meters (m3). De kaart Algemene regel afvoer regenwater door 
verhard oppervlak 2015 geeft vervolgens aan of voor een specifieke locatie met minder 
compensatie volstaan kan worden afhankelijk van de locatiespecifieke bodemkundige en 
hydrologische omstandigheden. Die leiden dan tot een gevoeligheidsfactor waarmee de 
compensatie vermenigvuldigd dient te worden.  
 
De gevoeligheidsfactor voor de uitbreiding van het agrarisch bouwvlak  is ‘gemiddeld’ en bedraagt 
½ zoals blijkt uit de Kaart Algemene Regel afvoer regenwater door verhard oppervlak 2015’, die 
hieronder is weergegeven. 
 

 
Plangebied en gevoeligheidsfactor (bron: Brabantse Delta) 
 
De rekenregel luidt dus als volgt: 
 
Benodigde compensatie (in m3) = Toename verhard oppervlak (in m2) * Gevoeligheidsfactor * 0,06 
(in m) 
 
Benodigde compensatie (in m3)  = 9.195 m2 * ½ * 0,06 m = 276 m3 
 
Gelet op het feit dat het hemelwater van de bestaande kassen zonder tijdelijke opvang of buffering 
op eigen terrein direct op het oppervlaktewater wordt geloosd, wordt voorgesteld om een 
compensatievoorziening aan te leggen waarbij in plaats van de factor die hoort bij de 
gevoeligheidsfactor ‘gemiddeld’ de factor voor ‘hoog’ aangehouden wordt. De 
compensatievoorziening zal derhalve een inhoud van minstens (2 x 276 m3 = ) 552 m3 krijgen 
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waarmee dan aan die compensatienorm voldaan wordt. In bijlage 1 zijn specificaties voor 
mogelijke silo’s gegeven. 
 
Deze silo’s worden voorzien van een knijpvoorziening, die zorgt voor een vertraagde afvoer van het 
opgevangen regenwater naar het oppervlaktewater. Hiermee wordt bereikt dat in de silo’s altijd 
voldoende ruimte vrij is om in maatgevende omstandigheden een nieuwe piekbelasting op te 
vangen. Door een knijpvoorziening toe te passen, wordt bereikt dat de silo’s langzaam leeglopen, 
waardoor de benodigde vrije opvangruimte ontstaat. 
 
Deze compensatievoorziening wordt gerealiseerd door de plaatsing van een extra hemelwatersilo 
binnen de uitbreiding van het agrarisch bouwvlak. Hemelwater afstromend van de nieuwe kassen 
wordt hierin opgevangen en gebufferd. Dit hemelwater dient ook als basis voor het gietwater ten 
behoeve van de gewassen in de kas, zodat er ook regelmatig water afgevoerd wordt uit de 
voorziening.  
 
Om te voldoen aan de watertoets wordt dit plan formeel ter beoordeling voorgelegd aan het 
waterschap Brabantse Delta. 
 
 
 



A G E L
a d v i s e u r s

ruimte
infra
bouw
milieu

   
 

 
 
 

 
   

 
 
 

Bijlage 1  Specificatie watersilo’s 
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samen onze omgeving creëren 
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Aan het College van Burgemeester en Wethouders  

van de gemeente Etten-Leur 

t.a.v.  mw. G. van Peperstraten,  

  afd. Ontwikkeling 

 

(verzonden per e-mail) 

 

 

 

 

 

 
Uw kenmerk Ons nummer Datum 

Br. / G. van Peperstraten BA 9517 29 oktober 2019 

 
Behandeld door Onderwerp Bijlage 

H. Gerlings/TS   

 

 

 

Geacht College, 

 

Naar aanleiding van uw schrijven van 17 september 2019, inzake het verzoek van de gebroeders Diepstraten, 

Lochtsepad 13 in Etten-Leur, delen wij u het volgende mede. 

 

Op basis van overleg met de heer J. Diepstraten, de door uw gemeente toegezonden stukken en nader onder-

zoek komt de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen tot de volgende bevindingen.  

 

Bedrijfsbeschrijving 

De heren J. Diepstraten en A. Diepstraten exploiteren gezamenlijk op diverse locaties glastuinbouwbedrij-

ven. De oorspronkelijke bedrijfslocatie is gelegen aan de Haansberg 108/110 alwaar 59.000 vierkante meter 

glas in gebruik is voor de teelt van aardbeien.  

In 2011 is het glastuinbouwbedrijf aan de Lochtsepad 13 te Etten-Leur aangekocht. Dit betrof een bedrijfs-

kavel van nagenoeg 3 ha waarop een bedrijfswoning, bedrijfsbebouwing en 2.2 ha netto glas aanwezig is  

van verschillende bouwjaren. Het betreft een courante kas die, in verband met de oorspronkelijke teelt ten 

tijde van de nieuwbouw van deze kas, is toegerust voor de uitvoering van een stookteelt en waarin belichting 

en deels assimilatiebelichting aanwezig zijn. Aan de voorzijde van het bedrijf is een ruim opgezette verwer-

kingsruimte aanwezig en naast de kas is enkele jaren geleden een perceel van 1¾ ha aangekocht. 

 

Na aankoop is dit bedrijf aangepast voor de teelt van aardbeien. Vanaf 2017 worden aan de Lochtsepad 13 

bramen geteeld. De bramenplanten voor de voorjaarsoogst worden in december opgezet in de kas, waarna in 

de periode eind april-juli kan worden geoogst. Hierna worden de planten teruggeknipt, en dragen ze in de 

periode eind september tot begin december opnieuw vruchten. Bij de eerste oogst in de voorzomer wordt 

ongeveer twee-derde van de jaaropbrengst gerealiseerd. De bramenteelt betreft de teelt van een monopolieras  
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van een veredelaar, waarbij ook de afzet van de bramen plaatsvindt via deze veredelaar. De bramen worden 

op het bedrijf verpakt en winkelklaar afgeleverd. 

Op het naast de kas gelegen perceel vindt op een oppervlakte van circa 1.7 ha de opkweek van jonge bra-

menplanten plaats. Deze planten worden in april opgepot en op het perceel uitgezet, en worden gedurende 

het groeiseizoen aangebonden en bijgeknipt. In het najaar worden de planten tenminste zes weken in een 

koelcel opgeslagen om ze de koude-inductie te laten ondergaan, waarna ze in december/januari als nieuwe 

beplanting in de kas worden opgezet.  

 
Verzoek 

Het verzoek betreft de vergroting van het bouwvlak tot 3.5 ha. De onderliggende bouwplannen betreffen de 

uitbreiding van de kas tot 3 ha netto glas, de bouw van een watersilo, de plaatsing van woonunits voor de 

huisvesting van arbeiders, en het beschikken over ruimte binnen het bouwvlak voor een bedrijfsruimte en 

voor buitenopslag. Het resterende gedeelte van het perceel ter grootte van circa ¾ ha blijft in gebruik voor de 

opkweek van bramen. 

Door J. Lauwerijssen van ABAB is een schriftelijke toelichting opgesteld waarin wordt ingegaan op deze 

plannen. In deze toelichting en op de bijgevoegde schets wordt voor het gebruik van het naastgelegen perceel 

abusievelijk gesproken over de opkweek van frambozenplanten daar waar bramenplanten worden bedoeld.  

 

De uitbreiding van de kas van 22.000 m2 tot 30.000 m2 netto glas levert een aantal, met name kostprijstech-

nische, voordelen op. De technische voorzieningen (verwarmingsketel, buffertanks, WKK-installatie, natte 

voorzieningen/substraatunit, CO2-tank) zijn, mede gelet op de ontstaansgeschiedenis van de kas, van vol-

doende omvang om daarmee in totaal 3 ha glasopstand te voorzien. J. Diepstraten beargumenteerde dat 

daarnaast de algemene schaalvoordelen gelden van een grotere omvang per bedrijfslocatie, zoals ten aanzien 

van organisatorische werkzaamheden, transport en algemene overheadkosten.  

 

De betreffende watersilo is vier jaar geleden deels buiten het vigerend bouwvlak opgericht. In de voorgestel-

de opzet wordt deze watersilo verwijderd en wordt op het nieuwe bouwvlak een (grotere) watersilo 

gebouwd.  

