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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Aanleiding
Het beleid van de gemeente Etten-Leur is erop gericht om behalve de bestemmingsplannen voor
nieuwe ontwikkelingen ook de bestemmingsplannen voor het bestaande stedelijke gebied te
actualiseren. De actualisering van deze vaak verouderde plannen is om de volgende redenen
noodzakelijk:


de bestemmingsplannen sluiten niet meer aan op de huidige regelgeving en het beleid met
betrekking tot de ruimtelijke ordening en de thans heersende woonwensen;



de bestemmingsplannen sluiten niet meer aan bij de huidige inzichten ten aanzien van onder
andere het milieu, bedrijvigheid en voorzieningen;



de bouwvoorschriften sluiten niet meer aan op de hedendaagse woonwensen;



op een aantal locaties is in afwijking van het bestemmingsplan gebouwd;



het ontbreken van gebruiksbepalingen maakt het niet altijd mogelijk om adequaat op ongewenste
ontwikkelingen te reageren.

Bij de actualisering van de bestemmingsplannen voor de woonwijken is gekozen voor een
wijkgerichte aanpak. De volgende verdeling is gemaakt:


Etten-Noord West;



De Grient;



Etten-Oost;



Het Hooghuis;



Kom Leur;



Brandseweg-Keen;



Grauwe Polder;



Sander-Banken;



Markt-Centrum e.o.

Nu is het bestemmingsplan voor de gebieden Markt en Centrum toe aan een actualisering. Het
bestemmingsplan 'Markt-Centrum e.o.' is een bestemmingsplan dat voornamelijk gericht is op het
beheersen van de bestaande situatie. Het bestaande gebruik en de bestaande rechten zijn ook het
uitgangpunt geweest voor het opstellen van dit consoliderende bestemmingsplan.
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1.2 Plangebied
Het plangebied van dit bestemmingsplan wordt grofweg aan de noordzijde begrensd door het spoor,
aan de oostzijde door het bestemmingsplan Etten-Oost, aan de zuidzijde door het bestemmingsplan
Etten-Zuid/ bestemmingsplan Bisschopsmolenstraat en aan de westzijde door het bestemmingsplan
Etten Noord –West.
Het voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op de bebouwing langs de historische linten de
Markt, Oude Bredase Weg, Stationsstraat, een gedeelte van de Bisschopsmolenstraat ,de gemengde
bebouwing langs de Spoorlaan, Wipakker, Stationsplein, Lambertusstraat en het stadscentrum
'Winkelhart' van Etten-Leur.

figuur 1: Ligging plangebied
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1.3 Geldende bestemmingsplannen
Binnen het betreffende plangebied gelden verschillende en meestal verouderde
bestemmingsplannen. In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van deze geldende
plannen.
Bestemmingsplan
Bestemmingsplan Grauwe Polder 1
Bestemmingsplan Grauwe Polder 1 Wijz. 1
Bestemmingsplan Stationsplein
Bestemmingsplan Schapenweide
Bestemmingsplan Markt en omgeving
Bestemmingsplan Centrum
Wijzigingsplan “Markt” Dreef 2, Markt 27, Markt 28
Bestemmingsplan “Binnentuin”

Goedkeuring GS
07-02-1973
30-01-1974
13-09-1978
29-09-1998
05-10-1999
09-11-1999
28-10-2008

Het merendeel van de bovenstaande bestemmingsplannen zijn ouder dan tien jaar. Ter verheldering
van het juridisch-planologische kader voor dit plangebied en om te voorzien in de meest recente weten regelgeving is één bestemmingsplan opgesteld.

1.4 Opzet van de toelichting
In deze toelichting worden de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan „Markt-Centrum e.o.‟
weergegeven. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de actuele en relevante beleidskaders, doelstellingen
en wet- en regelgeving van het rijk, de provincie en de gemeente. De bestaande situatie wordt
beschreven in hoofdstuk 3. Diverse mogelijke randvoorwaarden, zoals geluidshinder,
bodemverontreiniging en water komen aan bod in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt een beschrijving
van het plangegeven. Hoofdstuk 6 is de toelichting op de planregels en planverbeelding.
Hoofdstukken 7 en 8 hebben betrekking op de economische uitvoerbaarheid respectievelijk de
maatschappelijke toetsing en het overleg zoals bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In de
fase van vaststelling van het bestemmingsplan zal hoofdstuk 9 worden ingevuld.
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Hoofdstuk 2 Ruimtelijke en functionele analyse
Voor het formuleren van beleid en het opstellen van het bestemmingsplan is het van belang dat de
uitgangspunten en de huidige situatie in het plangebied goed in beeld worden gebracht. Met het oog
hierop is het plangebied geïnventariseerd en geanalyseerd. In dit hoofdstuk wordt de ruimtelijke en
functionele opbouw van het plangebied en de huidige kwaliteiten beschreven.

2.1 Ruimtelijke analyse
Het verleden heeft bepaald hoe het centrumgebied van Etten-Leur er tegenwoordig uit ziet. De
ontstaansgeschiedenis van de gemeente in de oorspronkelijk landschappelijke omgeving valt hier nog
goed af te lezen. Binnen het plangebied kan de huidige situatie in ruimtelijk opzicht worden opgedeeld
naar bebouwing, wegen en groen.

Bebouwingsstructuur
De bebouwingsstructuur van het plangebied wordt hoofdzakelijk gedragen door twee belangrijke
hoofdelementen. Dit bestaat enerzijds uit de (kleinschalige) historische linten en anderzijds uit het
(grootschalige) Winkelhart van Etten-Leur.

Historische linten
De Markt en de Oude Bredaseweg met hun bijzonder karakteristieke waarde, vormen ook vandaag
de dag nog de belangrijkere structuurdragers van wat betreft de bebouwing van het centrumgebied
van Etten-Leur.

figuur 2. Historische linten

De historische linten Markt en de Oude Bredaseweg worden nog steeds gedragen door de (deels
herbouwde) historische bebouwing en hebben een kleinschalig karakter. De Markt heeft een
langgerekte basisvorm die zich op de kop van Moeierboom verbreedt. Aan de Markt bevinden zich
een groot aantal monumentale panden (zie ook paragraaf 4.9). Deze monumentale gebouwen zijn
belangrijke dragers voor het gebied en dragen in grote mate bij aan de karakteristieke waarde van de
12
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Markt. Het oude raadshuis, de voormalige NH kerk, de Kosterswoning, restaurant 'De Zwaan' en
woonhuis De Linden vormen samen een bijzonder ensemble. Voorts zijn het Paulushofje en de
Lambertuskerk beeldbepalend. Tenslotte zijn er een aantal monumentale woonhuispanden aanwezig
die samen onderdeel zijn van de bebouwingswanden die aan weerszijden van het ruime
middengebied liggen.
De waarde van de Markt wordt vooral bepaald door het samenspel van het middengebied en de
bebouwingswanden aan weerszijden. De constante rooilijn en de gerichtheid van de panden naar het
middengebied zorgen voor een rustig beeld. De grote van de verschillende percelen is bepalend voor
de omvang van stedenbouwkundige en architectonische eenheid. Openheid, dichtheid en de
aanwezigheid van doorgangen en steegjes zijn waardevolle kenmerken. De bebouwingsvorm is
gevarieerd en daar waar recentere bebouwing is gerealiseerd, is dit afgestemd op het historisch beeld
van de Markt.
De Oude Bredaseweg heeft als oude verbindingsweg tussen Etten en Breda een grote historische
waarde. Aan de zuidkant is er sprake van een sterk aaneengesloten en waardevol straatbeeld dat is
ontstaan uit de groei en dynamiek in het gebied. Enkele historische panden vormen belangrijke
beeldpunten. Het tijdsbeeld in de straatwand is leesbaar en er is een grote variatie aan bebouwing,
echter wel met een duidelijke samenhang. De wisseling in kaprichting, hoogtes geeft een positieve
bijdrage aan het gevarieerde straatbeeld.
Ook de Stationsstraat, een oude verbindingsweg tussen Etten en Leur, is een belangrijke
structuurdrager en heeft als zodanig ook historische waarde. Als zijstraat van de Markt is het tevens
een belangrijk deel van de oorspronkelijke dorpstructuur. Het straatprofiel is nauw, gaandeweg wordt
het profiel wijder en komt er meer openheid tussen de bebouwing. De bebouwing is divers en bestaat
hoofdzakelijk uit vrijstaande woonhuizen, enkele winkelpanden, een school en een voormalige
pastorie.
Winkelhart
Met de centrumontwikkeling van Etten-Leur is ook het 'Winkelhart' met grootschalige
bebouwingscomplexen een zeer belangrijke structuurdrager geworden. Nadat de rijksweg buiten het
centrum van Etten-Leur was omgelegd, is het voormalige tracé heringericht en omgebouwd tot een
nieuw stadscentrum met voorzieningen en duidelijke representatieve hoofdinvalswegen aan de westen oostkant. In het centrum bestaat de inrichting uit bebouwing, pleinen en winkelpromenades. Dit
deelgebied heeft door de aard van de bebouwing een stedelijk karakter en straalt allure uit. Het
manifesteert zich als een samenhangend bebouwingscluster dat op een harmonische manier aansluit
op de bestaande historische structuren. Aan de oost- en westkant van het centrum bevinden zich de
ingangen naar de ondergrondse parkeergarage. Bij deze belangrijkste invalspunten vormen
grootschalige, modern ogende gebouwen een stedenbouwkundige poort. Met de eenduidige inrichting
van de openbare ruimte is er een duidelijke samenhang in het gehele deelgebied aanwezig.
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figuur 3. Winkelhart

Wegenstructuur
De Anna van Berchemlaan en de Spoorlaan vormen de belangrijkste verkeersontsluiting van het
plangebied. Hoewel de Oude Bredaseweg en de Markt door de ontstaansgeschiedenis van oudsher
de historische ontsluiting van het centrum van Etten waren, hebben de Anna van Berchemlaan en de
Spoorlaan deze functie overgenomen. De Markt is door zijn profiel nog steeds een belangrijke
structuurdrager.
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figuur 4. Wegenstructuur

Groenstructuur
De groenstructuur vormt een belangrijk onderdeel van de ruimtelijke karakteristiek, ze verwijzen naar
het oorspronkelijk landelijke karakter van het plangebied en bevat relieken van het verleden. De
groenelementen zijn hierdoor medebepalend voor het karakter en aantrekkelijkheid van het
plangebied.
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figuur 5. Groenstructuur

De groenstructuur in het plangebied valt grofweg uiteen in drie delen.
Het eerste deel betreft bomenrijen, plantsoenen en overige groenvoorzieningen die gekoppeld zijn
aan de wegenstructuur en pleinen:
 Lindebomen op de Markt
De Markt is al sinds zeer lange tijd voorzien van beplanting. In 1773 besloot het bestuur de Markt
door 'plantagie van een dubbele rij linde-boomen te veraangenamen en vercieren'. In het voorjaar van
1774 werden voor ruim 283 gulden nieuwe bomen gekocht en die per schip vanuit Rotterdam naar de
haven van Leur werden vervoerd. In april werden ze geplant en nog steeds bepaalt deze beplanting,
die niet meer uit de oorspronkelijke snoeilinden bestaat, in hoge mate het beeld van de Markt.
 De Moeierboom
De Moeierboom is een horizontale snoeilinde (etagelinde), zoals die wel meer voorkomen op
Brabantse pleinen. De etagelinde is op de middenas van de Markt geplaatst. Oorspronkelijk werden
dergelijke bomen aangeplant op dorpspleinen waar onder dorpsbestuurders vergaderden. De linde is
daardoor het symbool van het lokale bestuur geworden en komt dan ook veelvuldig voor in oude
gemeentewapens. De huidige Moeierboom werd in de 18e eeuw geplant.
 Parkje achter De Paulushof
Achter het hofje 'De Paulushof', tussen Grijsoord en de Rochussenlaan, bevindt zich een grasveld
met enkele populieren en randbeplanting. Deze groene ruimte vormt de verbinding tussen De
Paulshof en de overgebleven restanten van de dienstgebouwen (koetshuis) van het vroegere huis
Nobelaer.
 Diverse laanbeplanting
Langs verschillende wegen, zoals de Stationsstraat en de Anna van Berchemlaan is laanbeplanting
aanwezig. Aan de Oude Bredaseweg in het bijzonder staan enkele fraaie bomen, waaronder twee
oude paardekanstanjes van circa twee meter in omtrek. De bomen aan de Oude Bredaseweg vormen
echter geen aaneengesloten laanbeplanting.

Het tweede deel bestaat uit het Oderkerkpark. Het Oderkerkpark is een stadspark, aangelegd in
Engelse stijl (met slingerende paden, gazons en border). Onder de opgaande bomen bevinden zich
de Japanse esdoorn, berk, trompetboom, taxus, moerascypres. judasboom, broussoniia etc. In het
Oderkerkpark worden door het jaar heen verschillende evenementen georganiseerd.
Het derde deel bestaat uit diverse monumentale bomen, zowel in de openbare ruimte, als bij
particulieren/instanties in de tuin. Het betreft enerzijds nationale en anderzijds gemeentelijke
monumentale bomen. In dit bestemmingsplan worden losstaande monumentale bomen niet
meegenomen. Een belangrijk ensemble is gelegen in de Pastorietuin aan de Lambertusstraat, achter
de voormalige pastorie (Stationsstraat 21). Hier bevindt zich de vroegere pastorietuin met fraaie hoge
bomen. De tuin vormt een fraai groen element te midden van de bebouwing.

Schematisch structuurbeeld ruimtelijke opbouw
De ruimtelijke structuur zoals hiervoor beschreven is op schematische wijze weergegeven in een
kaartbeeld. De bebouwings-, wegen- en groenstructuur zijn in deze inventariserende kaart verwerkt.
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figuur 6. Structuurbeeld ruimtelijke opbouw

2.2 Functionele analyse
Kenmerkend voor een centrumgebied is de aanwezigheid van een groot aantal diverse
voorzieningen. Zo ook in het voorliggende plangebied . In deze subparagraaf komen de functies
voorzieningen, wonen, verkeer en bedrijven aan bod.
In het plangebied zijn de nodige voorzieningen gelegen. Het betreffen zowel dagelijkse voorzieningen
als minder dagelijkse c.q. maatschappelijke voorzieningen. Het gaat om detailhandel, dienstverlening,
horeca, kantoren, maatschappelijke voorzieningen en groenvoorzieningen. Etten-Leur is daarmee in
grote mate zelfvoorzienend. Grootschalige sportvoorzieningen en (intensieve) recreatieve
voorzieningen ontbreken binnen het plangebied en zijn voornamelijk aan de randen van Etten-Leur te
vinden.
Detailhandel
Detailhandel concentreert zich voornamelijk in het Winkelhart van Etten-Leur. Maar ook aan de
historische linten de Markt, de Oude Bredaseweg en Bisschopsmolenstraat is vanuit oudsher
detailhandel aanwezig. Deze straten functioneren als aanloopgebieden voor het centrum. De functies
in het aanloopgebied zijn over het algemeen kleinschalig en divers. In het Winkelhart betreft het
voornamelijk grootschalige detailhandel. Aan de Markt, de Oude Bredaseweg en aan de
Bisschopsmolenstraat betreft het voornamelijk kleinschalige detailhandel. De locatie van de Aldi (circa
1400 m2) en de locatie van Been (meubelwinkel, circa 2500 m2) zijn hier een uitzondering op. Ook
aan de Stationsstraat zijn nog enkele (zeer) kleinschalige winkelvoorzieningen verspreid aanwezig.