 

Voor de huisvesting van seizoenarbeiders is in 2017 een plan ingediend voor het bouwen van een huisves-

tingsgelegenheid tussen de woning en de naastgelegen kas. Dit bouwplan is niet verwezenlijkt.  

In het huidige voorstel wordt uitgegaan van het creëren van huisvestingsgelegenheid voor seizoenarbeiders 

op het te vergroten gedeelte van het bouwvlak. Op de ingediende situatietekening wordt uitgegaan van de 

huisvesting in woonunits aan de voorzijde van de te bouwen kas.  

 

Momenteel vindt aan de voorzijde van het bedrijf, deels buiten het bouwvlak, de buitenopslag plaats van 

pallets, kratten en dergelijke. Bij vergroting van het bouwvlak zal deze opslag worden gesitueerd binnen de 

contouren van het bouwvlak. De plannen voor uitbreiding van de kas moeten nog concreet worden uit-

gewerkt, maar in de planvorming wordt rekening gehouden met het bouwen van een bedrijfsruimte aan de 

voorzijde van de nieuwbouwkas.  

 
Advies 

Op basis van de voorgaande bevindingen komt de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen tot de 

volgende conclusie. Het ingediende verzoek betreft de vergroting van het bouwvlak aan de Lochtsepad 13 

te Etten-Leur voor de uitbreiding van de kas en voor het creëren van ruimte voor een aantal bijbehorende 

ondersteunende voorzieningen.  

De Adviescommissie heeft bij brief van 6 maart 2018 geadviseerd over een bouwplan voor de huisvesting 

van 30 seizoenarbeiders, waarvan 6 seizoenarbeiders in de bedrijfswoning en 24 seizoenarbeiders in een te 

bouwen pand. 
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Ten aanzien van de vergroting van het bouwvlak aan de Lochtsepad 13 overweegt de Adviescommissie dat 

de van oudsher aanwezige bedrijfsopzet maakt dat de glasopstanden op relatief korte afstand van de open-

bare weg zijn gesitueerd. Hierdoor is het voorterrein beperkt van omvang en zijn er nauwelijks mogelijk-

heden om hier additionele voorzieningen onder te brengen. 

De gevraagde bedrijfsuitbreiding van het areaal glas tot 3 ha levert, zoals hierboven toegelicht, een aantal 

kostprijstechnische voordelen op. Deze bedrijfseconomische voordelen maken dat de uitbreiding met circa 

8000 m2 aan kas vanuit agrarisch-technische optiek de bedrijfsvoering ten goede komt en bijdraagt aan de 

continuïteit op langere termijn van de bedrijfsvoering. Het aan de voorzijde van de nieuwbouwkas beschik-

baar hebben van voldoende ruimte voor een aantal ondersteunende voorzieningen is nodig om tot een 

efficiënte operationele bedrijfsvoering te komen. 

 

Samenvattend is de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen van oordeel dat de voorgestelde 

vergroting van het bouwvlak aan de Lochtsepad 13 te Etten-Leur noodzakelijk is voor een doelmatige 

agrarische bedrijfsvoering en de ontwikkeling van dit bedrijf.  

 

Graag ontvangen wij een kopie van het schrijven van de gemeente, waarin de genomen beslissing aan de 

aanvrager wordt medegedeeld. 

 

 

Hoogachtend, 

 

ADVIESCOMMISSIE AGRARISCHE  

BOUWAANVRAGEN 

 
 

 

H. Gerlings 

secretaris 



Inventarisatie ruimtelijke aspecten
T.b.v. aanmelden ruimtelijk plan bij provincie Noord-Brabant

Doel van het formulier
De gemeente kan met behulp van dit formulier de kennisgeving van een plan of besluit in het kader van de Wro en Wabo elektronisch
toezenden aan de Provincie Noord-Brabant. Met dit formulier is beoogd de procedure rond het wettelijk vooroverleg te verkorten. Op basis
van de ingevulde ruimtelijke aspecten kan in veel gevallen worden volstaan met het invullen van het formulier. In die gevallen ontvangt u via
de e-mail een afschrift van de inventarisatie van de ruimtelijke aspecten in pdf-formaat en is daarmee het wettelijk vooroverleg direct
afgerond.
Het is daarom van belang dat u het formulier zo volledig mogelijk invult.

Wij vragen u het ingevulde formulier (pdf) eveneens toe te voegen wanneer u het ontwerpbestemmingsplan aanbiedt.

In sommige gevallen geven de ruimtelijke aspecten ons aanleiding om het voorontwerp nader te beoordelen. In dat geval wordt u
doorgeleid in het formulier en wordt u gevraagd nadere plangegevens in te vullen. 
Na ontvangst van het plan door de provincie Noord-Brabant ontvangt u een ontvangstbevestiging en wordt het plan verder in procedure
gebracht. 

Binnen 6 weken na ontvangst van het voorontwerp ontvangt u een reactie van het Cluster Ruimte van de provincie Noord-Brabant.
 

Toelichting bij dit formulier
- Vragen voorzien van een *-teken zijn verplicht om in te vullen.

- Vragen voorzien van een  hebben een toelichting die verschijnt door met uw muis op de  te staan.
 

Proclaimer
Het invullen van het formulier maakt onderdeel uit van een wettelijke procedure. U vult het formulier in namens het college van burgemeester
en wethouders. Het is daarom van belang dat u het formulier volledig en juist invult. Aan het invullen van het formulier kunnen geen rechten
worden ontleend.

 

Vervolg
Het aanmelden van het ontwerp en vastgestelde bestemmingsplan blijft verplicht ook wanneer het vooroverleg naar aanleiding van het
ingevulde formulier geen aanleiding gaf tot een inhoudelijke reactie. Bij de aanmelding van het ontwerpplan vragen wij u daarom het pdf-
bestand van het eerder ingevulde formulier bij te voegen. Mocht het ontwerpplan ten opzichte van het voorontwerp zodanig zijn veranderd,
vragen wij u de inventarisatie van ruimtelijke aspecten opnieuw in te vullen en mee te zenden met het ontwerp. 

 

Voor het volledig invullen van dit formulier heeft u in ieder geval nodig:
- Gegevens van het ruimtelijk plan
- de Verordening ruimte Noord-Brabant, voor zover een toelichting op de ruimtelijke aspecten gewenst is.

 

Vragen of contact
Heeft u nog vragen bij het invullen van het formulier of zijn er andere vragen dan kunt u contact opnemen met de provincie Noord-Brabant
via
e-mail naar PlanbegeleidingRO@brabant.nl of via het telefoonnummer 06 52794292.

Verder >>

Kennisgeving van het plan
Wilt u een voorontwerp van een onderstaand type melden?

bestemmingsplan
wijzigingsplan
uitwerkingsplan

Ja

http://www.brabant.nl/actueleVr
mailto:PlanbegeleidingRO@brabant.nl?subject=Inventarisatie%20ruimtelijke%20aspecten


omgevingsvergunning 

 

 

Wij vragen u om een actuele inventarisatie van relevante ruimtelijke aspecten.
Ga door met het invullen van de inventarisatie.

 

Inventarisatie belangen door gemeente
Betreft het plan een

Geen van bovenstaande

Welke onderdelen m.b.t. ligging zijn van toepassing

Gemengd landelijk gebied (art. 7)

Verder >>

Vragen Gemengd Landelijk Gebied
Welke onderdelen m.b.t. ontwikkeling Gemengd Landelijk Gebied zijn van toepassing

Agrarische bedrijven

Verder >>

Vragen Gemengd landelijk gebied m.b.t. Agrarische bedrijven
Agrarische bedrijven

glastuinbouwbedrijf

 

 

Glastuinbouwbedrijf

Uitbreiding bouwblok/glasopstand
 

 

Uitbreiding bouwblok/glasopstand

Solitair gelegen glastuinbouwbedrijven tot max. 3 ha glas of gelegen binnen aanduiding Teeltgebied Zundert
 

Verder >>

Vragen Aanduidingen 
Naast de ligging binnen een structuur kan er ter plaatse van de ontwikkeling sprake zijn van een aanduiding.  Indien de ontwikkeling is
gelegen binnen een aanduiding gelden aanvullende bepalingen. Voor de betreffende bepalingen verwijzen wij u naar de betreffende
artikelen die in dat geval aan de orde zijn. Veelal gaat het om een verantwoording op welke wijze rekening is gehouden met de specifieke
waarde of functie binnen dat gebied. In andere gevallen kan het stellen van nadere regels aan de orde zijn.