Weekmarkt
Op het Raadhuisplein is wekelijks een warenmarkt, bestaande uit 50 kramen met een divers aanbod
aan food en non-food producten.

Horeca
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De cafés en restaurants zijn voornamelijk aan het Raadhuisplein, de Markt en de Oude Bredaseweg
gevestigd. Aan de Oude Bredaseweg zijn hotel “Huis ten Bosch” en hotel “Het Witte Paard” gelegen.
Aan de Markt zijn nog enkele Grillrooms en afhaal/bezorg pizzeria‟s gevestigd. In het Winkelhart, met
uitzondering van het Raadhuisplein, bestaan de horecagelegenheden voornamelijk uit
winkelondersteunende horeca zoals lunchrooms en broodjeszaken. Bij diverse horeca gelegenheden
zijn terrassen aanwezig.

Kantoren en dienstverlening
Kantoren/dienstverlening concentreren zich voornamelijk in de buurt het Stationsplein, het
Raadhuisplein, het Burchtplein, de Markt en de Oude Bredaseweg (rond de Moeierboom). Verspreid
in het plangebied komt hier en daar nog een enkele solitaire kantoorlocatie voor.

Bedrijven
Binnen het plangebied zijn slechts een beperkt aantal bedrijven gevestigd. Het betreft veelal kleine
bedrijven of nutsvoorzieningen. Meer grootschalige bedrijven komen aan de rand van Etten-Leur op
de bedrijventerreinen voor. Er zijn geen agrarische bedrijven in het plangebied gevestigd.
Omdat de binnen het plangebied gelegen bedrijven overwegend kleinschalig van aard zijn, zijn deze
over het algemeen goed combineerbaar met de aanwezige woonfunctie. Voor deze bedrijven geldt
evenwel dat er ter plekke vaak de fysieke en milieuhygienische ruimte voor uitbreiding ontbreekt (zie
ook paragraaf 4.4).
Maatschappelijke voorzieningen
De maatschappelijke voorzieningen liggen voornamelijk in de strook tussen de Anna van
Berchemlaan en de Markt. Hier bevinden zich ondermeer het politiebureau, de brandweerkazerne,
een basisschool, een zorgcentrum en een sportzaal. Binnen deze strook ligt ook het Oderkerkpark dat
voor verschillende evenementen wordt gebruikt, waardoor het zowel een maatschappelijke als
recreatieve functie heeft. In het plangebied bevinden zich verder nog een aantal kerken, een moskee
en enkele kleinere solidaire groenvoorzieningen. Aan het Raadhuisplein is het gemeentekantoor
prominent aanwezig.
Evenementen
In het centrum en in het Oderkerkpark vinden regelmatig evenementen plaats die aan de leefbaarheid
van Etten-Leur bijdragen.
Wonen
De woonfunctie is, ondanks de aanwezigheid van een groot aantal andere voorzieningen, de meest
voorkomende functie in het plangebied. Zowel in het Winkelhart, de oude linten, als in de
overgangszones naar de nieuwbouwwijken zijn woningen aanwezig. In het winkelhart betreft dit
voornamelijk appartementen. Aan de oude linten betreft dit zowel bovenwoningen, appartementen als
grondgebonden woningen. De meeste woningen zijn gezinswoningen, maar aan een aantal winkels
en bedrijven zijn bedrijfswoningen verbonden. In de achtergelegen woongebieden zijn het
voornamelijk grondgebonden woningen.

Verkeer
Binnen het plangebied zijn verschillende wegen, openbaar vervoersvoorzieningen, openbare
(ondergrondse) parkeervoorzieningen en een (overdekt) voetgangersgebied aanwezig.
Gebiedsontsluitingswegen
Op basis van de gemeentelijke wegencategorisering is er binnen het plangebied maar één
gebiedsontsluitingsweg type B aanwezig, de Anna van Berchemlaan. Hier geldt een snelheidsregime
van 50 km/uur.
Erftoegangswegen
18
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Alle overige wegen, met uitzondering van verblijfsgebieden, zijn erftoegangswegen en kennen een
snelheidsregime van 30 km/uur. De Spoorlaan is een erftoegangsweg met een verzamelfunctie en
kent een snelheidsregime van 50 km/uur.
Verblijfsgebieden
In het centrum van Etten-Leur zijn verschillende verblijfsgebieden aangewezen. Dit zijn gebieden die
enkel toegankelijk zijn voor het langzaam verkeer. Ten behoeve van de bevoorrading van winkel- en
horecabedrijven en de weekmarkt zijn deze gebieden op gezette tijden ook toegankelijk voor
(vracht)verkeer.
Parkeervoorzieningen
Binnen het plangebied zijn de volgende openbare parkeerterreinen aanwezig.


Parkeergarage Centrum (betaald parkeren)



Parkeerterrein Stationsplein (betaald parkeren)



Parkeerterrein Veemarktstraat/Korte Dreef (betaald parkeren)

 Parkeerterrein Wipakker (vrij parkeren)
Behalve deze grotere parkeerterrein zijn er ook nog diverse kleinere parkeervoorzieningen verspreid
over het plangebied aanwezig.
OV-voorzieningen
NS-Station
Het NS station bevindt zich aan de noordzijde van het plangebied. Het huidige station kent twee
sporen (één in de richting Breda en één in de richting Roosendaal); een uitbreiding van het aantal
sporen is niet voorzien. Bij het NS station zijn een bloemenkiosk, een grillroom, een wachtruimte en
een overdekte fietsenstalling aanwezig.
Busstation
Aan de oostzijde van het centrum ligt het busstation. Dit busstation biedt volop ruimte voor een
uitbreiding van het serviceniveau en biedt plaats aan maximaal 4-6 bussen. Vanaf dit station is
streekbusverbinding mogelijk met onder andere het NS-station, Breda, Oosterhout, Roosendaal etc.
Totaalbeeld functionele opbouw
De feitelijk functionele indeling van het centrum gebied is hoofdzakelijk in overeenstemming met de
functionele situatie zoals deze is vastgelegd in de nu geldende bestemmingsplannen. Op enkele
punten wijkt de werkelijke functionele situatie af van de in de bestemmingsplannen vastgelegde
situaties, het betreft dan situaties waarvoor vrijstelling is verleend of het betreffen reeds bestaande
(overgangs)situaties.
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figuur 8. Functionele opbouw

Voor wat betreft de functionele structuur van het plangebied zijn tevens knelpunten aanwijsbaar. Zo
zijn er horecabedrijven buiten het horecaconcentratiegebied aanwezig en zijn er bedrijven in de
nabijheid van woningen gevestigd. Voor deze bedrijven is binnen het plangebied nauwelijks fysieke
en/of milieutechnische uitbreidingsruimte aanwezig. Verplaatsing van deze bedrijven naar de
bedrijventerreinen aan de rand van Etten-Leur heeft dan ook de voorkeur.
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Hoofdstuk 3 Beleidskader
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de beleidsdoelstelling van rijk, provincie en gemeente voor de
actualisering van de bestemmingsplannen, zoals het bestemmingsplan „Markt-Centrum e.o.‟. Gezien
het feit dat dit bestemmingsplan nagenoeg een conserverend karakter heeft, beperkt dit hoofdstuk
zich hoofdzakelijk tot de beleidsdoelstelling die ten grondslag ligt aan de actualisering van het
bestemmingsplan. Aandacht wordt besteed aan het beleid en regelgeving van diverse overheden die
het noodzakelijk maken dat er voor dit gebied ook een geactualiseerd bestemmingsplan wordt
opgesteld.

3.1 Wet ruimtelijke ordening
Een van de uitgangspunten van de Wet ruimtelijke ordening (nader genoemd: Wro) is een centrale rol
voor actuele bestemmingsplannen voor het gehele grondgebied van een gemeente. In de Wro is de
plicht voor de gemeente opgenomen om eens in de tien jaar de bestemmingsplannen, gewijzigd dan
wel ongewijzigd, vast te stellen. Indien een gemeente hieraan niet voldoet, mogen er als sanctie geen
legeskosten worden geheven.
De rijksoverheid hecht grote waarde aan de digitalisering van bestemmingsplannen. Wijziging,
uitwisseling, vergelijking, monitoring en toetsing van digitale bestemmingsplannen zijn technisch vele
malen eenvoudiger dan bestemmingsplannen in papieren vorm. Digitaal uitwisselbare
bestemmingsplannen ondersteunen de doelstelling van de nieuwe Wro met betrekking tot de
actualisering.
De planverbeelding en de planregels zijn conform de laatste Standaard voor Vergelijkbare
BestemmingsPlannen (SVBP2008) vormgegeven en het plan zal onder meer digitaal worden
verbeeld op www.ruimtelijkeplannen.nl.

3.2 Provinciaal beleid
Structuurvisie ruimtelijke ordening provincie Noord-Brabant
Op 1 oktober 2010 heeft het college van Provinciale Staten van Noord-Brabant de Structuurvisie
Ruimtelijke Ordening (verder: SVRO) vastgesteld. In deze SVRO zijn de hoofdlijnen van het
provinciale ruimtelijke beleid tot 2025 vastgelegd (met een doorkijk naar 2040). Deze SVRO is
bindend voor het ruimtelijk handelen van de provincie en vormt een basis voor de wijze waarop de
provincie de instrumenten inzet die de Wro biedt.
De SVRO gaat in op de ruimtelijke kwaliteiten van de provincie. Mens, markt en milieu moeten binnen
de provincie in evenwicht zijn. Daarom kiest de provincie voor de verdere ontwikkeling van
gevarieerde en aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus en voor een kennisinnovatieve economie
met als basis een klimaatbestendig en duurzaam Brabant.
Binnen de stedelijke structuur van Brabant worden twee ontwikkelingsperspectieven onderscheiden:
1. Stedelijke concentratiegebieden (stedelijke regio‟s): in deze gebieden met bijbehorende
zoekgebieden wordt de bovenlokale verstedelijkingsbehoefte opgevangen. Enerzijds om de
steden voldoende draagvlak te geven voor hun functie als economische en culturele motor,
anderzijds om het dichtslibben van het landelijk gebied tegen te gaan;
2. overig stedelijk gebied (landelijke regio‟s): het overig stedelijk gebied, met bijbehorende
zoekgebieden voor verstedelijking, voorziet in de opvang van de lokale verstedelijkingsbehoefte.
Grootschalige verstedelijking is ongewenst en voor woningbouw geldt het principe „bouwen voor
migratiesaldo-nul‟.
Bij de opvang van de verstedelijkingsbehoefte wordt het accent sterker verlegd van nieuwe uitleg naar
het bestaand stedelijk gebied, door in te zetten op herstructurering en onderhoud. Beheer en
(her)ontwikkeling van de bestaande voorraad vragen specifieke aandacht. Er wordt ingezet op
zorgvuldig ruimtegebruik door de ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied zo goed mogelijk te
benutten. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de gebiedskenmerken en kwaliteiten van de
omgeving.
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Voor heel Noord-Brabant zijn gebiedspaspoorten opgesteld. In de gebiedspaspoorten is aangegeven
welke landschapskenmerken bepalend zijn voor de kwaliteit van een gebied of een landschapstype.
Daarnaast zijn de provinciale ambities weergegeven voor de ontwikkeling van de landschapskwaliteit.
Nieuwe ontwikkelingen kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe en gebiedseigen
kwaliteiten.
Gelet op het conserverende karakter van dit bestemmingsplan, passen de uitgangspunten in dit plan
binnen de kaders van het provinciale beleid.

3.3 Gemeentelijk beleid
StructuurvisiePlus/Woonvisie
Op 23 mei 2005 heeft de gemeenteraad van Etten-Leur de StructuurvisiePlus vastgesteld. In deze
visie is met betrekking tot de woningbouw bepaald dat een deel binnenstedelijk moet worden
gerealiseerd, door het benutten van binnenstedelijke bouwlocaties. Een meerlaags grondgebruik
moet voor zover stedenbouwkundig verantwoord worden bevorderd.
In de Woonvisie Etten-Leur wordt de te varen koers voor het wonen in Etten-Leur in de periode 2007
tot 2015 aangegeven. De invulling en woningtypologie zoals opgenomen in de StructuurvisiePlus
wordt mede bepaald door de Woonvisie. Binnen Etten-Leur krijgt in ieder geval de huisvesting van
senioren en starters de komende jaren extra aandacht. Bij de herontwikkeling van locaties in en nabij
het centrum van Etten-Leur kan vooral voor de huisvesting van ouderen resultaat worden geboekt.

Kantorenvisie 2013-2018
Op 2 april 2013 heeft de gemeenteraad de Kantorenvisie 2013-2018 vastgesteld. Het betreft een
geactualiseerde visie op de zakelijke dienstverlening binnen de gemeente. In deze visie wordt de
kwalitatieve en kwantitatieve vraag naar en het aanbod van kantoorlocaties geanalyseerd. In de visie
wordt onderscheid gemaakt naar de volgende locaties: Centrumgebied, Stationsgebied, Oostpoort/
Trivium en het overige stedelijk gebied.
In het Centrumgebied is sprake van kleinschalige incidentele leegstand. Er is nagenoeg geen ruimte
voor uitbreiding aanwezig.
In het stationsgebied is sprake van een deels incidentele deels structurele leegstand. De gebouwen
hebben een enigszins gedateerde uitstraling of sluiten niet meer aan op de hedendaagse vraag. De
investeringsbereidheid is laag omdat deze niet kan concurreren met de kantorenstrip aan de
Oostpoort. In de toekomst zal gekeken worden naar de mogelijkheden voor herstructurering en
herbestemmen.
Bij de locaties Oostpoort en Trivium is nog uitbreidingsruimte aanwezig. De huidige kantorenvoorraad
in dit gebied is grotendeels verhuurd. Ook hier sprake van incidentele leegstand als gevolg van de
marktwerking.
Er wordt gestreefd naar een evenwicht in vraag en aanbod. Dit kan worden bereikt door meer controle
op nieuwe ontwikkelingen en door het verminderen van de leegstand door een gebiedsgerichte
aanpak.
In het voorliggend bestemmingsplan is rekening gehouden met de uitgangspunten van de
kantorenvisie. In het Centrum is gekozen voor het consolideren van de bestaande voorraad. Voor het
Stationsgebied zijn de bestaande rechten uit het geldend bp overgenomen. Dit is in afwachting van de
visie Stationsplein e.o. . Ten aanzien van de Markt wordt er in het voorliggende plan ingezet op het
gecontroleerd toevoegen van kleinschalige kantoren/zakelijke en maatschappelijke dienstverlening.