Welke aanduidingen zijn van toepassing

Geen aanduiding van toepassing

 

Kwaliteitsverbetering
Heeft uw gemeente in het kader van het RRO afspraken gemaakt over de kwaliteitsverbeteringen van het landschap

Ja

De ruimtelijke ontwikkeling(en) valt binnen de volgende categorie:

Cat. 3 en is geborgd.

Verder >>

Plangegevens

Plannaam wijzigingsplan buitengebied, Lochtsepad 13

Plan_IDN (conform IMRO2008) NL.IMRO.0777.0155WPLOCHTSEPAD13
 

Gegevens gemeente



Deze gegevens worden gebruikt om de inventarisatie na afronding te kunnen toesturen.
Daarnaast wordt een afschrift door de provincie bewaard voor monitoringsdoeleinden.

 

Gemeente

Gemeente Etten-Leur
 

Correspondentieadres
De laatst bekende adresgegevens worden getoond zoals bekend uit aanmelding ruimtelijke plannen.
Corrigeer of vul aan wanneer dit niet correct is of ontbreekt. door postcode en postbus/huisnr in te voeren. Gebruik geen punten.

Postcode 4870 GA

Huis- of postbusnummer* 10100

Straatnaam Postbus

Plaats Etten-Leur

Contactpersoon voor dit plan

Aanspreektitel Mevr.

Voorletter(s) GMJ

Achternaam van Peperstraten

E-mailadres gertrud.vanpeperstraten@etten-leur.nl

Controle E-mailadres gertrud.vanpeperstraten@etten-leur.nl

mailto:gertrud.vanpeperstraten%40etten-leur.nl
mailto:gertrud.vanpeperstraten%40etten-leur.nl


Verder >>

Samenvatting van het formulier
U heeft aangegeven dat onderstaande aspecten van toepassing zijn op het plan:

 

 

Gemengd Landelijk Gebied

- Agrarisch bedrijf  - Glastuinbouwbedrijf  - Uitbreiding bouwblok/glasopstand  - Solitair gelegen glastuinbouwbedrijven tot max. 3 ha glas of
gelegen binnen aanduiding Teeltgebied Zundert

 

 

Aanduidingen

Naast de ligging binnen een structuur kan er ter plaatse van de ontwikkeling sprake zijn van een aanduiding.  Indien de ontwikkeling is gelegen binnen een aanduiding
gelden aanvullende bepalingen. Voor de betreffende bepalingen verwijzen wij u naar de betreffende artikelen die in dat geval aan de orde zijn. Veelal gaat het om een
verantwoording op welke wijze rekening is gehouden met de specifieke waarde of functie binnen dat gebied. In andere gevallen kan het stellen van nadere regels aan
de orde zijn.

- Geen aanduiding van toepassing
 

Kwaliteitsverbetering

- Afspraken in kader van RRO gemaakt  - Valt in cat. 3 en is geborgd.
 

Wettelijk vooroverleg afgerond

Provinciale Staten hebben de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid vastgelegd in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en de te
beschermen provinciaal ruimtelijke belangen in de Verordening ruimte Noord-Brabant.
In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u het e-formulier ingevuld. 
Wij hebben ons beperkt tot de vraag hoe het bestemmingsplan zich verhoudt tot de provinciale belangen die op basis van het provinciaal
ruimtelijk beleid relevant zijn. 

Het door u ingevulde formulier over de in het voorontwerp betrokken ruimtelijke aspecten geeft ons geen aanleiding tot het maken van
opmerkingen. U kunt het wettelijk vooroverleg dan ook als afgerond beschouwen.

Wij benadrukken hierbij dat de bepalingen in de Verordening ruimte Noord-Brabant onverkort van kracht blijven. Zo zal elke ontwikkeling
binnen de groenblauwe mantel een positieve bijdrage moeten leveren aan bescherming en ontwikkeling van aanwezige waarden en zal
elke ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied gepaard moeten gaan met kwaliteitsverbetering van het landschap. Voor stedelijke
ontwikkelingen, ook in bestaand stedelijk gebied zal in het plan een verantwoording moeten worden opgenomen over het toepassen van
de ‘ladder van duurzame verstedelijking’. Een aantal elementen uit de Ladder hebben een plaats in de Verordening ruimte Noord-Brabant.
Daarnaast vragen wij uw specifieke aandacht voor de toepassing voor de overige elementen van de ‘Ladder’. Wij verwijzen u daarom naar
de handreiking ‘Ladder van duurzame verstedelijking’ van het ministerie van Infra structuur en Milieu.
Veelal zijn over de kwaliteitsverbetering en de toepassing van de ladder van duurzame verstedelijking afspraken gemaakt in het kader van
het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO). Bovendien kan het zijn dat op basis van een aanduiding zoals deze zijn opgenomen in de
Verordening ruimte Noord-Brabant een nadere verantwoording vraagt. Wij verzoeken u nadrukkelijk daar rekening mee te houden.
In het kader van het ontwerpplan zullen wij, in die gevallen waar dat nodig is, gelet op provinciale belangen een zienswijze indienen. 

Hoewel het vooroverleg voor dit plan is afgerond, verzoeken wij u dit ingevulde formulier bij de aanmelding van het ontwerpplan mee te
sturen of het e-formulier opnieuw in te vullen wanneer wijzigingen in het ontwerpplan daartoe aanleiding geven. 

 

 

Invuldatum inventarisatie 24-06-2020

Ik verklaar dat het formulier naar waarheid en volledig is ingevuld.

Dit formulier is verstuurd op 24-06-2020
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Postbus 4156  
4900 CD Oosterhout  
Hoevestein 20b 
4903 SC Oosterhout 

t. 0162 - 456481 
f. 0162 - 435588  
e. info@ageladviseurs.nl  
i. www.ageladviseurs.nl    

Op alle door ons aanvaarde opdrachten en verrichte werkzaamheden zijn de ‘De rechtsverhouding 
opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 herzien (juli 2013)’ van toepassing. De 
DNR 2011 herzien (juli 2013) wordt op verzoek toegezonden.    
Btw nr. NL800203823B01 - IBAN NL72ABNA0594482291 - BIC ABNANL2A - KvK Breda 20051141     

 

Memo - Stikstofdepositie  
Datum : 11 maart 2020 

Bestemd voor : Gebroeders Diepstraten 

Van : T-E van Dalen Paraaf : 
 

Projectnummer : 20200040 

Betreft : Uitbreiding glastuinbouwbedrijf Lochtsepad 13 Etten-Leur 

 
1 INLEIDING 
 
Gebroeders Diepstraten (hierna: Diepstraten) hebben het voornemen om haar locatie Lochtsepad 13 in 
Etten-Leur uit te breiden. Diepstraten exploiteert op meerdere locaties in de gemeente Etten-Leur glas-
tuinbouwbedrijven. De locatie Lochtsepad 13 wordt gebruikt voor de teelt van bramen onder glas en 
voor de opkweek van frambozenplanten onder teeltondersteunende voorzieningen. In de kasteelt wordt 
op innovatieve wijze gebruik gemaakt van belichting. Het innovatieve karakter zit hierin, dat de traditi-
onele lamptypes gecombineerd worden met moderne LED-belichting. Als gevolg van de successen van 
deze innovatieve teelt onder glas, is uitbreiding van de glasopstanden gewenst. Een andere reden 
waarom uitbreiding van de glasopstanden wenselijk is, is dat er sprake is van een overschot aan warmte 
op het bedrijf. De elektriciteit voor de belichting wordt opgewekt met warmtekrachtinstallaties waarbij 
tegelijkertijd elektriciteit en warmte wordt opgewekt. De opwekking van de benodigde elektriciteit levert 
een zodanig grote hoeveelheid warmte op, dat deze momenteel niet nuttig aangewend kan worden. 
Met deze beschikbare warmte kan ook een grotere oppervlakte aan glasopstanden verwarmd worden. 
Om deze grotere oppervlakte aan glasopstanden mogelijk te kunnen maken, is een uitbreiding van het 
bouwvlak gewenst. 
 