Ruimtelijke structuurvisie detailhandel en horeca
Op 17 december 2007 heeft de gemeenteraad de Ruimtelijke Structuurvisie detailhandel en horeca
vastgesteld. Hierin wordt een visie gegeven op de toekomstige ruimtelijke structuur voor detailhandel
en horeca tot 2015. Met deze structuurvisie kunnen nieuwe initiatieven voor detailhandel en horeca
22

Bestemmingsplan Markt-Centrum e.o.

worden getoetst. De visie bevat een analyse, van de omvang, aard van het winkel- en horecaaanbod en geeft een overzicht van relevant beleid en ontwikkelingen, om zo te komen tot een visie op
de ontwikkelingsmogelijkheden voor horeca en de gewenste aanbodstructuur.
In de visie wordt onderscheid gemaakt naar voedings- en genotsmiddelen (VGM) en duurzame
overige goederen (DOG). Het centrum wordt als het belangrijkste winkelgebied voor de inwoners van
Etten-Leur gezien. Het centrum heeft daarnaast ook een belangrijke functie voor omliggende kernen.
Het aanbieden van een complete winkelaanbod (voor zowel dagelijkse boodschappen en als
recreatief winkelen), gecombineerd met de goede bereikbaarheid, parkeervoorzieningen en een
compacte opzet, wordt als belangrijke kracht van het centrum van Etten-Leur gezien.
De Bisschopssmolenstraat, het zuidelijke deel van de Markt, de Oude Bredaseweg en het Torenpad
functioneren als aanloopstraten van het centrum. Hier worden doelgericht bezochte winkels
afgewisseld met woningen, dienstverleners en horeca.
Het horeca-aanbod in Etten-Leur is vooral in het centrum gevestigd. Het beleid is gericht op verdere
concentratie van het horeca-aanbod in het centrum. Dit aanbod bestaat enerzijds uit
winkelondersteunende (daghoreca) en anderzijds uit autonome horeca (avondhoreca). Gelet op het
uitgaanspatroon en horeca-aanbod in de regio (Breda / Antwerpen) ligt realisatie van een groot
cluster met zware horeca bedrijven niet voor de hand. Versterking van het aanbod avondhoreca vindt
bij voorkeur in het centrum (zuidelijk deel van de Markt en aan het Raadhuisplein) plaats.
In het voorliggende bestemmingsplan is de beschreven detailhandel- en horecastructuur in
bestemmingen vastgelegd. Zo bevat het bestemmingsplan voor het winkelhart
centrumbestemmingen, hier zijn vrijwel alle vormen van detailhandel toegestaan en is er geen
beperking aan oppervlakte van detailhandel opgenomen. Voor de Markt, Bisschopsmolenstraat, en
Oude Bredaseweg is een gemengde bestemming opgenomen. Binnen deze bestemming behoort de
vestiging van kleinschalige detailhandel tot de mogelijkheden.
In de winkelgebieden worden mogelijkheden geboden voor winkelondersteunende horeca. Aan het
zuidelijk deel van de Markt en aan het Raadhuisplein wordt mogelijkheid geboden voor het vestigen
van autonome avondhoreca

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2006-2010
Het GVVP 2006-2010 biedt de mogelijkheid voor een integrale benadering van het verkeers- en
vervoersbeleid van de gemeente Etten-Leur. In de nota worden de verschillende oudere
verkeersbeleidstukken in onderlinge samenhang bekeken en wordt het bestaande verkeersbeleid op
onderdelen aangevuld en gecomplementeerd. Op deze wijze wordt een totaal visie voor het verkeersen vervoersbeleid gevormd waarbij de integrale benadering centraal staat.
De hoofddoelstelling van het GVVP is het bieden van een doelmatige, veilige en duurzaam
functionerende verkeers- en vervoerssysteem, waarbij de kwaliteit voor de individuele burger in een
goede verhouding staat tot de kwaliteit voor de rest van de samenleving.
Het GVVP wil dit bereiken door onder meer het toepassen van het ontwerpprincipe “Duurzaamveilig”
en het uitvoeren van verschillende plannen en maatregelen welke zijn genoemd in het
uitvoeringsprogramma.
In het voorliggende bestemmingsplan hebben de verschillende wegen een verkeersfunctie gekregen.
De bestemmingsgrenzen zijn in de meeste gevallen dusdanig ruim dat aanpassingen aan de straten,
paden, wegen en verblijfsgebieden t.g.v. het ontwerpprincipe duurzaamveilig mogelijk zijn.
Voor een enkele situatie (aanpassing van de kruising Markt/Spoorlaan) is rekening gehouden met een
infrastructurele aanpassing.

Milieuvisie 2010-2020
De Milieuvisie is op 13 juli 2010 door de gemeenteraad van Etten-Leur vastgesteld. Deze visie
formuleert onder meer een aantal ambities, doelstellingen en uitgangspunten met betrekking tot het
milieu en een duurzame ontwikkeling. Een daarvan is de integratie van milieubeleid met ruimtelijk
beleid. Bij het opstellen van dit conserverend bestemmingsplan is rekening gehouden met deze
milieuvisie.
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Beleidsvisie Externe veiligheid
In december 2008 is door de gemeenteraad van Etten-Leur de Beleidsvisie Externe Veiligheid
vastgesteld. Deze visie bevat voor verschillende gebiedstypen de ambities en keuzes met betrekking
tot het plaatsgebonden risico (PR0) en het groepsrisico (GR). Met die ambities en uitgangspunten is
in dit bestemmingsplan rekening gehouden.

Groenbeleidsnota
De Groenbeleidsnota heeft als doelstellingen het beschermen en versterken van het openbaar groen
in bestaand stedelijk gebied evenals het versterken van de samenhang van het groen met oog voor
landschappelijke, ecologische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische patronen door het definiëren
van uitgangspunten voor nieuw beleid. De nota zal dienen als integraal beleidskader voor de
stedelijke groenstructuur van de gemeente Etten-Leur, inclusief de randen tussen stedelijk gebied en
buitengebied. De nota zal in samenhang met andere beleidsterreinen een van de toetsingskaders zijn
voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, evenals voor de ontwikkeling van beleid met betrekking tot
groen.
Het groene karakter van Etten-Leur wordt behouden door de verankering van verschillende thema‟s
samen met de absolute ondergrens van de groennorm van gemiddeld 80 m² per woning. Om het
groen kwantitatief op peil te houden is de verkoop van openbaar groen ongewenst. Aandacht wordt
besteed aan illegaal in gebruik genomen groenstroken. Bij het opstellen van dit plan wordt daarom de
nulsituatie vastgelegd, zodat vanaf dat moment mogelijk handhavend opgetreden zal worden.
Alleen de belangrijke hoofdgroenstructuurelementen (een greep uit de Hoofdbomenstructuur en
Hoofdstructuur Groene Vlakelementen tezamen) zijn in het bestemmingsplan bestemd tot “Groen”.
De overige “groene Vlakelementen”en hoofdbomenstructuur heeft de bestemming 'Verkeer - Verblijf"
gekregen.
Beleidsnotitie “Huisvesting mantelzorg gemeente Etten-Leur”
Op 14 juli 2009 heeft de gemeenteraad van Etten-Leur de beleidsnotitie „huisvesting mantelzorg
gemeente Etten-Leur‟ vastgesteld. Deze notitie is bedoeld om ruimtelijke mogelijkheden te bieden om
huisvesting voor mantelzorg bij woningen mogelijk te maken. Naast huisvesting in permanente aan-,
uit- of bijgebouwen biedt de notitie ook de mogelijkheid tot het plaatsen van een tijdelijke woonunit.
Aan deze afwijking hangt de voorwaarde dat, indien de mantelzorg ten einde is, een en ander weer
terug gebracht moet worden conform het bestemmingsplan. In deze notitie zijn voorbeeldregelingen
opgenomen. Deze regelingen zijn verwerkt in dit bestemmingsplan.

Archeologie beleid
De gemeenteraad van Etten-Leur heeft op 11 oktober 2010 het archeologiebeleid en de
gemeentelijke archeologische beleidskaart vastgesteld. De ontwikkeling van gemeentelijk beleid op
het gebied van archeologie is een verplichting die volgt uit de implementatie van de Wet op de
Archeologische Monumentenzorg van 1 september 2007. In het archeologiebeleid zijn de regels
omtrent archeologische monumentenzorg uitgewerkt. In het beleid worden op basis van de
gemeentelijke archeologische beleidskaart de verplichtingen en procedures ten aanzien van
bodemverstorende ontwikkelingen/handelingen beschreven. De verplichtingen gelden voor degene
die bodemverstorende handelingen wil gaan verrichten. Het beleid houdt kort gezegd in dat bij
bodemverstorende handelingen met een diepte van meer dan 40 cm-Mv en van een bepaalde
oppervlakte (dit is afhankelijk van het gebied waarin de handeling plaatsvindt) bekeken moet worden
of archeologisch onderzoek en een eventueel vervolg daarop noodzakelijk zijn.

Beleidsregel aan huis gebonden beroepen en bedrijven
Veel nieuwe bestemmingsplannen kennen al een (ruime) regeling voor aan huis gebonden beroepen
en bedrijven. Toch blijkt in de praktijk dat er soms onduidelijkheid is over wanneer de gemeente nu
welk beroep of bedrijf rechtstreeks toestaat. Om zoveel mogelijk discussie te voorkomen is in de
beleidsregel de uitgangspunten voor aan huis gebonden beroepen en bedrijven nog eens duidelijk
weergegeven. Deze beleidsregel is integraal in de bijlage bij deze toelichting opgenomen.
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Notitie Stedelijke bebouwingsvoorschriften
In juni 2000 is als voorloper van de actualisering van de bestemmingsplannen de notitie Stedelijke
bebouwingsvoorschriften vastgesteld. Deze voorschriften bevatten algemene uitgangspunten ten
aanzien van bebouwingsmogelijkheden en worden gehanteerd bij de beoordeling van bouwplannen
die zijn gelegen in een gebied waarvoor nog een verouderd bestemmingsplan (ouder dan 10 jaar)
geldt. De stedelijke bebouwingsvoorschriften dienen als uitgangspunt voor de actualisering van de
bestemmingsplannen. Doel is om qua opzet en methodiek gelijkluidende bestemmingsplannen voor
de woongebieden in de gemeente te krijgen.
Terrassennota
Op 1 juni 2012 is het terrassenbeleid van de gemeente Etten-Leur in werking getreden. Het
terrassenbeleid heeft tot doel om aan te geven onder welke condities de terrassen in de gemeente
Etten-Leur kan worden toegestaan, in welke gevallen een vergunning moet worden aangevraagd en
hoe controle op naleving van de regels wordt vormgegeven. In het terrassenbeleid is ervoor gekozen
om geen specifieke locaties of horecabedrijven aan te wijzen waarvoor de regels geleden, maar is
van toepassing op alle terrassen in Etten-Leur. De beleidsnota bevat naast beschrijving van het
juridisch kader, ook uitgangspunten en beleidsregels ten aanzien van exploitatievergunning.

3.4 Conclusie
Gelet op de regelgeving met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het daaruit voortvloeiende
beleid, zoals in het voorgaande is aangegeven, is het van belang om te beschikken over actuele
bestemmingsplannen. De actualisering van het bestemmingsplan „Markt-Centrum e.o.‟ past binnen dit
streven.
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Hoofdstuk 4 Milieu en duurzaamheid
In dit hoofdstuk komen de onderwerpen met betrekking tot de kwaliteit van de leefomgeving aan de
orde en die van belang zijn voor de herziening van het plangebied Markt-Centrum e.o..

4.1 Bodem
Wettelijk is bepaald dat een vergunningsplichtig bouwwerk niet mag worden gebouwd op een zodanig
verontreinigd terrein, dat er schade of gevaar is te verwachten voor de gezondheid van de gebruikers
of het milieu. Bij relevante nieuwbouw zal voorafgaand aan het verlenen van de
omgevingsvergunning moeten worden aangetoond dat de bodem schoon is.
Historische bebouwing
De bebouwing langs de Markt, de Oude Bredaseweg en in mindere mate de zijstraten daarvan,
behoort tot de historische bebouwing van Etten-Leur. Het is niet ongebruikelijk dat de bovengrond in
oude woonkernen in enige mate is verontreinigd met zware metalen (met name lood en zink) en/of
PAK. Bij diverse percelen aan de Markt en Oude Bredaseweg is een dergelijke verontreiniging ook
daadwerkelijk analytisch vastgesteld.
Gesteld kan worden dat in oude woonkernen sprake is van een diffuus verontreinigde toplaag. Het
betreft vaak een ophooglaag als gevolg van afval en verbrandingsresten die in het verleden op het
eigen terrein werden gestort. Deze verontreinigingen in die laag zijn niet mobiel in de bodem en niet
vluchtig. Wanneer de bodem is afgeschermd, dus geen rechtstreeks contact met mensen mogelijk is
(bijvoorbeeld door verharding), dan bestaat er geen gevaar voor de volksgezondheid.

Olietanks
Een aantal gebouwen in het plangebied is in het verleden verwarmd met huisbrandolie. Als gevolg
daarvan is de bodem (boven- en/of ondergrond) plaatselijk verontreinigd met minerale olie. Omdat de
meeste locaties van boven- en ondergrondse tanks bij de gemeente bekend waren, is via
gemeentelijke acties werk gemaakt van sanering van de olietanks en van de gevallen van ernstige
bodemverontreiniging. Het is niet uit te sluiten dat plaatselijk nog licht tot matig verhoogde gehalten
minerale olie in de bodem aanwezig zijn.

Beperkingen
Het is aan te bevelen om de grond nabij woningen in de historische kern niet te gebruiken voor het
telen van voedingsgewassen. Verder verdient het aanbeveling om verontreinigde ophooglagen te
verharden.

Verontreinigde locaties
Bij de gemeente zijn er binnen het plangebied drie verontreinigde locaties bekend.
1. Dreef 52-54: Op het achterterrein van deze locatie is een ernstig geval van bodemverontreiniging
met minerale olie aanwezig. De verontreiniging heeft zich verspreid naar perceel Bruininkhuizen
1. Voor deze locatie is er geen saneringsurgentie.
2. Dreef 56-58: (voormalig tankstation). Zowel in de grond als in het grondwater is er een ernstige
verontreiniging met minerale olie en aromaten aanwezig. Grond- en grondwaterverontreinigingen
zijn zintuiglijk en analytisch voldoende ingekaderd. Vanwege de aanwezigheid van een drijflaag is
sprake van actuele verspreidingsrisico's. Het gebied moet voor 2015 zijn gesaneerd.
3. Markt 81-83 (voormalige chemische wasserij). Uit onderzoek (2012) blijkt dat de grond niet is
verontreinigd, maar dat circa 600 m3 grondwater (tot 10 m-mv) wel sterk is verontreinigd met
vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK). Is er geen sprake van onaanvaardbare
ecologische en verspreidingsrisico‟s, maar er zijn mogelijk wel humane risico‟s als gevolg van
uitdamping. Hier wordt nader onderzoek naar verricht. De provincie Noord-Brabant zal een
beschikking opstellen waarin het oppompen van grondwater, zonder een goedgekeurd
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saneringsplan, verboden wordt. Omdat er geen sterke grondverontreiniging aanwezig is, zullen
de betrokken percelen niet kadastraal worden aangetekend.
Bodemkwaliteitskaart
Volgens de „Bodemkwaliteitskaart regio Brabant‟ (Oranjewoud, rapportnummer 233441 d.d. 19 oktober 2011)
voldoet de bovengrond in het centrum van Etten-Leur aan de kwaliteitsklasse “Wonen” van het Besluit
bodemkwaliteit. Dat betekent dat de bodem in het plangebied, met uitzondering van de bovenstaande bekende
gevallen van bodemverontreiniging en de bodem rond historische bebouwing, geschikt is voor „wonen met tuin‟.

Vertaling in het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan heeft betrekking op een actualisering van de bestaande planologische situatie. Uit de
bodemkwaliteitskaart komt naar voren dat de gronden geschikt zijn voor de huidige functie. Voor nieuwe situaties
zal onderzoek naar de bodemkwaliteit voor het verlenen van een omgevingsvergunning noodzakelijk zijn.

4.2 Geluidhinder
De mate waarin het geluid, dat veroorzaakt wordt door verkeer en industrieterreinen, het woonmilieu
mogen belasten is geregeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder. Daarnaast legt de Wet
milieubeheer beperkingen aan bedrijven op.
In de Wet geluidhinder is bepaald dat voor locaties waar geluidsgevoelige bestemmingen kunnen
worden gerealiseerd of verkeersontwikkelingen plaatsvinden, de geluidsbelastingen bepaald dienen
te worden binnen de zones behorende bij verkeerswegen, spoorwegen en industrieterreinen.
Geluidszones zijn aandachtgebieden waarbinnen in principe akoestisch onderzoek moet
plaatsvinden. In dit plangebied kunnen weg- en spoorweglawaai relevant zijn. Er liggen geen
geluidszones vanwege industrieterreinen over het plangebied.

Wegverkeerslawaai
In de Wetgeluidhinder (Wgh) is geregeld dat iedere weg in beschouwing dient te worden genomen
tenzij deze binnen een woonerf gelegen is of voor een weg een maximum rijsnelheid van 30 kilometer
per uur geldt. De meeste wegen in het plangebied hebben een maximale snelheid van 30 kilometer
per uur en hebben dus geen zonering.
De Anna van Berchemlaan, Spoorlaan en het gedeelde van de Markt, gelegen tussen de Spoorlaan
en de Hoevenseweg, zijn uitzonderingen. Hier geldt een maximale snelheid van 50 kilometer per uur,
hier geldt een aandachtsgebied van 200 meter.
In beginsel geldt dat de geluidsbelasting van binnen stedelijke wegen op nieuwe woningen niet meer
mag bedragen dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB (Lden). De maximale ontheffingswaarde
voor nieuwe woningen bedraagt 63 dB. Een verhoging boven de 63 dB is in geen geval mogelijk.

Spoorweglawaai
Het plangebied is gedeeltelijk gelegen binnen de invloedssfeer van de spoorlijn Roosendaal-Breda.
Het aandachtsgebied van het spoor bedraagt 500 meter.
De hoogst toelaatbare geluidsbelasting voor woningen bedraagt 55 dB en voor andere
geluidsgevoelige objecten 53 dB. De maximale ontheffingsgrens bedraagt 68 dB.

Industrielawaai
Het plangebied ligt meer dan 500 meter van het bedrijventerrein Vosdonk en valt zodoende buiten de
toetsingszone van het (gezoneerde) bedrijventerrein. Voor bedrijven op niet gezoneerde (industrie)
gebieden geldt dat, via het vergunningentraject dan wel via de algemene regels (activiteitenbesluit),
aan de vereiste grenswaarden voor geluid voldaan wordt.

Verwerking in het bestemmingsplan
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Het voorliggende bestemmingsplan is een consoliderend bestemmingsplan en maakt geen
nieuwbouw, grote ontwikkelingen en nieuwe (spoor) wegen mogelijk. Dit houdt in dat geen toetsing
aan de grenswaarden hoeft plaats te vinden. Een akoestisch onderzoek kan daarom achterwege
blijven. Indien binnen het plangebied woningen dan wel andere geluidsgevoelige bestemmingen
binnen de zones van de betreffende wegen of spoorweg worden geprojecteerd, dient de
geluidsbelasting vanwege deze wegen of spoorweg op het bouwplan inzichtelijk gemaakt te worden.

4.3 Externe veiligheid
Het externe veiligheidsbeleid is gericht op de beperking en/ of beheersing van de risico's als gevolg
van opslag en verwerking van gevaarlijke stoffen binnen inrichtingen en het vervoer van gevaarlijke
stoffen. Het uitgangspunt van het beleid is dat burgers voor de veiligheid van hun omgeving mogen
rekenen op een basis beschermingsniveau (Plaatsgebonden Risico). Daarnaast moet de kans op een
groot ongeluk met meerdere slachtoffers (GroepsRisico) worden afgewogen en verantwoord bij een
toename van het aantal personen binnen het invloedsgebied.

Inrichtingen
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) schrijft voor om - in geval van nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen binnen een invloedsgebied - te toetsen aan risiconormen (plaatsgevonden risico) en
het groepsrisico te verantwoorden bij een toename van het van het aantal personen. Daarnaast is ook
bij het opnieuw bestemmen van een bestaande situatie een toetsing aan de risiconormen voor het
plaatsgebonden risico noodzakelijk. Het gaat daarbij om de omgeving van bijvoorbeeld LPGtankstations, chemische fabrieken en bedrijven waar veel verpakte gevaarlijke stoffen worden
opgeslagen.
Aanvullend zijn in het Vuurwerkbesluit en het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer
veiligheidsafstanden genoemd die rond minder risicovolle inrichtingen (bijvoorbeeld
vuurwerkverkooppunten en propaangastanks tot 13 m3) moeten worden aangehouden.

Afbeelding 9. Uitsnede risicokaart (bron: Risicokaart Nederland)

Bevi Inrichtingen
Uit de uitsnede van de risicokaart blijkt dat er zich binnen of nabij het plangebied één Bevi
inrichtingen, zwembad "de Banakker", bevindt.

Overige risicorelevante inrichtingen
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Er bevinden zich geen andere risicorelevante bedrijven binnen het bestemmingsplangebied, waarvoor
veiligheidsafstanden zijn opgenomen in het Vuurwerkbesluit en het Besluit algemene regels
inrichtingen milieubeheer (Barim) en die gewaarborgd dienen te worden in het bestemmingsplan.
Nieuwvestiging van risicorelevante bedrijven
Overeenkomstig het gestelde in de Beleidsvisie externe veiligheid van de gemeente is geborgd dat
nieuwsvestiging van risicorelevante bedrijven binnen de bestemming "Bedrijf" niet mag plaatsvinden.

Transport gevaarlijke stoffen
Voor de omgeving van transportroutes en buisleidingen van het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn
een aantal circulaires van belang, die te zijner tijd worden vervangen door AMvB‟s waarin
risiconormen en een verantwoordingsplicht worden verankerd. De circulaire "Risiconormering vervoer
gevaarlijke stoffen" (Rnvgs) schrijft ook voor om -in geval van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
binnen het invloedsgebied- te toetsen aan risiconormen (plaatsgebonden risico) en het groepsrisico te
verantwoorden bij een toename van het aantal personen.

Spoor Breda - Roosendaal
Het plangebied grenst aan de spoorlijn Breda - Roosendaal waarover gevaarlijke stoffen worden
vervoerd. Uitgegaan kan worden van een afwegingszone van 200 meter aan weerszijden van het
spoor, waarbinnen externe veiligheid, bij nieuwe ontwikkelingen, nader moet worden bezien. Dit
bestemmingsplan omvat geen herontwikkelingen binnen deze zone. Externe veiligheid ten aanzien
van het spoor hoeft derhalve dan ook niet verder in beeld te worden gebracht.

Buisleidingen
Ten noorden van het plangebied (langs het spoor ) ligt een aardgastransportleiding van de Gasunie.
Deze buisleiding heeft een uitwendige diameter van 6.26 inch (159 mm) en een inwendige diameter
van 5,91 inch ( 150 mm). De maximale werkdruk bedraagt 40 bar.
In 2007 is het Registratiebesluit externe veiligheid in werking getreden op basis waarvan
risicogegevens van buisleidingen worden geregistreerd en vrijgegeven. De gegevens over de
buisleiding zijn te vinden op de risicokaart. Hieruit blijkt dat de Plaatsgebonden risico (PR) – contour
van de onderhavige aardgastransportleiding op de buis ligt (dus 0 meter). Er mogen dan ook geen
(beperkt) kwetsbare objecten binnen deze contour aanwezig zijn.
Op grond van artikel 12 Bevb dient het groepsrisico (GR) te worden verantwoord. Omdat sprake is
van een consoliderend bestemmingsplan is er geen sprake van een toename van het groepsrisico. Er
kan dan ook worden volstaan met een beperkte verantwoording van het GR.
De buisleiding loopt langs en door een gemiddelde woonwijk met een gemiddelde dichtheid (ca. 60
personen per hectare). Voor het groepsrisico is voorts van belang de inventarisatieafstand en deze
bedraagt volgens Bijlage 6 van het „Handboek buisleiding in bestemmingsplannen‟ voor de
onderhavige situatie 70 meter. Deze afstand geldt aan weerszijden van de leiding. Uit berekeningen
van de Gasunie blijkt dat van de onderhavige aardgastransportleiding de PR-contour op de buis ligt
en dat het berekende groepsrisico ruim beneden de oriënterende waarde ligt.
De personen in de inventarisatieafstand zijn in het algemeen zelfredzaam, er zijn geen groepen die
als verminderd zelfredzaam kunnen worden aangemerkt aanwezig. Binnen het invloedsgebied is
geen hoogbouw aanwezig. Er zijn voldoende vluchtroutes van de risicobron af gericht. De
mogelijkheden voor zelfredzaamheid zijn daarmee goed te noemen.
Ten aanzien van de bestrijdbaarheid geldt dat het plangebied goed bereikbaar is voor hulpdiensten.
Externe veiligheid vormt dan ook geen belemmering.

Vertaling in het bestemmingsplan
Ingevolge artikel 14 Bevb dient een bestemmingsplan de ligging weer te geven van de in het
plangebied aanwezige buisleidingen alsmede de daarbij behorende belemmeringenstrook ten
behoeve van het onderhoud van de buisleiding. De belemmeringenstrook bedraagt ten minste vijf
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meter aan weerszijden van een buisleiding, gemeten vanuit het hart van de buisleiding. Zowel de
buisleiding als de bijbehorende belemmeringenstrook vallen buiten het plangebied. Het voorliggende
bestemmingsplan zal daarom geen regels bevatten ten aanzien van de bescherming van de
buisleiding. Ten aanzien van de het aspect inrichtingen is er in het bestemmingsplan een beperking
voor het vestigen van Bevi inrichtingen en LPG-tankstations opgenomen.

4.4 Milieuzonering
Door het aanbrengen van een zone tussen bedrijvigheid en gevoelige bestemmingen zoals
woningbouw kan de overlast ten gevolge van deze activiteiten zo laag mogelijk worden gehouden.
Zonering is met name van toepassing bij nieuwbouw van woningen in de directe omgeving van een
bedrijf of andersom.
In het plangebied ligt de bestaande situatie al geruime tijd vast en daarmee ook de afstand tussen de
bedrijvigheid en de gevoelige bestemmingen.

Bedrijven
Ten behoeve van het voorliggende plan zijn alle in het plangebied aanwezige bedrijven
geïnventariseerd. Verreweg de meeste bedrijven in het plangebied zijn winkels of kantoren en passen
in de ruimtelijke uitstraling van het plangebied.
Er zijn twee bedrijven in het plangebied aanwezig die een zwaardere milieucategorie kennen.
1. Textielreiniging De Baronie, Spoorlaan 9
Het betreft een natwasserij/strijkerij en geen chemische wasserij (SBI code 96011) en valt in de
milieucategorie 3.1. Voor dergelijke bedrijven geldt een minimale afstand van 50 meter ten opzichte
van omliggende woningen. Omdat er sprake is van een gemengd omgevingstype (situering langs
spoorlijn) mag de afstand met een stap worden verlaagd naar 30 meter. Binnen deze toetsingsafstand
liggen enkele woningen. Dit betekent dat dit bedrijf op deze locatie onwenselijk is, het heeft de
voorkeur om dit bedrijf te verplaatsen naar een bedrijventerrein.
2. Smederij en constructiewerkplaats, Markt 89
De activiteiten van dit bedrijf staan weliswaar op een laag pitje, maar er is nog steeds sprake van
deze activiteiten. De activiteiten vallen onder Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen (SBI code
255, 331). Voor dergelijke bedrijven geldt een minimale afstand van 100 meter ten opzichte van
omliggende woningen. innen deze toetsingsafstand liggen verschillende woningen. Dit betekent dat
dit bedrijf op deze locatie onwenselijk is, het heeft de voorkeur om dit bedrijf naar een bedrijventerrein
te verplaatsen.

Vertaling in het bestemmingsplan
Het voorliggende bestemmingsplan is een consoliderend bestemmingsplan en maakt geen nieuwe
milieuhinderende dan wel milieugevoelige situaties mogelijk. Bestaande rechten zijn daar waar dit
mogelijk is gerespecteerd. Daar waar bestaande milieuhinderende activiteiten voorkomen, maar deze
vanuit een goede ruimtelijke ordening onwenselijk zijn, zijn deze activiteiten door middel van een
specifieke functie aanduiding toegestaan.

4.5 Luchtkwaliteit
In de Wet luchtkwaliteit 2007 zijn voor een aantal stoffen grenswaarden opgenomen.
Bestemmingsplannen worden aan deze normen getoetst. Bronnen van luchtverontreiniging zijn
enerzijds de achtergrondwaarde en anderzijds industriële bronnen en verkeer. In en om het
betreffende gebied zijn geen industriële bronnen aanwezig.
Vertaling in het bestemmingsplan
Het voorliggende bestemmingsplan heeft een consoliderend karakter en maakt geen grootschalige
nieuwe ontwikkelingen mogelijk. De toename van verkeer ten gevolge incidentele vervangende
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nieuwbouw zal dermate beperkt zijn dat als gevolg daarvan de luchtverontreiniging niet
noemenswaardig toe zal nemen. Een berekening is gezien de beperkte nieuwe
ontwikkelingsmogelijkheden achterwege gelaten. Gezien het feit dat het bestemmingsplan
consoliderend van aard is en er geen grootschalige ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt is er
sprake van een „niet in betekende mate (NIBM)-situatie‟.

4.6 Flora en fauna
Flora en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998
De Flora- en faunawet regelt de bescherming van planten- en diersoorten. In deze wet zijn EUrichtlijnen voor de bescherming van soorten opgenomen (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn). De
doelstelling van de wet is de bescherming en behoud van in het wild levende planten en dieren. Het
uitgangspunt van de wet is „nee, tenzij‟. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op
beschermde soorten zonder ontheffing in principe verboden zijn.
De Natuurbeschermingswet 1998 is gericht op gebiedsbescherming. De wet is op 1 oktober 2005
gewijzigd en sindsdien zijn de bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
verwerkt. De volgende gebieden worden aangewezen en beschermd op grond van deze wet:


Natura 2000-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijngebieden);



Beschermde natuurmonumenten;

 Wetlands.
Het plangebied is niet aangewezen als, of in de directe nabijheid van een dergelijk aangewezen
gebied gelegen.
Het is van belang bij de ruimtelijke planvorming om vooraf te onderzoeken of en welke beschermde
dier- en plantsoorten voorkomen, wat hun beschermingsstatus is en wat de effecten zijn van de
ingreep op het voortbestaan van de gevonden soorten. Het voorliggende bestemmingsplan is een
conserverend bestemmingsplan en maakt geen grootschalige herontwikkelingen mogelijk. Het
plangebied betreft een gebied met volop bestaande menselijke activiteiten en verstoringen. Het is
daarmee niet waarschijnlijk dat er binnen dit plangebied concentraties van beschermde plant- en
diersoorten voorkomen. Voor zover die soorten wel voorkomen zal er ten gevolge van de vaststelling
van dit bestemmingsplan geen verstoring optreden. De Flora en faunawet blijft daarnaast nog steeds
wel van toepassing op activiteiten die binnen het plangebied zullen/kunnen plaatsvinden.