 
Figuur 1: Luchtfoto bestaande situatie locatie Lochtsepad 13 Etten-Leur met kadastrale percelen 
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Deze uitbreiding vindt plaats op het deel van het perceel waar nu de teeltondersteunende voorzieningen 
aanwezig zijn. Deze teeltondersteunende voorzieningen zullen dan deels verdwijnen, waarna circa 50% 
van de huidige oppervlakte resteert.  
Ook voorziet de uitbreiding in de plaatsing van unit voor de huisvesting van arbeiders die op de locatie 
werkzaam zijn. Figuur 1 toont een schetstekening van de toekomstige situatie na uitbreiding. 
 
 

 
Figuur 2: Toekomstige situatie locatie Lochtsepad 13 Etten-Leur 
 
Verspreid in Nederland liggen 118 Natura 2000-gebieden met overbelaste stikstofgevoelige habitattypen 
en leefgebieden van (dier)soorten (hierna: ‘habitattypen’). Te veel stikstof is slecht voor de natuur. Voor 
activiteiten waarbij stikstof vrijkomt moet daarom worden onderzocht wat de effecten zijn op de be-
schermde Natura 2000-gebieden.  
 
Doel van dit onderzoek is bepalen wat het gevolg is van de uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf voor 
wat betreft stikstofemisse vanuit de inrichting en voorts wat de bijdrage van het plan is aan stikstofde-
positie op omliggende Natura 2000-gebieden is. Vervolgens is bepaald of deze resultaten leiden tot 
mogelijk significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden en of een vergunning op grond van de 
Wet natuurbescherming noodzakelijk is. 
 
Verder kan met behulp van de resultaten van het onderzoek worden aangetoond of er wordt voldaan 
aan de toepasselijke wijzigingsvoorwaarde uit het bestemmingsplan. Artikel 3.6.5 voorwaarde g van 
het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ bepaalt namelijk dat vergroting van het bouwvlak niet mogelijk is 
als dat leidt tot een toename van stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting. 
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2 KADER WET NATUURBESCHERMING 
 
De Wet natuurbescherming (Wnb) regelt de bescherming van natuurgebieden die uniek zijn voor Ne-
derland en Europa, de bescherming van planten en dieren en van bossen en andere houtopstanden. De 
Wnb geeft uitvoering aan de verplichtingen van de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De 
gebiedsbescherming in de Wnb richt zich uitsluitend op Natura 2000-gebieden. Natura 2000 is een 
Europees netwerk van beschermde natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna voorkomen. In 
Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen. Per Natura 2000-gebied zijn instandhou-
dingsdoelen (voor soorten en vegetatietypen) opgesteld. Handelingen of activiteiten binnen en buiten 
beschermde natuurgebieden die schadelijk kunnen zijn voor de doelstellingen van het gebied zijn ver-
boden, tenzij door het bevoegd gezag hier vergunning voor is verleend. Stikstof vormt een van de 
grootste belemmeringen voor het behalen van de Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen. In 118 
van de Nederlandse Natura 2000-gebieden bevinden zich stikstofgevoelige habitattypen.  
 
Op grond van artikel 2.7, tweede lid, Wnb is vastgelegd dat het verboden is zonder vergunning van 
gedeputeerde staten van de provincie een project te realiseren of andere handelingen te verrichten die 
gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke 
habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend 
effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen. Samengevat betekent dat 
wanneer een plan gevolgen heeft voor het gebied, maar de instandhoudingsdoelstellingen van het ge-
bied niet in gevaar brengt, significante gevolgen zijn uitgesloten. 
 
Indien op basis van objectieve gegevens blijkt dat er geen sprake is van een toename van stikstofde-
positie, kan in ieder geval worden geconcludeerd dat er geen significant negatieve effecten zijn te 
verwachten voor de instandhoudingsdoelen van het betrokken Natura 2000-gebied.  
 
Bij het berekenen van de stikstofdepositie mogen in beginsel de bestaande feitelijke en planologische 
legale activiteiten op de planlocatie en de daarmee samenhangende vermindering van de stikstofdepo-
sitie in mindering worden gebracht op de toename van de stikstofdepositie als gevolg van het plan 
(ABRvS 24 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4672).  
 
Dat kan ertoe leiden dat per saldo de effecten op de stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-
gebieden gelijk blijven (en soms zelfs verminderen als gevolg van het verdwijnen van bijvoorbeeld een 
agrarische functie). Er hoeft dan geen passende beoordeling te worden uitgevoerd. 
 
Indien uit onderzoek (de voortoets) blijkt dat significant negatieve effecten op de instandhoudings- 
doelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden niet kunnen worden uitgesloten, dan moet een 
vervolgonderzoek worden uitgevoerd (de ‘passende beoordeling’) en dient een Wnb vergunning te wor-
den aangevraagd.  
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3 KADER BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 
 
Ter plaatse van het glastuinbouwbedrijf aan het Lochtsepad 13 geldt het bestemmingsplan ‘Buitenge-
bied’ van de gemeente Etten-Leur. In dit bestemmingsplan is in artikel 3.6.5 is een bepaling opgeno-
men die het mogelijk maakt een bestaand agrarisch bouwvlak te vergroten. Onder voorwaarde g. is 
ten aanzien van stikstof het volgende opgenomen: 
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4 UITGANGSPUNTEN BEREKENINGEN 
 
4.1 Ligging locatie ten opzichte van Natura 2000-gebied 
 
In de omgeving van Etten-Leur (binnen 10 km) is het Natura 2000-gebied Ulvenhoutse Bos aanwezig. 
In figuur 2 is dit Natura 2000-gebieden weergegeven ten opzichte van de locatie Lochtsepad(rode stip).  
 

 
Figuur 3: Ligging Natura 2000-gebieden t.o.v. de globale ligging glastuinbouwbedrijf 
 
4.2 Emissieberekeningen 
 
Er is een verschilberekening gemaakt waarbij allereerst een depositieberekening is gemaakt van de 
autonome situatie. Deze autonome situatie bestaat uit de huidige activiteiten en bijbehorende stikstof-
emissies binnen de grenzen van de inrichting die gevormd wordt door de inrichting op het adres 
Lochtsepad 13 in Etten-Leur. 
 
Vervolgens is een berekening gemaakt waarbij uitsluitend de stikstofemissie betrokken is die ontstaat 
in de nieuwe situatie als gevolg van de ontwikkeling. Voor die nieuwe situatie is zowel de bouwfase 
als de gebruiksfase in ogenschouw genomen. 
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De verschilberekening toont dan aan wat de invloed van de ontwikkeling is en of er al dan niet sprake 
is van een toename van de stikstofemissie vanuit de inrichting. De uitkomst van de verschilberekening 
toont aan of er voldaan wordt aan de wijzigingsvoorwaarde geformuleerd in artikel 3.6.5 bestem-
mingsplan Buitengebied, voorwaarde g. 
 
4.3 Emissiebronnen 
 
Autonome situatie gebruik 
In de autonome situatie zijn de volgende emissiebronnen te onderscheiden: 

 Schoorsteen WKK-installaties: gasverbruik 900.000 m3/ jaar, waarbij 1 m3 aardgas een energe-
tische waarde heeft van 0,03165 GJ. Het opwekken van 1 GJ in een WKK-installatie correspon-
deert met de emissie van circa 15 gram NOx1. Een aardgasverbruik van 900.000 m3 leidt der-
halve tot een NOx emissie van (900.000 x 0,03165 x 15) = 427,275 gram NOx, wat gelijkstaat 
vaan 427,3 kilogram NOx. 

 Verkeerbewegingen voor aanvoer van fustmateriaal en afvoer van gereed product. Het betreft 
verkeersbewegingen van vrachtwagens gerelateerd aan de teelt van frambozenplantmateriaal 
op het veld met teeltondersteunende voorzieningen. Volgens opgave van Diepstraten betreft 
het 10 vrachtwagens per jaar (= 20 verkeersbewegingen). De verkeersbewegingen als gevolg 
van de productie in de bestaande kas zijn buiten beschouwing gelaten omdat deze in zowel de 
autonome als in de nieuwe situatie gelijk zijn aan elkaar. 