4.7 Waterhuishoudkundige aspecten
Brabantse Delta
Het waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de gemeente. Het gaat
dan om het waterkwantiteit en -kwaliteitsbeheer, de waterkeringzorg, waterzuivering, het
grondwaterbeheer, het waterbodembeheer en vaak ook het scheepvaartbeheer.
Het waterschap heeft de grondslag van haar beleid opgenomen in het waterbeheersplan 2010-2015,
wat is afgestemd op Europees, nationaal en provinciaal beleid. Speerpunten uit het waterbeheerplan
zijn veiligheid, droge voeten, voldoende water, gezonde natuur, schoon water, genieten van water en
het waterschap als calamiteitenorganisatie.
Het waterschap heeft in een toetsingskader RO "De ruimte blauw geordend" aangegeven wat de
ruimtelijke consequenties zijn van het waterbeleid.
Daarnaast heeft het waterschap waar nodig nog toegespitst beleid en beleidsregels op de
verschillende thema's/speerpunten uit het waterbeheersplan en heeft het waterschap een eigen
verordening; De Keur en de legger. De Keur bevat gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot
ingrepen die consequenties hebben voor de waterhuishouding en het waterbeheer. De legger geeft
aan waar de waterstaatswerken liggen, aan welke afmetingen en eisen die moeten voldoen en wie
onderhoudsplichtig is. Veelal is voor deze ingrepen een Watervergunning van het waterschap
benodigd. De Keur is onder andere te raadplegen via de site van waterschap Brabantse Delta.
Het waterschap hanteert bij nieuwe ontwikkelingen het principe van waterneutraal bouwen, waarbij
gestreefd wordt naar het behoud of herstel van de 'natuurlijke' waterhuishoudkundige situatie.
Vanwege dit principe wordt bij uitbreiding van verhard oppervlak voor de omgang met hemelwater
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uitgegaan van de voorkeursvolgorde infiltreren, bergen, afvoeren, De technische eisen en
uitgangspunten voor het ontwerp van watersystemen zijn opgenomen in de "Beleidsregel
hydraulische randvoorwaarden 2009".
Duurzaam waterbeheer
Duurzaam stedelijk waterbeheer staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. Specifieke
problemen als (grond)wateroverlast en, door vervuiling, een slechte kwaliteit van het oppervlaktewater
binnen de bebouwde kom vormen hiervoor een directe aanleiding. Daarnaast kent water in het
stedelijke gebied verschillende potenties zoals drager van ecologie, landschap of recreatie. In het
verleden was het waterbeheer volgend aan de ruimtelijke ordening, tegenwoordig maakt het thema
water integraal onderdeel uit van de planvorming. In het kader van duurzaam stedelijk waterbeheer
wordt onder meer gestreefd naar:
a. een minimumkwaliteit van het oppervlaktewater. Hiervoor dient de vuiluitworp vanuit rioolstelsels
te worden gereduceerd, bijvoorbeeld door meer water te bergen in het rioolstelsel of door relatief
schoon water af te koppelen van de riolering. Minder vervuiling van water kan mede worden
bereikt door het voorkomen dat regenwater verontreinigd raakt, bijvoorbeeld door geen
bouwmaterialen toe te passen die het water verontreinigen;
b. het voorkomen van wateroverlast. De meest duurzame oplossing om wateroverlast tegen te gaan
is creëren van meer berging ofwel ruimte voor water;
c. zorgvuldig en zuinig watergebruik. Het gebruik van drinkwater kan worden gereduceerd door
waterbesparende maatregelen te treffen dan wel door niet voor alle toepassingen gebruik te
maken van drinkwater, bijvoorbeeld door regenwater te gebruiken voor toiletspoeling;
d. een meer natuurlijk neerslagafvoerpatroon. Regenwater wordt daarbij zoveel mogelijk vertraagd
via de bodem afgevoerd naar het oppervlaktewater en niet via de riolering naar de awzi en/of
direct naar het oppervlaktewater;
e. de realisatie van natuurvriendelijke oevers in het stedelijke gebied.
Verder wordt er geadviseerd om gebruik te maken van milieuvriendelijke materialen en dus het
achterwege laten van uitlogende materialen zoals lood, koper, zink en zacht PVC. De toe te passen
bouwmaterialen dienen getoetst te worden aan het Bouwbesluit. Dit is een landelijke regeling. De
wetgever biedt geen mogelijkheden om vanwege de mogelijke uitloging van materialen, aanvullende
eisen te stellen ter bescherming van bv. het milieu. Derhalve kan op dit onderwerp uitsluitend in de
adviserende sfeer geprobeerd worden om de toepassing van dergelijke materialen tegen te gaan. In
het plangebied komen geen waterlopen of andere waterpartijen voor.

4.8 Archeologie
In Europees verband is het zogenaamde Verdrag van Malta tot stand gekomen. Uitgangspunt van dit
verdrag is het archeologisch erfgoed zo veel mogelijk te behouden. Bij het ontwikkelen van ruimtelijk
beleid moet het archeologisch belang vanaf het begin meewegen in de besluitvorming. Om dit te laten
plaatsvinden wordt, naast de in ontwikkeling zijnde regelgeving en beleid, een economische factor
toegevoegd. De kosten voor het zorgvuldig omgaan met het bodemarchief, dus de kosten voor
inventarisatie, (voor)onderzoeken, bodemonderzoek en documentatie, worden door de initiatiefnemer
betaald. Archeologie wordt een vast onderdeel van de planvoorbereiding van ingrepen in en om de
bodem. Plannen worden getoetst aan het belang van het behoud van het archeologisch erfgoed en
de consequenties voor het archeologisch bodemarchief worden nagegaan. Op 1 september 2007 is
de Wet op de Archeologische Monumentenzorg van kracht geworden. Hiermee worden de
uitgangspunten van het Verdrag van Malta binnen de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De
eigen rol van de overheden is daarmee officieel. Gemeenten moeten rekening houden met
archeologie bij nieuwe bestemmingsplannen. Provincies kunnen archeologische attentiegebieden
aanwijzen waarvoor gemeenten de bestemmingsplannen moeten aanpassen.
Samen met de regioarcheoloog is vervolgens besloten te komen tot gemeentelijk beleid ten aanzien
van archeologische monumentenzorg. Als basis hiervoor dient een actuele archeologische
verwachtingskaart, die in opdracht van de gemeente Etten-Leur in 2008-2009 door RAAP
Archeologisch Adviesbureau is opgesteld. Tevens is door RAAP op basis van de verwachtingskaart
een archeologische beleidsadvieskaart opgesteld en voorzien van voorstellen voor het vast te stellen
archeologiebeleid. In vergelijking met de oude kaart heeft de actuele kaart de laatste archeologische
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stand van zaken, de actuele archeologische inzichten en de historisch geografische en bouwkundige
waarden in zich verenigd. Hiermee wordt beoogd voor het grondgebied van de gemeente Etten-Leur
meer inzicht te verkrijgen in de samenhang tussen de cultuurhistorische waarden en de
landschappelijke basis. De cultuurhistorische waarden- en archeologische verwachtingskaart vormt in
combinatie met de beleidsadvieskaart het uitgangspunt voor het vast te stellen archeologiebeleid van
de gemeente Etten-Leur, dat uiteindelijk in de archeologische beleidskaart wordt verbeeld. Na
vaststelling is de beleidskaart leidend en behoeft de CHW of IKAW voor het aspect archeologie niet
meer te worden geraadpleegd voor lokale projecten.
Op 11 oktober 2010 heeft de gemeenteraad van Etten-Leur een actualisatie van het
archeologiebeleid, de archeologische beleidskaart en erfgoedverordening vastgesteld.
Plangebied
Volgens de gemeentelijke archeologische beleidskaart komen in het plangebied de volgende
archeologische beleidsgebieden voor.
Historische kernen met een hoge archeologische verwachting (oranje)
De historische bewoningskernen kunnen vanwege hun (verwachte) rijkdom aan archeologische
resten elk afzonderlijk beschouwd worden als één grote archeologische vindplaats. In deze zones
dienen bij voorkeur geen werkzaamheden te worden uitgevoerd die tot fysieke aantasting van de
(verwachte) archeologische waarden leiden. Het beleid is dus gericht op behoud van de bestaande
situatie. Bij een te verstoren gebied groter dan 100m2 met bodemingrepen dieper dan ca. 40 cm -Mv
dient vroegtijdig archeologisch vooronderzoek plaats te vinden in de vorm van een bureauonderzoek
eventueel aangevuld met een verkennend booronderzoek teneinde meer inzicht te krijgen in de aard
van de verwachte archeologische resten en de mate van eventuele bodemverstoring. Op basis van
de resultaten van dit onderzoek dient het bevoegd gezag een beslissing te nemen ten aanzien van
eventueel vervolgonderzoek.
Waarde onbekend
In deze gebieden ontbreken vooralsnog de benodigde gegevens voor het opstellen van een
archeologische verwachting. In geval van een te verstoren gebied groter dan 2500 m2 met
bodemingrepen dieper dan 40 cm -Mv, dient vroegtijdig archeologisch onderzoek plaats te vinden in
de vorm van een bureau- en verkennend booronderzoek teneinde voldoende gegevens te
verzamelen om een archeologische verwachting op te kunnen stellen.
Reeds onderzochte gebieden (zeeblauw)
In de reeds onderzochte gebieden is het te doorlopen traject afhankelijk van de resultaten van het
uitgevoerde en het besluit dat het bevoegd gezag op basis daarvan heeft genomen. Aangezien
besluiten uit het verleden mogelijk gedateerd zijn, wordt voor alle onderzochte gebieden in zijn
algemeenheid aanbevolen eerst contact op te nemen met de coördinator voor archeologie en
monumentenzorg van de gemeente Etten-Leur.
Ontgronde en afgegraven gebieden (groen met rood omrand)
Voor alle gebieden die op de kaart zijn aangegeven als ontgrond of afgegraven, geldt dat geen
archeologisch onderzoek nodig is.
Vertaling in het bestemmingsplan
De verschillende archeologische beleidsgebieden zijn op basis van de het geldende beleid ten
aanzien van bodemingrepen vertaald naar de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie” waarden
met het bijbehorende beschermingsregime. Voor het omzetten van de beleidskaart naar de
dubbelbestemming is de volgende tabel gehanteerd.

33

Bestemmingsplan Markt-Centrum e.o.

figuur 10. Vertaling archeologiebeleid
Archeologische beleidsgebieden
“Historische kernen met een hoge archeologische
verwachting”
“Waarde onbekend”
“Onderzoeksmelding”
Ontgronde en afgegraven gebieden (groen met rood
omrand)

Dubbel bestemming
Waarde – Archeologie 1
Waarde – Archeologie 3
Geen bescherming middels regeling
Geen bescherming middels regeling

Om deze reden zijn er twee dubbelbestemmingen “Waarde – Archeologie 1” en “Waarde –
Archeologie 3” opgenomen.

4.9 Historische stedenbouw
Historische stedenbouw is de combinatie van de historisch gegroeide ruimtelijke structuur en de
historische bebouwing. Het kan hierbij gaan om een gehucht, dorp, stad, woonwijk of industrieel
complex. De historische kern van Etten (De Markt) is op de provinciale Cultuurhistorische Waarde
Kaart aangeduid als "Historische Stedenbouw" van zeer hoge waarde. Deze oorspronkelijk
Kasteelnederzetting (Hof ten Houte), heeft zich door zijn gunstige ligging in loop de jaren ontwikkeld
tot markante, noord-zuidgerichte baan/weg nederzetting (Markt). Etten wordt voor het eerst vermeld
in 1261 en vormde toen al een aanzienlijke nederzetting die zich ontwikkelde ten westen van de
hoger gelegen "Banakker. Naast Hof ten Houte bevond zich in Etten nog een versterkt huis dat later
werd verbouwd tot het statige omgrachte "Huis de Nobenaer". Omstreeks 1827 is het huis gesloopt
en uit het stadsbeeld verdwenen. Resten van het huis zijn in 1964 waargenomen en
gedocumenteerd. De resten bevinden zich niet binnen het plangebied.
Vertaling in het bestemmingsplan
Gezien de zeer hoge historisch stedenbouwkundig waarde van de Markt is er gekozen om de
aanwezige waarden te beschermen met een relatieve bouw- en goothoogte. Door middel van het
hanteren van een gevellijn wordt de ligging van de voorgevel bepaald.

4.10 Monumenten en karakteristieke bebouwing
Monumenten
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In het plangebied komen 37 rijks- en 17 gemeentelijke monumenten voor. De monumenten bestaan,
behalve uit verschillende gebouwen ook uit diverse stoeppalen aan de Markt en Het Heilig Hartbeeld
voor de Lambertuskerk. Een overzicht van alle in het plangebied aanwezige monumenten is te vinden
in bijlage 1.
Karakteristieke panden
Naast de bovenstaande monumenten zijn er ook een groot aantal karakteristieke panden in het
plangebied aanwezig. Karakteristieke panden zijn panden die beeldbepalend zijn, maar welke (nog)
geen monumentale status toegewezen hebben gekregen. In totaal zijn er binnen het plangebied 45
karakteristieke panden opgenomen. Een lijst van karakteristieke panden is in bijlage 1 opgenomen.
Vertaling in het bestemmingsplan
Het voorliggende bestemmingsplan betreft een consoliderend bestemmingsplan, er worden met dit
bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. De verschillende gemeentelijke- en
rijksmonumenten worden door de gemeentelijke erfgoedverordening en de Monumentenwet
beschermd. Een specifieke regelingen voor het beschermen van deze cultuurhistorische waarden in
het bestemmingsplan is daarom niet noodzakelijk. De aanwezige karakteristieke panden worden
echter niet door de gemeentelijke erfgoedverordening of Monumentenwet beschermd, maar om deze
karakteristieke waarden te beschermen wordt er in het bestemmingsplan een specifieke regeling
opgenomen.
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Hoofdstuk 5 Beschrijving van het plan
5.1 Ruimtelijke visie
De belangrijkste structuurdragers voor het plangebied blijven het Winkelhart en de historische linten,
de Markt, de Oude Bredaseweg, Stationsstraat en de Bisschopsmolenstraat. Deze elementen vormen
het raamwerk waaraan de bebouwing is opgehangen. Versterking van deze structuur door de
bescherming van de karakteristieke waarden en waar mogelijk versterking/vervanging van de
aanwezige zwakke elementen dient door middel van dit plan mogelijk te zijn.
Op bepaalde plekken is sprake van leegstand, slecht onderhouden bebouwing of rommelige situaties.
Hoewel dit nu nog in beperkte mate aanwezig is, kunnen deze zwakke elementen op de lange termijn
leiden tot een aantasting van de ruimtelijke kwaliteit van plangebied en kan dit uiteindelijk op de
gehele kern van Etten-Leur zijn uitstraling hebben.
De bestaande bebouwde structuur van het (historische) dorpslint kan op een aantal plaatsen verder
worden versterkt door nieuwe bebouwing in te passen, wat ook in de afgelopen jaren is gedaan. Het
bestemmingsplan dient hiervoor mogelijkheden in de vorm van een wijzigingsbevoegdheid te hebben.
Nieuwe bebouwing dient wel aan te sluiten bij de karakteristiek van de bestaande bebouwing(zowel
korrelgrote als typologie), zeker ter plaatse van de historische linten.
Het plangebied dient ook functioneel als centrum te kunnen functioneren. Het is daarom van belang
dat er ingespeeld kan worden op de veranderende vraag naar voorzieningen. Zowel detailhandel,
dienstverlening, horeca als maatschappelijk voorzieningen dienen zich binnen plangebied te kunnen
vestigen. Daarbij kan concentratie van voorzieningen ervoor zorgen dat er sprake blijft van een
duurzaam vestigingsmilieu en een leefbare woonomgeving.

5.2 Nieuwe ontwikkelingen
In het plangebied zijn verschillende locaties waarvoor nieuwe plannen voor herontwikkeling worden
ontwikkeld. Op dit moment is slechts één locatie voldoende concreet om positief te worden bestemd
in dit bestemmingplan, het betreft de herinrichting van de Spoorlaan/Markt.

figuur 11. Ontwikkelingen
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Herinrichting Spoorlaan/Markt
Voor een goede doorstroming van de bus is een verruiming van de bochtstraal Markt/Spoorlaan
gewenst. Daarnaast is het ook wenselijk om ook de aansluiting van de Markt en Kolveniersstraat te
optimaliseren. Het is voor de technische uitvoering van deze plannen noodzakelijk om het wegprofiel
van de Markt en de Spoorlaan aan te passen en de woningen Spoorlaan 1 en Markt 136 te slopen. In
dit bestemmingsplan wordt de aanpassing van het wegprofiel planologisch mogelijk gemaakt.

Wijzigingsgebieden
De overige plannen zijn op dit moment nog voldoende concreet om deze in het bestemmingsplan
positief te bestemmen. Voor vijf locaties is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Het betreffen de
volgende mogelijke ontwikkelingen:







de mogelijkheid voor het realiseren van een parkeervoorziening aan de Wipakker;
de mogelijkheid voor het realiseren van een woon/zorg eenheid aan de Stationsstraat;
de mogelijkheid voor het realiseren van een vrijstaande woning aan de Labertusstraat;
de mogelijkheid voor het realiseren van 12 woningen/ appartementen in het bestaande
schoolgebouw van D‟n Overkant aan de Stationsstraat;
de mogelijkheid voor het realiseren van maximaal vier appartementen in de voormalige pastorie
aan de Stationsstraat.

5.3 Streefbeeld
Het primaire uitgangspunt voor het te voeren ruimtelijk beleid is dat ingespeeld dient te worden op het
beheer van de huidige situatie en de ontwikkeling van wenselijke toekomstige ruimtelijk-functionele
ontwikkelingen. Dit inspelen op, wordt mogelijk door het uiteenzetten van een streefbeeld.
In het streefbeeld zijn de algemene gemeentelijke beleidsuitgangspunten ten aanzien van het gebruik
van de in het plangebied gelegen gronden vervat en geïntegreerd met de ruimtelijke visie van de
hierin beschreven plangebied specifiek nagestreefde uitgangspunten. Deze uitgangspunten worden
vervolgens vertaald naar de regels van dit bestemmingsplan. Op de hieronder afgebeelde
streefbeeldkaart staan de toebedachte hoofdbestemmingen afgebeeld.
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figuur 12. streefbeeldkaart

Centrumgebied
Het centrumgebied kenmerkt zich door grootschalige bebouwing en de aanwezigheid van
detailhandel, horeca, dienstverlening, maatschappelijke en infrastructurele functies. Het
centrumgebied is een dynamisch gebied. In dit gebied dient voornamelijk op de begane grond
uitwisseling van verschillende functies plaats te vinden. Het is belangrijk dat dit gebied levendigheid
blijft uitstralen. In het centrumgebied is de woonfunctie voornamelijk op de verdieping in de vorm van
appartementen aanwezig. In het voorliggende bestemmingsplan zal voor dit gebied een grote mate
van flexibiliteit worden nagestreefd. Het ligt voor de hand om dit gebied de verzamelbestemming
'Centrum' toe te wijzen.
Historische linten
De historische linten Markt, de Oude Bredaseweg, de Stationsstraat en de Bisschopsmolenstraat
kenmerken zich door de aanwezigheid van historische bebouwing en hebben een kleinschalig
karakter. De constante rooilijn, de parcelering zijn veelal bepalend voor de omvang van
stedenbouwkundige en architectonische eenheid. Openheid, dichtheid en de aanwezigheid van
doorgangen en steegjes zijn waardevolle kenmerken. De bebouwingsvorm is gevarieerd en daar waar
recent is gebouwd, is dit afgestemd op het historisch beeld. Binnen deze historische linten zijn er van
oudsher verschillende functies aanwezig. De menging en omvang van deze functies zijn veelal door
de tijd langzaam gegroeid. De aanwezige functionele als ruimtelijk-/ stedenbouwkundige kwaliteiten
dienen door middel van dit bestemmingsplan gefaciliteerd te worden. Het bestemmingsplan dient
voldoende flexibiliteit te bieden voor het onderling uitwisselen van functies. Voor wat betreft de
bebouwingsmogelijkheden dienen de aanwezige karakteristieke waarde te worden beschermd. Door
de aanwezigheid van veel verschillende functies ligt het voor de hand om de hoofdzakelijke
gemengde gebieden de verzamelbestemming „Gemengd‟ toe te kennen. Omwille van de
verschillende beleidsuitgangspunten kan binnen de hoofdbestemming een verdeling worden gemaakt
naar gebieden waar functies in meer (zuidelijk deel van Markt) en in mindere (noordelijk deel van
Markt) mate uitwisselbaar zijn. Voor die gebieden waar de woonfunctie de overhand heeft, ligt het
voor de hand om van enkelvoudige bestemmingen (zoals wonen/detailhandel) gebruik te maken.
Voorzieningen cluster
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Het gebied rond het Oderkerkpark, Lambertusstraat en het station heeft een dynamisch karakter
vanwege de uiteenlopende type bebouwing en verschillende functies. De utiliteitsgebouwen zijn
individueel en zijn het meest opvallend aanwezig. Het centraal gelegen Oderkerkpark en de
aansluitende begraafplaats geven aan het gebied een groen en open karakter.
De bebouwing varieert in grootte, hoogte en verschijningsvorm. In het algemeen is bebouwing relatief
grootschalig. Het aantal bouwlagen verschilt per gebouw en varieert van één tot drie bouwlagen.
Gebouwen zijn plat, hebben een zadeldak of een bijzondere kapvorm. Veelal is de entree als
opvallend deel van het gebouw vormgegeven.
Om in te kunnen spelen op de veranderende vraag naar maatschappelijke en commerciële
voorzieningen dient er hoge mate van flexibiliteit geboden te worden. Voor wat betreft de
bebouwingsmogelijkheden dient er aangesloten te worden aan de huidige regeling. Dit resulteert in
een bonte verzameling verschillende bestemmingen zoals; „Groen‟, „Maatschappelijk‟, Cultuur en
ontspanning, maar ook „Kantoor‟ en gemengd voor het gebied rond het NS-station.
Woongebied
Vanaf de jaren '50 van de vorige eeuw tot op heden zijn rondom de historische dorpslinten
woongebieden planmatig gerealiseerd in stedenbouwkundige patronen die kenmerkend zijn voor hun
tijd. Het betreft hier woongebieden die meestal begrensd worden door oudere structuren. Er is door
de opzet van elke wijk en de bebouwing die daarin voorkomt sprake van een herkenbaar tijdsbeeld.
Op enkele plaatsen heeft al een herinvulling of inbreiding plaatsgevonden. Hierbij is steeds zoveel als
mogelijk aansluiting gezocht op de bestaande structuren en karakteristiek. Incidenteel komen ook
andere functies in de woongebieden voor. Naast de overwegend planmatig gebouwde
woningbouwcomplexen die een duidelijke eenduidigheid laten zien, komen ook verspreid in de
gebieden vrijstaande woningen voor die meestal individueel zijn vormgegeven.
De woongebieden kenmerken zich door een lage dynamiek en lenen zich uitermate goed voor het
toepassen van gedetailleerde bestemmingsmethodiek volgens de gemeentelijke standaard. De
incidenteel aanwezige andere functies kunnen worden gerespecteerd, maar mogen niet leiden tot een
verslechtering van het aanwezige woonmilieu.
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Hoofdstuk 6 Juridische toelichting
6.1 Planvorm
Het voorliggende bestemmingsplan is opgesteld in het kader van de actualisatie en digitalisering van
de bestemmingsplannen van Etten-Leur. De belangrijkste doelstelling voor het voorliggende plan is
het consolideren van het voorzieningenniveau en het behouden van de in het plangebied aanwezige
karakteristieke waarden en dit waar mogelijk verder te versterken. Nieuwe ontwikkelingen worden
opgenomen voor zover deze voldoende concreet zijn en waarbij een voldoende afweging over de
ruimtelijke, planologische aanvaardbaarheid heeft plaatsgevonden. Voor het overige staat het beheer
van de huidige situatie voorop.
De ruimtelijke en functionele kwaliteiten dienen te worden benut binnen de aangegeven beleidskaders
te worden uitgebouwd. Knelpunten dienen te worden aangepakt. Het bestemmingsplan biedt
daarvoor de mogelijkheden en schept de randvoorwaarden waarbinnen de doelstellingen en
uitgangspunten van het plan kunnen worden bereikt.
De Notitie Stedelijke Bebouwingsvoorschriften heeft een vertaling in de voorschriften gekregen. Dit
betekent dat per perceel inzicht is ontstaan in de bebouwingsmogelijkheden van de bebouwing
inclusief de voortuin en het erf. De bebouwingsmogelijkheden zijn daarbij afgestemd op de huidige
reële gebruikswensen. Tot slot zijn de bestaande rechten zoveel mogelijk gerespecteerd.
In het plangebied is een grote diversiteit aan functies en bebouwing aanwezig. Ook de geldende
regelingen variëren sterk in opzet. Een en ander heeft geresulteerd in een planopzet met een
gevarieerde bestemmingsmethodiek. Bij de grootschalige complexen zoals in het winkelhart van
Etten-Leur, de utiliteitsbouw rond het station en het voorzieningencluster rond de Wipakker en de
Lambertusstraat, is gekozen voor een globale bestemmingsmethodiek. Bij de woningbouwclusters
met een lage dynamiek kennen is juist gekozen voor een gedetailleerde methodiek. Voor de oude
karakteristieke bebouwing langs de Markt, Oude Bredaseweg en de Stationsstraat is gekozen voor
een verzamelbestemming waarbij bouwmogelijkheden gedetailleerd zijn geregeld.
Het uitgangspunt is dat de planverbeelding zo veel mogelijk informatie biedt over de toelaatbare
gebruiksvorm en de bouwmogelijkheden op een perceel. Voordeel hiervan is een snel inzicht in de
gebruik- en bouwmogelijkheden waardoor het mogelijk is gebruikers van het bestemmingsplan goed
te informeren.
Het juridische gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit de planverbeelding met planregels. Bij
ieder plan hoort een toelichting, maar dit onderdeel heeft als zodanig geen rechtskracht. De analoge
planverbeelding van het bestemmingsplan bestaat uit één kaartblad. De planregels zijn opgebouwd
uit inleidende regels (hoofdstuk 1), bestemmingsregels (hoofdstuk 2), algemene regels (hoofdstuk 3)
en overgangs- en slotregels (hoofdstuk 4).

6.2 Toelichting op de regels
6.2.1 Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Begrippen
In de begripsregels worden omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan gebruikte
begrippen. Deze worden opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen. Alleen die
begripsregels worden opgenomen die gebruikt worden in de regels en die tot verwarring kunnen
leiden of voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Voor sommige begrippen worden in de SVBP
omschrijvingen gegeven, deze zijn overgenomen.
Wijze van meten
Om op een eenduidige manier afstanden en oppervlakten te bepalen, wordt in de „wijze van meten‟
uitleg gegeven wat onder de diverse begrippen wordt verstaan. Ten aanzien van de wijze van meten
op de verbeelding geldt steeds dat het hart van een lijn moet worden aangehouden. Ook voor de
„wijze van meten‟ worden in de SVBP richtlijnen gegeven.
6.2.2 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
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De gronden van het gehele plangebied hebben een positieve bestemming. Een positieve bestemming
betekent dat het huidige legale gebruik van de gronden voor de verschillende bestemmingen direct
mogelijk is. Bovendien betekent het dat oprichting van gebouwen direct mogelijk is nadat
burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning hebben verleend, welke dient te voldoen aan
onder meer de regels van het bestemmingsplan, het Bouwbesluit, de Bouwverordening en
welstandscriteria.
De opbouw van de bestemmingen ziet er in beginsel als volgt uit:










Bestemmingsomschrijving;
Bouwregels;
Nadere eisen;
Afwijken van de bouwregels;
Specifieke gebruiksregels;
Afwijken van de gebruiksregels;
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden;
Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk;
Wijzigingsbevoegdheid.

Niet alle onderdelen komen bij elke bestemming voor. Van de meest gebruikte onderdelen volgt
hierna een korte toelichting.
Bestemmingsomschrijving
In de bestemmingsomschrijving wordt een omschrijving gegeven van de aan de gronden toegekende
functie(s). De hoofdfunctie(s) worden als eerste genoemd. Indien van toepassing, worden ook de aan
de hoofdfunctie ondergeschikte functies mogelijk gemaakt. De ondergeschiktheid kan worden
aangegeven door de woorden „met daaraan ondergeschikt‟. De ondergeschikte functies staan ten
dienste van de hoofdfunctie binnen de betreffende bestemming.
De bestemmingsomschrijving is niet alleen functioneel maar bevat, met het oog op de
raadpleegbaarheid, ook inrichtingsaspecten. Zo kan er worden bepaald dat de betreffende gronden
zijn bestemd voor gebouwen ten behoeve van de toegestane functies. Daarnaast kan in de
bestemmingsomschrijving worden aangegeven dat het behoud van bepaalde karakteristieken of
waarden wordt nagestreefd. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan cultuurhistorische waarden.
Bouwregels
In de bouwregels worden voor alle bouwwerken de van toepassing zijnde bebouwingsregels
weergegeven. Hierbij wordt in ieder geval een onderscheid gemaakt tussen de regeling van
(hoofd)gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde en daar waar van toepassing ook tussen
hoofdgebouwen en aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen.
Nadere eisen
Nadere eisen kunnen worden gesteld ten behoeve van bepaalde doorgaans kwalitatief omschreven
criteria, zoals een goede woonsituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. De nadere eisenregeling biedt de
mogelijkheid om in concrete situaties in het kader van het verlenen van een omgevingsvergunning
sturend op te treden. Nadere eisen kunnen alleen worden gesteld als er in de regels ook een primaire
eis wordt gesteld. De nadere eisen moeten verband houden met deze eis. De nadere eisenregeling
hoeft niet in alle bestemmingen te worden geregeld.
Afwijken van de bouwregels
Met een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van de algemeen toegestane bouwregelingen.
Deze vergunning is niet bedoeld voor afwijkingen van de bouwregels, waarvan de verwachting is, dat
ze veelal kunnen worden verleend. In dat geval zijn de bouwregels hierop aangepast. Voor elke
afwijking wordt aangegeven waarvoor een vergunning wordt verleend, de maximale afwijking kan
worden toegestaan en meestal de situaties of voorwaarden waaronder vergunning wordt verleend.
Het gaat hier om afwijkingsbevoegdheden voor specifieke bestemmingen. Indien de
afwijkingsbevoegdheden gelden voor meerdere bestemmingen dan wel een algemene strekking
hebben, zijn ze opgenomen in hoofdstuk 3 (de algemene regels).
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Specifieke gebruiksregels
In de specifieke gebruiksregels worden voor de bestemming specifieke gebruiksregels gesteld. Dit
kunnen regels omtrent tot het gebruik van maximale oppervlakte of situering van bepaalde functies
zijn. Daarnaast kan in de specifieke gebruiksregels bepaalde functies nog expliciet worden genoemd
als zijnde verboden gebruik.
Afwijken van de gebruiksregels
Met een omgevingsvergunning kan van de gebruiksregels in het plan worden afgeweken ten behoeve
van een concrete vorm van grondgebruik. Dit mag echter niet leiden tot een feitelijke wijziging van de
bestemming. Dat wil zeggen dat wel vergunning kan worden verleend ten behoeve van functies die
inherent zijn aan de in de bestemmingsomschrijving opgenomen functies, maar dat via
afwijkingsbevoegdheden geen „nieuwe‟ functies kunnen worden toegestaan. De afwijking dient te zien
op kleinere, planologisch minder ingrijpende onderwerpen. Functiewijzigingen en grotere, ruimtelijke
ingrepen dienen te worden geregeld via een wijzigingsbevoegdheid of bestemmingsplanherziening.
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden
Met een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of
werkzaamheden kunnen specifieke inrichtingsactiviteiten aan een werk of werkzaamheid worden
verbonden. Onder deze inrichtingsactiviteiten valt niet het bouwen en het gebruiken. Een
vergunningenstelsel wordt opgenomen om extra bescherming aan een specifieke waarde van de
bestemming te bieden, zoals cultuurhistorische waarden.