 Op het veld met teeltondersteunende voorzieningen vinden de nodige handelingen plaats, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van mobiele werktuigen. Het gaat achtereenvolgens om op-
potten, spuiten van gewasbeschermingsmiddelen, grasmaaien en het door middel van blazen 
verwijderen van blad van de planten vóór de oogst. Bij al deze handelingen wordt gebruik ge-
maakt van een tractor. Het oogsten van de planten gebeurd door deze te verzamelen in in 
kisten, die van het veld afgereden worden met een tractor. Deze tractoren zijn als te onder-
scheiden emissiebron/ mobiel werktuig ingevoerd.  
 
Mobiel werktuig inzetduur Verbruik / uur Totaal verbruik 
Tractor oppotten Solis 20 
4wd (bouwjaar 2017) 

40 uur 4 l / u 160 l 

Tractor grasmaaien Solis 
20 4wd (bouwjaar 2017) 

2 x 8 uur = 16 uur 4 l / u 64 l 

Tractor spuiten Solis 20 4 
wd (bouwjaar 2017) 

26 weken x 4 uur / 
week  = 104 uur 

4 l / uur 416 l 

Tractor blad blazen BCS 
Vithar L80 RS (bouwjaar 
2009) 

72 uur 8 l / uur 576 l 

Tractor planten uitrijden 
Fiat 7200 (bouwjaar 
1994) 

6 dagen x 10 uur = 60 
uur 

7 l/ uur 420 l 

 

                                                
1 TNO –rapport 2014 R10584 Update NOx-emissiefactoren kleine vuurhaarden – glastuinbouw en huishoudens, 
H.J.G. Kok, 31 maart 2014  
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 Verkeersroute van personeel van en naar het bedrijf. Het gaat om ongeveer 30 personeelsle-
den/ arbeidsmigranten, waarvan er 6 op het bedrijf gehuisvest zijn in de bedrijfswoning. 24 
Arbeidsmigranten komen tijdens het groei- en plukseizoen van 26 weken, 7 dagen per week 
met 3 personen per auto naar het bedrijf. In totaal gaat het dus om (26 x 7 x 8 auto’s x 2 =) 
2912 verkeersbewegingen. Aangenomen is dat 75% daarvan via de noordelijke route rijdt, en 
25% via de zuidelijke route. Vanwege de huisvesting ter plaatse is aangenomen dat de ar-
beidsmigranten 2x per week met de auto (3 personen per auto) naar Etten-Leur rijden voor 
boodschappen of anderszins. Dit leidt derhalve tot (2 x 4,5 x 2 =) 20 verkeersbewegingen per 
maand, die als aantal verkeersbewegingen licht verkeer ingevoerd zijn op de noordelijke 
route. 

 
Nieuwe situatie 
De realisatie van dit plan zorgt voor de emissie van stikstof doordat de bouwactiviteiten verkeersbewe-
gingen genereren en er (mobiele) werktuigen voorzien van verbrandingsmotoren op de bouwlocatie in 
werking zijn.  
 
Uitgangspunten bouw 
Aangenomen is dat de bouw van de 8.000 m2 kas 4 weken duurt. In de berekening is ervan uitgegaan 
dat de bouw aanvangt en wordt afgerond in 2020, wat als worst-case kan worden beschouwd.  
 
Voor wat betreft een totaaloverzicht van de inputparameters van de bouwfase wordt verwezen naar de 
bijlage 1. 
 
Uitgangspunten toekomstig gebruik 
In de toekomstige gebruikssituatie zijn de volgende emissiebronnen te onderscheiden: 

 Schoorsteen WKK-installaties: omdat er sprake is in de bestaande situatie van een warmteover-
schot, worden de glasopstanden uitgebreid. Er hoeft dus voor de extra oppervlakte glasopstan-
den niet meer aardgas te worden verbruikt om deze te verwarmen. De emissie van deze bron 
verandert derhalve niet en blijft gelijk aan 427,3 kg NOx. 

 Verkeerbewegingen voor aanvoer van fustmateriaal en afvoer van gereed product. Als gevolg 
van de uitbreiding van de glasopstanden en de daarmee samenhangende grotere productie 
van bramen, zullen naar verwachting 10 vrachtwagens (= 20 verkeersbewegingen) extra op 
de inrichting komen ten opzichte van de teeltactiviteiten onder glas in de autonome situatie. 
Dit betreft vrachtverkeer voor de aanvoer van extra fustmateriaal. In de autonome situatie 
vindt de afvoer de (geteelde) bramen plaats middels vrachtwagens die slechts gedeeltelijk ge-
vuld zijn. Er is in die vrachtwagens voldoende ruimte om de hogere productie als hogere bela-
ding in de bestaande vrachtverkeersbewegingen te kunnen afvoeren. Doordat de oppervlakte 
van het veld met teeltondersteundende voorzieningen met 50% is gereduceerd, is het aantal 
verkeersbewegingen dat samenhangt met de aan- en afvoer van respectievelijk lege kisten en 
met plantmateriaal afgevulde kisten ook met 50% teruggebracht. In de autonome situatie be-
trof dit 10 vrachtwagens per jaar (=20 verkeersbewegingen), zodat dit in deze situatie nog 10 
verkeersbewegingen betreft. In totaal zijn derhalve 30 verkeerbewegingen als emissiebron 
ingevoerd. De verkeersbewegingen als gevolg van de productie in de bestaande kas zijn bui-
ten beschouwing gelaten omdat deze in zowel de autonome als in de nieuwe situatie gelijk 
zijn aan elkaar. 
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 Het veld met teeltondersteunende voorzieningen wordt in oppervlakte met circa 50% geredu-
ceerd. In de nieuwe situatie zijn het aantal handelingen waarbij gebruik wordt gemaakt van 
mobiele werktuigen ook met 50% teruggebracht ten opzichte van de autonome situatie.  
 
 
 
Mobiel werktuig inzetduur Verbruik / uur Totaal verbruik 
Tractor oppotten Solis 20 
4wd (bouwjaar 2017) 

20 uur 4 l / u 80 l 

Tractor grasmaaien Solis 
20 4wd (bouwjaar 2017) 

2 x 4 uur = 8 uur 4 l / u 32 l 

Tractor spuiten Solis 20 4 
wd (bouwjaar 2017) 

26 weken x 2 uur / 
week  = 52 uur 

4 l / uur 208 l 

Tractor blad blazen BCS 
Vithar L80 RS (bouwjaar 
2009) 

36 uur 8 l / uur 288 l 

Tractor planten uitrijden 
Fiat 7200 (bouwjaar 
1994) 

3 dagen x 10 uur = 30 
uur 

7 l/ uur 210 l 

 In de nieuwe situatie worden alle personeelsleden gehuisvest op het bedrijf. Het gaat om on-
geveer 30 personeelsleden/ arbeidsmigranten, in plaats van de 6 die nu reeds op het bedrijf 
gehuisvest zijn in de bedrijfswoning. De verkeersbewegingen als gevolg van reizen van en naar 
het bedrijf vervallen dus. Vanwege de huisvesting ter plaatse is aangenomen dat de arbeidsmi-
granten 2x per week met de auto (3 personen per auto) naar Etten-Leur rijden voor boodschap-
pen of anderszins. Dit leidt derhalve tot (8 x 4,5 x 2 =) 72 verkeersbewegingen per maand, die 
als aantal verkeersbewegingen licht verkeer ingevoerd zijn op de noordelijke route. 

 Voor de plaatsing van de 16 woonunits, is als emissiebron een kraan ingevoerd die deze units 
van de vrachtwagen haalt en deze plaatst. Ook zijn verkeersbewegingen ingevoerd bij de emis-
siebron ‘route bouwverkeer’ die samenhangen met de aanvoer van deze units (2 stuks per 
vrachtwagen, 8 vrachtwagens = 16 verkeersbewegingen). 

 
Verkeersafwikkeling  
Verkeer kan het glastuinbouwbedrijf bereiken via de Rijsbergseweg. Aangenomen is dat vrachtverkeer 
van en naar het bedrijf uitsluitend via de rotonde in de Rijsbergseweg rijdt. Voor licht verkeer is aange-
nomen dat 75% deze route kiest en dat 25% in zuidelijke richting rijdt. Voor verkeersbewegingen als 
gevolg van gehuisveste arbeidsmigranten is echter weer aangenomen dat deze voor 100% in noorde-
lijke richting rijden om boodschappen in Etten-Leur te gaan doen. 
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Figuur 4: Verkeersafwikkeling verkeer van en naar de locatiet (screenshot AERIUS calculator)  

5 BEREKENINGEN 

De berekening van de stikstofdepositie op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden is uitgevoerd met 
behulp van de meeste recente versie van de AERIUS calculator. De calculator rekent op basis van het 
Operationele Prioritaire Stoffen model (OPS) van het RIVM.  

Uit berekeningen waarin de emissie voor de autonome situatie en voor de uitbreidingssituatie vergele-
ken worden, blijkt dat er geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie vanwege het glas-
tuinbouwbedrijf. Integendeel, er is zelf sprake van een afname van de stikstofemissie. 

Hieronder zijn de door de AERIUS-calculator berekende NOx-emissies weergegeven voor zowel de 
au-tonome situatie (situatie 1) als de nieuwe uitbreidingssituatie inclusief de bouwfase (situatie 2): 

Pagina 9 van 11 
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Hieruit blijkt dat er sprake is van een afname van de NOx-emissie op jaarbasis van 8,24 kg.  
 
Voor wat betreft de stikstofdepositie in de nieuwe situatie ten opzichte van de autonome situatie bere-
kent de AERIUS-calculator het volgende: 
 

 
 
Dit houdt in dat met betrekking tot stikstofdepositie, negatieve effecten op stikstofgevoelige habitat- en 
leefgebieden zijn uit te sluiten. De natuurlijke kenmerken van de stikstofgevoelige gebieden blijven 
onaangetast. Hieruit wordt geconcludeerd dat de uitbreiding van de inrichting wordt uitgezonderd van 
de vergunningplicht. 
 
Voor de gedetailleerde ingevoerde emissiebronnen en rekenresultaten wordt verwezen naar het bere-
keningsjournaal van de AERIUS-calculator die als bijlage 2 bij deze memo is gevoegd. 
 
 
6 CONCLUSIE 
 
Gebroeders Diepstraten hebben het voornemen de glasopstanden van hun glastuinbouwbedrijf op de 
locatie Lochtsepad 13 in Etten-Leur uit te breiden. Nu aanwezige teeltondersteunende voorzieningen 
maken plaats voor een uitbreiding van de glasopstanden. Ook is voorzien dat er units worden geplaatst 
voor de huisvesting van arbeiders die werkzaam zijn op de locatie. 
 
Uit de berekeningen blijkt dat de uitbreiding van het bouwvlak/ de realisatie van de uitbreiding niet leidt 
tot een toename van de stikstofdepositie ter plaatse van de stikstofgevoelige habitattypen in de omlig-
gende Natura 2000-gebieden. Op grond van de Wet Natuurbescherming geldt een vrijstelling van de 
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vergunningplicht en is nader onderzoek niet noodzakelijk. De Wet natuurbescherming vormt dan ook 
geen belemmering. 
 
De uitkomst van de verschilberekening toont aan dat er voldaan wordt aan de wijzigingsvoorwaarde 
geformuleerd in artikel 3.6.5 bestemmingsplan Buitengebied, voorwaarde g. Er is geen sprake van een 
toename van de stikstofemissie vanuit de inrichting in de nieuwe situatie.



    
 
 
 
 
 
   
 
 

 

BIJLAGE 1 
 
 
UITGANGSPUNTEN STIKSTOFEMISSIE BOUWFASE KAS 
  



Project: Lochtsepad 13 Etten-Leur, uitbreiding kas 0,8 ha (bouwfase) AGEL Adviseurs
projectnummer 20200040

Uitgangspunt is dat de bouw in totaal 1 maand in beslag neemt (4,5 werkweek)

Bouwfase op eigen terrein
aantal aantal aantal

 stage IV mobiele kranen 1 manitou tbv materiaalhandling stage IV 1 rupsdumper fundatie +poeren stage IV 1
aantal maanden 0,25 aantal maanden 0,5 aantal maanden 0,25

aantal werkdagen per maand 21,5 aantal werkdagen per maand 21,5 aantal werkdagen per maand 21,5
aantal uren per werkdag 8 aantal uren per werkdag 8 aantal uren per werkdag 8

aantal liter per uur 13 aantal liter per uur 6 aantal liter per uur 10
totaal aantal liter (per jaar) 559 totaal aantal liter (per jaar) 516 totaal aantal liter (per jaar) 430

aantal aantal aantal
bouwplatforms kas stage IV 1 rupskraan materiaal stage IV 1 tractor glas uitrijden stage IV 1

aantal maanden 0,5 aantal maanden 0,25 aantal maanden 0,25
aantal werkdagen per maand 21,5 aantal werkdagen per maand 21,5 aantal werkdagen per maand 21,5

aantal uren per werkdag 8 aantal uren per werkdag 8 aantal uren per werkdag 8,0
aantal liter per uur 8 aantal liter per uur 10 aantal liters per uur 12

totaal aantal liter (per jaar) 688 totaal aantal liter (per jaar) 430 totaal aantal liter (per jaar) 516

aantal
beglaasplatforms stage IV 1

aantal maanden 0,25
aantal werkdagen per maand 21,5

aantal uren per werkdag 8
aantal liter per uur 8,0

totaal aantal liter (per jaar) 344,0

Bouwfase op openbare weg aantal
per dag aantal dagen bewegingen

Betonwagens 2 3 12
Vrachtwagens aanvoer PVC 1 1 2

Vrachtwagens aanvoer staal 3 1 6
Vrachtwagens aanvoer glas 5 1 10



busjes bouwploegen 1 21,5 43



 
 

   
 
 
 
 
 

 

BIJLAGE 2 
 
 
UITDRAAI BEREKENING AERIUS CALCULATOR - ZICHTJAAR 2020 
 
 



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 autonome situatie en na uitbreiding

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RZrx2zJpFv9z (05 maart 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

AGEL Adviseurs Lochtsepad 13 , 4873 LV Etten-Leur

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Diepstraten Lochtsepad RZrx2zJpFv9z

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

05 maart 2020, 05:33 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 451,62 kg/j 443,38 kg/j -8,24 kg/j

NH3 < 1 kg/j < 1 kg/j -0,03 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied

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

Toelichting uitbreiding glastuinbouwbedrijf

RZrx2zJpFv9z (05 maart 2020)Resultaten autonome situatie

na uitbreiding
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Locatie
autonome situatie

Emissie
autonome situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

schoorsteen WKK installaties
Landbouw | Glastuinbouw

- 427,30 kg/j

verkeer aan- en afvoer product (planten)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

veld teeltondersteunende voorzieningen
Mobiele werktuigen | Landbouw

- 23,62 kg/j

verkeer medewerkers zuidwaarts
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

verkeer medewerkers noordwaarts
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

RZrx2zJpFv9z (05 maart 2020)Resultaten autonome situatie
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Locatie
na uitbreiding

Emissie
na uitbreiding

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

vrachtverkeer aan- en afvoer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

veld teeltondersteunende voorzieningen restant
Mobiele werktuigen | Landbouw

- 12,17 kg/j

route bouwverkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

bouwlocatie
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 3,47 kg/j

schoorsteen WKK installaties
Landbouw | Glastuinbouw

- 427,30 kg/j

route noord gebruik
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

kraan tbv plaatsing woonunits
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- < 1 kg/j
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Ulvenhoutse Bos 0,01 0,00 0,00

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RZrx2zJpFv9z (05 maart 2020)Resultaten autonome situatie

na uitbreiding

Resultaten

pagina 6/15



Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Ulvenhoutse Bos

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,01 0,00 0,00

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,01 0,00 0,00

H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

0,01 0,00 0,00

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Emissie
(per bron)

autonome situatie

Naam schoorsteen WKK installaties
Locatie (X,Y) 104899, 396549
Uitstoothoogte 8,0 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 0,4 m
Uittreedrichting Verticaal geforceerd
Uittreedsnelheid 0,0 m/s
Temporele variatie Verwarming van ruimten

(zonder seizoenscorrectie)
NOx 427,30 kg/j

Naam verkeer aan- en afvoer
product (planten)