Bestemmingen
Artikel 3 Bedrijf - Nutsvoorziening
Kleinschalige nutsvoorzieningen zijn binnen diverse bestemmingen, zoals „Verkeer - Verblijfsgebied‟,
'Groen' en de verzamelbestemmingen toegestaan. Voor de grotere nutsvoorzieningen die niet binnen
verzamelbestemmingen vallen is deze bestemming opgenomen.
Artikel 4 Centrum - 1
Voor het winkelhart van Etten-Leur is de bestemming 'Centrum' opgenomen. Binnen de Centrum – 1
bestemming ligt het accent op detailhandel. Binnen de bestemming zijn wonen, detailhandel,
persoonlijke en zakelijke dienstverlening, winkelondersteunde horeca, maatschappelijke
dienstverlening, kantoren, openbare nutsvoorzieningen en supermarkten (ter plaatse van de
aanduiding) toegestaan.
Op de begane grond zijn detailhandel, persoonlijke dienstverlening, zakelijke dienstverlening,
winkelondersteunende horeca en nutsvoorzieningen toegestaan. Op de verdieping(en) zijn
detailhandel, persoonlijke en zakelijke dienstverlening, kantoren, maatschappelijke dienstverlening en
wonen toegestaan.
De locaties waar supermarkten zijn toegestaan, zijn op de verbeelding weergegeven. Omwille van de
bevoorrading en logistiek zijn supermarkten enkel nabij de bevoorradingstraten toegestaan.
Bevoorrading via het winkelgebied is niet toegestaan. Supermarkten zijn conform het geldende
bestemmingsplan zowel op de begane grond als op de verdieping(en) toegestaan. Het
bedrijfsvloeroppervlak aan supermarkt per bedrijfsvestiging bedraagt maximaal 3500,00 m²
Voor de uitoefening van zakelijke dienstverlening geldt een maximaal bedrijfsvloeroppervlak per
vestiging van maximaal 250,00 m². Ter plaatse van de aanduiding "dienstverlening" is een
uitzondering gemaakt en is maximaal 950,00 m² aan zakelijke dienstverlening op de begane grond en
verdieping(en) toegestaan. Het gezamenlijk bedrijfsvloeroppervlak aan kantoor en/of zakelijke
dienstverlening op de verdieping bedraagt maximaal 1.600,00 m². De genoemde 950 m² maakt hier
geen onderdeel van uit.
Binnen de bestemming is ter ondersteuning van de detailhandel maximaal 3.000,00 m² aan horeca
toegestaan. Als uitzondering op de regel dat horeca op de begane grond plaats dient te vinden, is er
ter plaatse van de aanduiding „specifieke vorm van horeca – restaurant‟ ook horeca op de verdieping
toegestaan.
Artikel 5 Centrum - 2
Voor het winkelhart van Etten-Leur is de bestemming 'Centrum' opgenomen. Binnen de Centrum – 2
bestemming ligt het accent op detailhandel. Binnen de bestemming zijn wonen, detailhandel,
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persoonlijke en zakelijke dienstverlening, horeca, maatschappelijke dienstverlening en supermarkten
(ter plaatse van de aanduiding) toegestaan.
Op de begane grond zijn detailhandel, persoonlijke dienstverlening, zakelijke dienstverlening,
horecabedrijven en supermarkten (ter plaatse van de aanduiding) toegestaan. Op de verdieping(en)
zijn wonen en maatschappelijke dienstverlening toegestaan. De locaties waar supermarkten zijn
toegestaan, zijn op de verbeelding weergegeven. Omwille van de bevoorrading en logistiek zijn
supermarkten enkel nabij de bevoorradingstraten toegestaan. Het bedrijfsvloeroppervlak aan
supermarkt per bedrijfsvestiging bedraagt maximaal 3500,00 m²
Voor de uitoefening van zakelijke dienstverlening geldt een maximaal bedrijfsvloeroppervlak van
maximaal 250,00 m² per vestiging.
Binnen de bestemming is ter maximaal 2.000,00 m2 aan horeca toegestaan. Dit bestaat enerzijds uit
winkelondersteunende horeca en anderzijds, ter plaatse van de aanduiding „horeca tot en met
horecacategorie 2‟, uit autonome horeca.
Als uitzondering op de regel dat automatenhallen niet zijn toegestaan, is er binnen deze bestemming
ter plaatse van de functieaanduiding "specifieke vorm van centrum - speelautomatenhal" wel een
automatenhal toegestaan. Ook de automatenhal is uitsluitend op de begane grond toegestaan.
Aan de Ridderstraat is wonen zowel op de begane grond als op de verdiepingen toegestaan, dit is
door middel van een aanduiding aangegeven. Bij deze woningen is het toegestaan om op de
“achtertuinen” van deze woningen ter plaatse van de aanduiding „bijgebouwen‟, bijgebouwen op de
eerste bouwlaag te realiseren.
Artikel 6 Centrum - 3
Voor het winkelhart van Etten-Leur is de bestemming 'Centrum' opgenomen. Binnen de Centrum – 3
bestemming ligt het accent op wonen. Anders als bij Centrum 1 en Centrum 2 bestemmingen betreft
het hier voornamelijk kleinschalige functies.
Op de begane grond zijn detailhandel, dienstverlening (persoonlijk/ zakelijk/ maatschappelijk) en
ambachtelijke bedrijven toegestaan.
Voor de uitoefening van detailhandel,ambachtelijke bedrijvigheid, persoonlijke/ zakelijke en
maatschappelijke dienstverlening geldt een maximaal bedrijfsvloeroppervlak per vestiging van
maximaal 250,00 m².
Artikel 7 Centrum - 4
De Centrum – 4 bestemming heeft betrekking op het terrein aan de Achtervang. Binnen deze
bestemming zijn op de begane grond kantoren en persoonlijke dienstverlening toegestaan. Op de
begane grond zijn de functies kantoren en dienstverlening vrij uitwisselbaar. Door middel van een
functieaanduiding 'spc' is tevens een fitnesscentrum toegestaan.
Artikel 8 Cultuur en ontspanning
Het terrein van de Nieuwe Nobelaer heeft de bestemming Cultuur en ontspanning gekregen. Binnen
deze bestemming staat de culturele functie van het terrein centraal en wordt ruimte geboden voor de
bestaande activiteiten.
Artikel 9 Cultuur en ontspanning - Bioscoop
Voor de bioscoop is de bestemming 'Cultuur en Ontspanning - Bioscoop' opgenomen. Binnen deze
bestemming is een bioscoop met daaraan gerelateerde voorzieningen toegestaan.
Artikel 10 Detailhandel
In het bestemmingsplangebied komt slechts een solitaire detailhandelsvesting aan de Stationsstraat
voor. Deze locatie heeft conform het het geldende bestemmingsplan de bestemming detailhandel
gekregen. Binnen de bestemming zijn detailhandel en persoonlijke dienstverlening en wonen
toegestaan. De functies detailhandel en persoonlijke dienstverlening zijn uitsluitend op de begane
grond toegestaan. Wonen is zowel op de begane grond als op de verdieping(en) toegestaan.
De maximaal toegestane oppervlakte aan detailhandel en dienstverlening zijn door middel van het
bestemmingsvlak begrenst.
Artikel 11 Gemengd - 1
Voor de historische linten is de bestemming 'gemengd' opgenomen. Binnen de gemengd -1 ligt het
accent op een menging van verschillende functies, inclusief detailhandel en horeca. Detailhandel,
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ambachtelijke bedrijven, kantoren, woningen persoonlijke, zakelijke en maatschappelijk
dienstverlening zijn onderling vrij uitwisselbaar. Ter plaatse van de aanduiding 'Horeca tot en
horecacategorie 2' is tevens een horecabedrijf van ten hoogste de aangeven categorie toegestaan.
Omwille van de bevoorrading en logistiek zijn supermarkten enkel ter plaatse van de aanduiding
toegestaan.
Detailhandel, ambachtelijke bedrijven, horeca, dienstverlening (persoonlijke en zakelijke) en
supermarkten zijn uitsluitend op de begane grond toegestaan. Voor hotels is een uitzondering
gemaakt. Wonen, maatschappelijke dienstverlening en kantoren zijn zowel op de begane grond als
op de verdieping toegestaan.
Voor de uitoefening van detailhandel, ambachtelijke bedrijven, kantoren, persoonlijke en zakelijke
dienstverlening geldt een maximaal bedrijfsvloeroppervlak van maximaal 250 m² per vestiging. Voor
bestaande detailhandelsbedrijven die nu al een grotere bedrijfsvloeroppervlakte hebben, is voor het
behoud van de bestaande rechten door middel van een specifieke aanduiding het bestaande
bedrijfsvloeroppervlak aan detailhandel, zakelijke en persoonlijke dienstverlening toegestaan.
Het maximaal toegestane bedrijfsoppervlakte aan horeca is door middel van de aanduiding begrenst.
Artikel 12 Gemengd - 2
Voor de historische linten is de bestemming 'gemengd' opgenomen. Binnen de gemengd -2 ligt het
accent op een menging van verschillende functies, met dien verstande dat detailhandel enkel ter
plaatse van de aanduiding „detailhandel‟ is toegestaan. De aanwezige ambachtelijke bedrijven
kantoren, woningen, persoonlijke, zakelijke en maatschappelijk dienstverlening zijn onderling vrij
uitwisselbaar.
Ter plaatse van de aanduiding 'Horeca tot en met categorie ..' is tevens een horecabedrijf van ten
hoogste de aangeven categorie toegestaan.
Detailhandel, ambachtelijke bedrijven, horeca, persoonlijke en zakelijke dienstverlening zijn
uitsluitend op de begane grond toegestaan. Wonen, maatschappelijke dienstverlening kantoren zijn
zowel op de begane grond als op de verdieping toegestaan.
Voor de uitoefening van ambachtelijke bedrijven, kantoren, persoonlijke en zakelijke dienstverlening
geldt een maximaal bedrijfsvloeroppervlak van maximaal 250 m² per vestiging.
Het maximaal toegestane bedrijfsoppervlakte aan horeca en detailhandel is door middel van de
aanduiding begrenst.
Binnen de bestemming komt nog één bedrijf voor, deze smederij is door middel van een specifieke
aanduiding toegestaan.
Binnen, de bestemming komt ook een museum voor, door middel van een aanduiding is aangeven
dat hier tevens een museum op zowel de begane grond als op de verdieping(en) is toegestaan.
Artikel 13 Groen
De groenelementen uit de groenhoofdstructuur en die tot structureel groen behoren zijn bestemd tot
Groen. Overige groenelementen zijn bestemd tot “Verkeer – en Verblijf”. Deze keuze vloeit voort uit
de mate van flexibiliteit als het gaat om aanleggen van een extra rotonde, (fiets)paden en/of
parkeervoorzieningen.
Artikel 14 Horeca
De bestemming 'Horeca' is toegekend aan de horecavestigingen die buiten het centrumgebied of
buiten de gemengde bestemmingsgebieden (waar de horeca is aangeduid) liggen. Binnen de deze
bestemming is een horecabedrijf van ten hoogste de aangeven categorie toegestaan.
Artikel 15 Kantoor
De bestemming 'Kantoor' wordt toegewezen aan die vormen van dienstverlening waarbij het publiek
niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen.
Artikel 16 Maatschappelijk
De sociale, sociaal-medische, (para)medische, educatieve, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke
functies binnen het plangebied zijn bestemd als „Maatschappelijk‟. De vestiging van
detailhandelsbedrijven (m.u.v. ondergeschikte detailhandel en aanverwante detailhandel zoals een
apotheek), ondergeschikte horeca en overige bedrijven zijn niet toegestaan. Ter plaatse van de
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bakkerij van Amerant is een uitzondering gemaakt, voor deze locatie is een specifieke
functieaanduiding – bakkerij opgenomen.
Artikel 17 Maatschappelijk - Begraafplaats
De bestemming 'Maatschappelijk – Begraafplaats' is opgenomen voor de bestaande begraafplaatsen
met bijbehorende voorzieningen. De maximaal toegestane bebouwing is door middel van een
percentage begrenst en er is geen bouwblok opgenomen. Daar waar geen gebouwen zijn toegestaan
is de bouwaanduiding „specifieke bouwaanduiding – bebouwing uitgesloten‟ opgenomen.
Bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn overal binnen de bestemming toegestaan.
Artikel 18 Tuin
Deze bestemming is opgenomen voor de voortuinen van de woningen. Bebouwing is hier slechts
beperkt toegelaten. Alleen een erker en een tochtportaal mogen binnen deze bestemming worden
gebouwd. Hiervoor zijn bouwregels opgenomen. Voor alle afzonderlijke functies is een (specifieke)
aanduiding opgenomen, waarvoor aparte bouwregels gelden.
Artikel 19 Verkeer
In dit artikel zijn regels opgenomen ten behoeve van wegen die gericht zijn op de afwikkeling van het
doorgaande verkeer (de 50 km/u wegen). Binnen deze bestemming zijn enkel bouwwerken geen
gebouwen zijnde toegestaan.
Specifieke bouwregels voor straatmeubilair worden niet gegeven, omdat dergelijke bouwwerken geen
gebouwen zijnde vergunningsvrij zijn. Voor overige bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn wel
specifieke bouwhoogten opgenomen. Aan de situering kunnen nadere eisen gesteld worden.
Artikel 20 Verkeer – Spoorverkeer
Het gebied rondom het treinstation heeft de bestemming Verkeer-Spoorverkeer gekregen. Binnen
deze bestemming zijn spoorvoorzieningen en openbaarvervoersvoorzieningen zoals
stationsgebouwen, wachtruimten, (overdekte) parkeer- /fietsvoorziening toegestaan. Gebouwen zijn
enkel binnen het bouwvlak toegestaan. Overkappingen zijn over de gehele bestemming toegestaan,
waarbij het oppervlak aan overkappingen niet is gemaximaliseerd.
Artikel 21 Verkeer – Verblijf
De overige wegen, verblijfsgebieden, parkeerterreinen binnen het plangebied hebben de bestemming
„Verkeer - Verblijf‟. Binnen deze bestemming zijn bijvoorbeeld transformatorhuisjes en bouwwerken
geen gebouwen zijnde toegestaan, maar ook groenvoorzieningen en parkeren.
Artikel 22 Wonen – Aaneengesloten
Voor de in het plangebied opgenomen rijwoningen (drie of meer woningen aaneen) is de bestemming
„Wonen - Aaneengesloten‟ opgenomen.
Gekozen is voor een op de planverbeelding ingetekend bouwvlak. Op de planverbeelding zijn de
goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen opgenomen. In de regels is onder meer opgenomen dat de
woning de gevellijn niet mag overschrijden. Tevens is de minimale breedte van de woning vastgelegd.
De regels bieden de ruimte voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen. Voor aan- en uitbouwen en
bijgebouwen zijn verschillende regels opgenomen. Tevens zijn er in de bouwregels regels
opgenomen omtrent het oprichten van bouwwerken geen gebouwen zijnde. Voor alle afzonderlijke
functies is een (specifieke) aanduiding opgenomen, waarvoor aparte bouwregels gelden.
Het plan biedt de mogelijkheid om door middel van afwijkingen op flexibele ontwikkelingen in te
spelen. Regels zijn opgenomen voor de realisering van een praktijkruimte voor een aan-huisgebonden-beroep in een aan- en uitbouw of bijgebouw.
Voor de bestemming is bepaald dat het gebruik van een deel van de woning ten behoeve van een
aan-huis-gebonden-beroep onder voorwaarden niet strijdig is met de bestemming woondoeleinden. In
het plangebied is een aantal woningen en/of bij woningen behorende aan- en uitbouwen of
bijgebouwen gedeeltelijk in gebruik genomen voor activiteiten die niet direct als woondoeleinden
kunnen worden aangemerkt, de zogenaamde aan-huis-gebonden-beroepen. Gezien de
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zal dit gebruik in de toekomst alleen maar
toenemen. In de bijlage bij deze toelichting is uiteengezet welke beroepen/bedrijven passend zijn in
een woonomgeving, om onduidelijkheden zoveel mogelijk te voorkomen.
Ook zijn er bouw- en gebruiksmogelijkheden opgenomen ten behoeve van huisvesting voor
mantelzorg.
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Artikel 23 Wonen - Geschakeld
Binnen het plangebied zijn ook woningen aanwezig die geschakeld zijn middels een garage of aanuit- of aangebouwd bijgebouw vastzitten aan de hoofdmassa van de volgende woning. Hiervoor zijn
specifieke bouwregels voor opgesteld.
Gekozen is voor een op de planverbeelding ingetekend bouwvlak. Op de planverbeelding zijn de
goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen opgenomen. In de regels is onder meer opgenomen dat de
woning de gevellijn niet mag overschrijden. Tevens is de minimale breedte van de woning vastgelegd.
De regels bieden de ruimte voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen. Voor aan- en uitbouwen en
bijgebouwen zijn verschillende regels opgenomen. Tevens zijn er in de bouwregels regels
opgenomen omtrent het oprichten van bouwwerken geen gebouwen zijnde.
Het plan biedt de mogelijkheid om door middel van afwijkingen op flexibele ontwikkelingen in te
spelen. Regels zijn opgenomen voor de realisering van een praktijkruimte voor een aan-huisgebonden-beroep in een aan- en uitbouw of bijgebouw.
Voor de bestemming is bepaald dat het gebruik van een deel van de woning ten behoeve van een
aan-huis-gebonden-beroep onder voorwaarden niet strijdig is met de bestemming woondoeleinden. In
het plangebied is een aantal woningen en/of bij woningen behorende aan- en uitbouwen of
bijgebouwen gedeeltelijk in gebruik genomen voor activiteiten die niet direct als woondoeleinden
kunnen worden aangemerkt, de zogenaamde aan-huis-gebonden-beroepen. Gezien de
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zal dit gebruik in de toekomst alleen maar
toenemen. In de bijlage bij deze toelichting is uiteengezet welke beroepen/bedrijven passend zijn in
een woonomgeving, om onduidelijkheden zoveel mogelijk te voorkomen.
Ook zijn er bouw- en gebruiksmogelijkheden opgenomen ten behoeve van huisvesting voor
mantelzorg.
Artikel 24 Wonen – Gestapeld
Voor de in het plangebied opgenomen gestapelde woningen, zoals flatgebouwen of
appartementencomplexen, is de bestemming „Wonen - Gestapeld‟ opgenomen. Er is een bouwvlak
opgenomen en een aanduiding met een maximale goot- en bouwhoogte van het hoofdgebouw. aanen uitbouwen en bijgebouwen mogen zowel binnen het bouwvlak als ter plaatse van de aanduiding
'bijgebouwen' worden gebouwd. De gronden met de aanduiding 'bijgebouwen' mogen volledig worden
bebouwd.
Voor de bestemming is bepaald dat het gebruik van een deel van de woning (appartement) ten
behoeve van een aan-huis-gebonden-beroep onder voorwaarden niet strijdig is met de bestemming
woondoeleinden. In het plangebied is een aantal woningen en/of bij woningen behorende aan- en
uitbouwen of bijgebouwen gedeeltelijk in gebruik genomen voor activiteiten die niet direct als
woondoeleinden kunnen worden aangemerkt, de zogenaamde aan-huis-gebonden-beroepen. Gezien
de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zal dit gebruik in de toekomst alleen maar
toenemen. In de bijlage bij deze toelichting is uiteengezet welke beroepen/bedrijven passend zijn in
een woonomgeving, om onduidelijkheden zoveel mogelijk te voorkomen.
Artikel 25 Wonen – Twee-aaneen
Voor de in het plangebied opgenomen halfvrijstaande woningen (twee onder één kap), maximaal
twee aaneen, is de bestemming „Wonen – Twee-aaneen‟ opgenomen. Er is gekozen voor een
bouwvlak, waarbij een aanduiding met de goot- en bouwhoogte van het gebouw opgenomen. Tevens
is de minimale breedte van de woning en de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens vastgelegd. De
regels bieden de ruimte voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen. Tevens zijn er in de bouwregels
regels opgenomen over het oprichten van bouwwerken geen gebouwen zijnde en overkappingen.
Het plan biedt de mogelijkheid om door middel van afwijkingen op flexibele ontwikkelingen in te
spelen. Regels zijn opgenomen voor de realisering van een praktijkruimte voor een aanhuisgebonden- beroep in een aan- en uitbouw of bijgebouw.
Voor de bestemming is bepaald dat het gebruik van een deel van de woning ten behoeve van een
aan-huis-gebonden-beroep onder voorwaarden niet strijdig is met de bestemming woondoeleinden. In
het plangebied is een aantal woningen en/of bij woningen behorende aan- en uitbouwen of
bijgebouwen gedeeltelijk in gebruik genomen voor activiteiten die niet direct als woondoeleinden
kunnen worden aangemerkt, de zogenaamde aan-huis-gebonden-beroepen. Gezien de
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zal dit gebruik in de toekomst alleen maar
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toenemen. In de bijlage bij deze toelichting is uiteengezet welke beroepen/bedrijven passend zijn in
een woonomgeving, om onduidelijkheden zoveel mogelijk te voorkomen.
Ook zijn er bouw- en gebruiksmogelijkheden opgenomen ten behoeve van huisvesting voor
mantelzorg. Dit kan rechtstreeks via inwoning of middels een omgevingsvergunning met afwijking van
het bestemmingsplan voor de plaatsing van een tijdelijke woonunit of voor het geschikt maken van
een vrijstaand bijgebouw als afhankelijke woonruimte.
Artikel 26 Wonen - Vrijstaand
Voor de in het plangebied opgenomen vrijstaande woningen is de bestemming „Wonen - Vrijstaand‟
opgenomen.
Er is wederom gekozen voor een bouwvlak. Er is een aanduiding met de goot- en bouwhoogte van
het gebouw opgenomen. Tevens is de minimale breedte van de woning en de afstand tot de
zijdelingse perceelsgrens vastgelegd. De regels bieden de ruimte voor aan- en uitbouwen en
bijgebouwen. Tevens zijn er in de bouwregels regels opgenomen over het oprichten van bouwwerken
geen gebouwen zijnde. Voor alle afzonderlijke functies is een (specifieke) aanduiding opgenomen,
waarvoor aparte bouwregels gelden.
Het plan biedt de mogelijkheid om door middel van afwijkingen op flexibele ontwikkelingen in te
spelen. Regels zijn opgenomen voor de realisering van een praktijkruimte voor een aan-huisgebonden-beroep in een aan- en uitbouw of bijgebouw.
Voor de bestemming is bepaald dat het gebruik van een deel van de woning ten behoeve van een
aan-huis-gebonden-beroep onder voorwaarden niet strijdig is met de bestemming woondoeleinden. In
het plangebied is een aantal woningen en/of bij woningen behorende aan- en uitbouwen of
bijgebouwen gedeeltelijk in gebruik genomen voor activiteiten die niet direct als woondoeleinden
kunnen worden aangemerkt, de zogenaamde aan-huis-gebonden-beroepen. Gezien de
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zal dit gebruik in de toekomst alleen maar
toenemen. In de bijlage bij deze toelichting is uiteengezet welke beroepen/bedrijven passend zijn in
een woonomgeving, om onduidelijkheden zoveel mogelijk te voorkomen.
Ook zijn er bouw- en gebruiksmogelijkheden opgenomen ten behoeve van huisvesting voor
mantelzorg. Dit kan rechtstreeks via inwoning of middels een omgevingsvergunning met afwijking van
het bestemmingsplan voor de plaatsing van een tijdelijke woonunit of voor het geschikt maken van
een vrijstaand bijgebouw als afhankelijke woonruimte.
Artikel 27 Wonen - Zorgwoning
Voor de in het plangebied opgenomen woningen voor bijzondere woonruimte is de bestemming
„Wonen - Zorgwoning‟ opgenomen. Het gaat hier om een complex aan de Stationsstraat.
Er is een bouwvlak opgenomen en een aanduiding met een maximale goot- en bouwhoogte van het
gebouw. De regels bieden de ruimte voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen. Voor aan- en
uitbouwen en bijgebouwen zijn verschillende regels opgenomen. Tevens zijn er in de bouwregels
regels opgenomen omtrent het oprichten van bouwwerken geen gebouwen zijnde en overkappingen.