Locatie (X,Y) 104571, 396567
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 20,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam veld teeltondersteunende
voorzieningen

Locatie (X,Y) 104747, 396572
NOx 23,62 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 56 – 75
kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

tractor oppot
activiteiten Solis 20
4wd

160 NOx < 1 kg/j

STAGE IV, 56 – 75
kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

tractor grasmaaien
Solis 20 4wd

64 NOx < 1 kg/j

STAGE IV, 56 – 75
kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

tractor spuiten Solis 20
4 wd

416 NOx < 1 kg/j

STAGE III A, 37 –
75 kW, bouwjaar
2008/01, Cat. J

tractor blad blazen
BCS Vithar L80 RS

576 NOx 7,07 kg/j

Pre-STAGE 1991 -
STAGE I, 130 - 560
kW

Tractor Fiat 7200
kisten afrijden

420 NOx 15,81 kg/j

Naam verkeer medewerkers
zuidwaarts

Locatie (X,Y) 104647, 396486
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 728,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam verkeer medewerkers
noordwaarts

Locatie (X,Y) 104582, 396590
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.184,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 20,0 / maand NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Emissie
(per bron)
na uitbreiding

Naam vrachtverkeer aan- en afvoer
Locatie (X,Y) 104573, 396576
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 20,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam veld teeltondersteunende
voorzieningen restant

Locatie (X,Y) 104710, 396566
NOx 12,17 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 56 – 75
kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

tractor oppot
activiteiten Solis 20 4
WD

80 NOx < 1 kg/j

STAGE III B, 56 –
75 kW, bouwjaar
2012/01, Cat. N

tractor grasmaaien
Solis 20 4 wd

32 NOx < 1 kg/j

STAGE IV, 56 – 75
kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

tractor spuiten Solis 20
4wd

208 NOx < 1 kg/j

STAGE III A, 37 –
75 kW, bouwjaar
2008/01, Cat. J

tractor blad blazen
BCS Vithar L80 RS

288 NOx 3,54 kg/j

Pre-STAGE 1991 -
STAGE I, 130 - 560
kW

tractor Fiat 7200
kisten afrijden

210 NOx 7,90 kg/j
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Naam route bouwverkeer
Locatie (X,Y) 104535, 396615
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 30,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 43,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 16,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam bouwlocatie
Locatie (X,Y) 104779, 396576
NOx 3,47 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 75 –
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

mobiele kraan 13 NOx < 1 kg/j

STAGE IV, 56 – 75
kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

manitou 516 NOx < 1 kg/j

STAGE IV, 75 –
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

rupsdumper 430 NOx < 1 kg/j

STAGE IV, 75 –
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

bouwplatform kas 688 NOx < 1 kg/j

STAGE IV, 75 –
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

rupskraan materiaal 430 NOx < 1 kg/j

STAGE IV, 75 –
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

tractor uitrijden glas 516 NOx < 1 kg/j

STAGE IV, 75 –
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

beglaasplatform 344 NOx < 1 kg/j
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Naam schoorsteen WKK installaties
Locatie (X,Y) 104898, 396550
Uitstoothoogte 8,0 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 0,4 m
Uittreedrichting Verticaal geforceerd
Uittreedsnelheid 0,0 m/s
Temporele variatie Verwarming van ruimten

(zonder seizoenscorrectie)
NOx 427,30 kg/j

Naam route noord gebruik
Locatie (X,Y) 104572, 396570
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 72,0 / maand NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam kraan tbv plaatsing
woonunits

Locatie (X,Y) 104781, 396526
NOx < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

kraan tbv plaatsing
woonunits

80 NOx < 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 2019A_20200211_3b24c29c22

Database versie 2019A_20200226_89548b118c

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A
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2 
wijzigingsplan Buitengebied, Lochtsepad 13 (vastgesteld) 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels 
 
 

Artikel 1 Algemene bepaling 
 
Op dit wijzigingsplan 'Buitengebied, Lochtsepad 13' van de gemeente Etten-Leur zijn van overeenkomstige 
toepassing de planregels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, zoals vastgesteld op 30 september 2013, 
met inbegrip van de partiële herzieningen ‘Reparatieplan, Hoevenseweg 26 en statische opslag in kassen’, 
zoals vastgesteld op 21 maart 2016, ‘Paraplubestemmingsplan Vergroten inhoudsmaat burgerwoningen 
Buitengebied’, zoals vastgesteld op 27 mei 2019 en ‘Partiële Herziening Buitengebied’, zoals vastgesteld op 24 
januari 2022.  
 

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, Lochtsepad 13' met identificatienummer 
NL.IMRO.0777.0155WPLOCHTSEPAD13-3001 van de gemeente Etten-Leur. 
 



3 
wijzigingsplan Buitengebied, Lochtsepad 13 (vastgesteld) 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 
 
Conform het bepaalde in artikel 1 zijn de bestemmingsregels 'Agrarisch' en 'Groen - Houtsingel' en de 
dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie 2', 'Waarde - Archeologie 3' en 'Waarde - Archeologie 4' van het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied’, zoals vastgesteld op 30 september 2013, met inbegrip van de partiële 
herzieningen ‘Reparatieplan, Hoevenseweg 26 en statische opslag in kassen’, zoals vastgesteld op 21 maart 
2016, ‘Paraplubestemmingsplan Vergroten inhoudsmaat burgerwoningen Buitengebied’, zoals vastgesteld op 
27 mei 2019 en ‘Partiële Herziening Buitengebied’, zoals vastgesteld op 24 januari 2022, van overeenkomstige 
toepassing. Met dien verstande dat aan de bestemming 'Agrarisch' een voorwaardelijke verplichting ten 
aanzien van de verplichte landschappelijke inpassing van de wijzigingsbevoegdheid toegevoegd worden. 
 

Artikel 3 Voorwaarde 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 wordt gehouden conform het 
beplantingsplan zoals opgenomen in de bijlage van de regels. 
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wijzigingsplan Buitengebied, Lochtsepad 13 (vastgesteld) 

Hoofdstuk 3 Algemene regels 
 
 
Conform het bepaalde in artikel 1 zijn de relevante algemene planregels van het bestemmingsplan 
‘Buitengebied’, zoals vastgesteld op 30 september 2013, met inbegrip van de partiële herzieningen 
‘Reparatieplan, Hoevenseweg 26 en statische opslag in kassen’, zoals vastgesteld op 21 maart 2016, 
‘Paraplubestemmingsplan Vergroten inhoudsmaat burgerwoningen Buitengebied’, zoals vastgesteld op 27 mei 
2019 en ‘Partiële Herziening Buitengebied’, zoals vastgesteld op 24 januari 2022, van overeenkomstige 
toepassing. 
 
 



5 
wijzigingsplan Buitengebied, Lochtsepad 13 (vastgesteld) 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 
 
 
Conform het bepaalde in artikel 1 zijn de overgangs- en slotregels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, 
zoals vastgesteld op 30 september 2013, met inbegrip van de partiële herzieningen ‘Reparatieplan, 
Hoevenseweg 26 en statische opslag in kassen’, zoals vastgesteld op 21 maart 2016, ‘Paraplubestemmingsplan 
Vergroten inhoudsmaat burgerwoningen Buitengebied’, zoals vastgesteld op 27 mei 2019 en ‘Partiële 
Herziening Buitengebied’, zoals vastgesteld op 24 januari 2022, van overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 4 Slotregel 
Deze regels worden aangehaald als: 
Planregels van het wijzigingsplan 'Buitengebied, Lochtsepad 13'. 
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Wijzigingsplan Buitengebied, Lochtsepad 13 

 

Bijlagen bij de regels 

1. Landschappelijk inpassingsplan Lochtsepad 13 



 

 1 

Datum opmaak : 31 – 3 – 2020 
Gewijzigd  :  1 – 5 – 2020 

      2 – 6 - 2020 

Format projectplan aanleg landschapselementen 

 

                       -LANDSCHAPPELIJKE INPASSING-COMPENSATIE MAATREGELEN- 

 

 

Gegevens aanvrager/opdrachtgever:                

 

Naam  :  Diepstraten Etten-Leur BV 

Contactpersoon : Jan Diepstraten / Jan Lauwerijssen (ABAB) 

Adres  :  Haansberg 108 

Postcode : 4874 NL 

Woonplaats :  Etten-Leur 

Telefoon :  06 22 44 90 16 

Email  :  diepstraten110@zonnet.nl / Jan.Lauwerijssen@abab.nl 

 

Ligging project; 

 

Gemeente  : Etten-Leur  

Adres   : Lochtsepad13 

X/Y   : 104769 x 396573 

Kadastraal bekend : gemeente Etten-Leur, sectie Q, nummer 364 / 366 / 367 /373 / 378 / 2406 / 2407 

 

 

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: 

 

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

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

 

 

Toelichting beplantingsplan  

 

Te beplanten grond: zand, dikte teeltlaag:  40 cm, droog/vochtig,nat 

 

Toelichting per vak  

vak    : 1 

beplantingstype   :  Houtsingel 

lengte/oppervl.   : 272 x 7,5 = 2040 m2 beplanting + 272 x 2,5 m2 = 680 m2 onderhoudspad 

                                         Totaal voor de inpassing 2720 m2 

                                         Voor schouwen sloot 4 mtr. schouwpad vrijgelaten 

aantal rijen   :  5 (gerend aan zuidzijde van 5 naar 3 rijen) 

plantverband   :  1.25 x 1.25 m 

 

aantal stuks   : 1080   st. bosplantsoen 

               st. laanbomen  

menging   :  indidivueel 

 

vak    :   

beplantingstype :  

lengte/oppervl   :  

aantal rijen   :    

plantverband   :    

 

aantal stuks   :     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) 



 

 3 

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

Plantsoenlijst : 

 

Naam (ned. naam/lat. naam)  

 

 

Totaal 

      

                                    Aantal per beplantingsvak 

 vak: 1        

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

Boomvormers 

Berk/ Betula sp.          

Beuk/ Fagus sylvatica (H) (3 jarig)          

Es/Fraxinus excelsior          

Haagbeuk/ Carpinus betulus(H) 100 100        

Zomereik/ Quercus robur          

Zwarte els/ Alnus glutinosa 50 50        

Winterlinde / Tilia cordata 

 

50 50        

Struikvormers 

Gelderse roos/Viburnum opulus 100 100        

Grauwe wilg/ Salix cinerea          

Hazelaar/ Corylus avellana 75 75        

Hondsroos/ Rosa canina          

Kornoelje ,rode/Cornus 

sanguinea 

75 75        

Kornoelje, gele/ Cornus mas 25 25        

Liguster/ Ligustrum vulgare (H) 75 75        

Lijsterbes/ Sorbus aucuparia 75 75        

Meidoorn/Crataegus sp(H).          

Sleedoorn/ Prunus spinosa          

Veldesdoorn/ Acer 

campestre(H) 

100 100        

Vogelkers/ Prunus padus 75 75        

Vlier / Sambucus nigra 75 75        

Vuilboom/ Rhamnus frangula 130 130        

Hulst / Ilex aquifolium 75 75        

               

Totaal bosplantsoen 
1080 1080        

 

 

 

(H): soort ook geschikt voor geschoren hagen 

*   :  Voor totaaloverzicht van toe te passen soorten zie Subsidieregeling Natuur paragraaf 3 
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Beplantingspakket LI 1: Houtsingel 

 

 

Houtsingel 

Het is een vrijliggend lijnvormig aaneengesloten beplantingselement, met een opgaande gemengde 

beplanting van inheemse soorten met een bedekking van minimaal 90%, dat beheerd wordt naar een 

eindbeeld zodat de beplanting permanent gesloten en van voldoende hoogte is teneinde het object 

in het landschap te camoufleren. 

 

 

 

Goed ontwikkelde houtsingel 

 

 

 

 

 

Algemene eisen ten aanzien van inrichting 

 

1. Ruimtebeslag rond in te passen object: 10 meter; minimaal 7,5 meter beplanting en 2,5 

meter onderhoudsstrook voor object en beplanting; (7,5 meter = 5 rijen); 

2. Alleen gebruik van inheemse soorten (zie bijlage 1A) toegestaan; menging met 

gecultiveerde en/of uitheemse soorten is niet toegestaan; 

3. Plantverband bosplantsoen: 1,25 x 1,25 meter* in verspringend verband;  

4. Aanplant met 2- en 3-jarig bosplantsoen van inheemse soorten; maat 60-100 cm**; 

5. Bij beweiding van de onderhoudsstrook of andere aangrenzende gronden raster 

aanbrengen op minimaal 1 meter uit de voet van de buitenste rij beplanting; 

6. Mengverhouding boomvormers/struikvormers: max. 30% / min. 70%; als landschapsbomen 

uit pakket LI 4 gebruikt worden als bovenstaanders mag de mengverhouding naar max. 

15% / min. 85%, met dien verstande dat de onderlinge plantafstand van de 

bovenstaanders dan minimaal 8 meter en maximaal 15 meter is; 

7. Minimaal 8 soorten uit assortimentslijst (bijlage 1A) verwerken; 

8. Indien nodig voor aanplant de juiste grondbewerking uitvoeren zodat het aanslaan van 

de beplanting bespoedigd wordt.  

9. In verband met burenrecht geen boomvormers binnen 2 m. van de erfgrens planten. 

 

 

* 1e getal in plantverband: plantafstand rijen onderling;  2e getal in plantverband: plantafstand in de rij. 

** maat lengte wortels tot topje plantsoen. 

 

 

 

 

 



 

 5 

 

 

Beheer 

 

1. Hoogte beplanting is afhankelijk van het in te passen object (passende hoogte); 

2. Werk naar het eindbeeld middels dunningsbeheer waarbij rekening gehouden moet 

worden met concurrentieverhoudingen van de diverse soorten, groei-eigenschappen en 

natuurlijke variatie m.b.t. ecologische waarde. Voor dunningsbeheer is deskundigheid 

vereist. Verjongingssnoei (in een regelmatige cyclus de oudste/dikste takken er uit halen 

ten voordeel van jonge twijgen in de struik) in boom en struik is niet toegestaan;  

3. Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in de beplanting worden 

verwerkt;  

4. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de beplanting is niet toegestaan met 

uitzondering van pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en 

Japanse duizendknoop; 

5. Bij beweiding van de onderhoudsstrook of andere aangrenzende gronden is een raster 

aanwezig waardoor schade door vraat aan stammen en betreding van de beplanting 

wordt voorkomen. Het raster mag niet bevestigd zijn aan stammen van de beplanting zelf;  

6. Grondbewerking van de eigen aangrenzende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat 

schade aan beplanting wordt voorkomen; 

7. Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 november en 15 

maart; 

8. Snoeiwerkzaamheden (dunningen) worden verricht als de beplanting in sluiting komt 

zodat de permanent te behouden bomen en struiken volledig tot wasdom kunnen 

komen. Dit dunnen gebeurt afhankelijk van de groeisnelheid van de houtsingel in fases, 

telkens na het in sluiting komen van de houtsingel; 

9. Overkokende beplanting mag gesnoeid worden in de periode tussen 24 juni (St. Jan) en 1 

oktober, tot erfgrens, een raster of onderhoudsstrook; 

10. Voor alle beheerswerkzaamheden geldt dat het beheer zodanig uitgevoerd wordt dat 

het eindbeeld zo spoedig mogelijk wordt bereikt en vervolgens in stand gehouden wordt. 

Er mag niet meer beheer plaatsvinden dan voor een voortvarende ontwikkeling en goede 

instandhouding van de beplanting nodig is. Indien kennis over het beheer niet 

voorhanden is, dient men hiervoor deskundig advies in te winnen dan wel deskundig 

personeel in te schakelen. 
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Legenda 

Houtsingel 

Inrichtings-/beplantingsplan voor: 

MOF 

0 	 60m. 

Naam 	 : Diepstraten Etten-Leur BV 

Adres 	 : Haansberg 108 

Postcode 	: 4874 NL 

 

 

Plaats 	 Etten-Leur 

Telefoon 	: 076 — 5034048 / 06 22449016 

Projectlocatie 	Lochtsepad 13 Etten-Leur 

 

Ontwerp 	: AS 	d.d.: 31 — 3 - 2020 

gew: 1 — 5 — 2020 

2 — 6- 2020 
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Stichtinj Het Noordbrabants Landschap 
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