Dubbelbestemmingen
Waarde – Archeologie 1 en 3
De op basis van de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart onderscheiden zonering is door
middel van deze twee dubbelbestemmingen naar het bestemmingsplan vertaald. Daarbij staat de
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 1' gelijk aan een hoge verwachtingswaarde, en 'Waarde Archeologie 3' aan een onbekende verwachtingswaarde.
Zone – parkeergarage
Ter plaatse van de gebiedsaanduiding Zone - parkeergarage is een ondergronds parkeergarage met
bijbehorende voorzieningen toegestaan.

6.2.3 Hoofdstuk 3 Algemene regels
Anti-dubbeltelregel
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Een antidubbeltelregel wordt opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een
bestemmingsplan bepaalde bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel
mogen beslaan, het opengebleven terrein ook nog eens meetelt bij het toestaan van een ander
gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld. De opgenomen anti-dubbeltelregel
is gelijkluidend aan de in het Besluit ruimtelijke ordening voorgeschreven formulering.
Algemene bouwregels
Voor het hele plangebied, en dus alle bestemmingen, geldt een aantal algemene bouwregels. In dit
artikel is opgenomen dat voor het uitvoeren van ondergrondse werken geen bouwwerken zijnde en
werkzaamheden geen beperkingen gelden. Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken zijn er
regels opgenomen.
Daarnaast worden bestaande afstanden en maten van bouwwerken die middels een bouw- of
omgevingsvergunning zijn gerealiseerd, maar nu afwijken van dit bestemmingsplan gerespecteerd.
Ook is voorzien in een regeling ten aanzien van ondergronds bouwen.
Algemene aanduidingsregels
De gebiedsaanduidingen worden in deze bepaling geregeld. Deze kunnen ook bij iedere afzonderlijke
bestemming worden geregeld, maar omdat een gebiedsaanduiding veelal binnen meerdere
bestemmingen ligt, hoeft de aanduiding in een algemeen artikel slechts eenmalig te worden
opgenomen. Het betreft hier de ondergrondse parkeergarage in het winkelhart.
Algemene afwijkingsregels
In deze bepaling wordt aan het bevoegd gezag de bevoegdheid gegeven om met een
omgevingsvergunning af te wijken van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, onderwerpen.
Hierbij gaat het afwijkingsregels die gelden voor alle bestemmingen in het plan. Aangegeven wordt
van welke regel met een omgevingsvergunning afgeweken kan worden en waarvoor.
Algemene wijzigingsregels
In deze bepaling wordt aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om meerdere
bestemmingen te wijzigen. De voorwaarden, die bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid in acht
moeten worden genomen, zijn daarbij aangegeven.

6.2.4 Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht
In deze regels wordt het overgangsrecht, zoals voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke ordening en
de Wabo, overgenomen.
Slotregel
Als laatste wordt de slotregel opgenomen, ook zoals voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke
ordening. Deze regel geeft aan hoe het plan kan worden aangehaald.
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Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid
Het bestemmingsplan regelt verder de bestaande situatie en is conserverend van aard. Inzicht
verschaffen in de overige economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan conform het Besluit
op de ruimtelijke ordening (Bro) is hier derhalve niet aan de orde.
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Hoofdstuk 8 Maatschappelijke toetsing en overleg
8.1 Maatschappelijke toetsing
Het voorontwerp bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” heeft voor inspraak gedurende de periode
20 december 2012 tot en met 30 januari 2013 voor iedereen ter inzage gelegen in het
informatiecentrum van het stadskantoor. Daarnaast was het voorontwerp bestemmingsplan digitaal
raadpleegbaar op de gemeentelijke internetsite www.etten-leur.nl en op de landelijke site
www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende deze periode was er de mogelijkheid om mondeling of
schriftelijk een inspraakreactie over het voorontwerp bestemmingsplan in te dienen bij burgemeester
en wethouders van Etten-Leur. De bekendmaking hierover heeft plaatsgevonden in het weekblad “de
Etten-Leurse Bode” d.d. 19 december 2012, de gemeentelijke internetsite en het gemeentelijk
publicatiebord. Belanghebbenden zijn persoonlijk in kennis gesteld.

8.2 Vooroverleg
In het kader van het wettelijk voorgeschreven vooroverleg ex. artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke
ordening zijn de volgende instanties geïnformeerd over het voorontwerp bestemmingsplan "MarktCentrum e.o":















Provincie Noord-Brabant
Waterschap Brabantse Delta;
Gasunie
Prorail
WPM Winkelcentrummanagement
Stichting Winkelhart Etten-Leur
MKB Etten-Leur
Koninklijke Horeca Nederland afd. Etten-Leur
Secretariaat VAC
Commissie cultuurhistorische bebouwing
Monumenten Advies Commissie
Wijkvereniging West
Wijkvereniging Oost
Wijkvereniging Banakkers

De desbetreffende instanties zijn tot en met 30 januari 2013 in de gelegenheid gesteld een reactie in
te dienen. De reacties zijn als bijlage 3 bij deze toelichting gevoegd. Voor de beantwoording hiervan
wordt kortheidshalve verwezen naar het "Eindverslag inspraak en vooroverleg" dat als bijlage 3 bij
deze toelichting is gevoegd.

8.3 Inspraak
Het voorontwerp bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” heeft voor inspraak gedurende de periode
20 december 2012 tot en met 30 januari 2013 voor iedereen ter inzage gelegen in het
informatiecentrum van het stadskantoor. Daarnaast was het voorontwerp bestemmingsplan digitaal
raadpleegbaar op de gemeentelijke internetsite www.etten-leur.nl en op de landelijke site
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende deze periode was er de mogelijkheid om mondeling of schriftelijk een inspraakreactie over
het voorontwerp bestemmingsplan in te dienen bij burgemeester en wethouders van Etten-Leur. De
bekendmaking hierover heeft plaatsgevonden in het weekblad “de Etten-Leurse Bode” d.d. 19
december 2012, de gemeentelijke internetsite en het gemeentelijk publicatiebord. Belanghebbenden
zijn door middel van een brief persoonlijk in kennis gesteld.
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Voor de inhoud van de reacties en de beantwoording hiervan wordt kortheidshalve verwezen naar het
"Eindverslag inspraak en vooroverleg" dat als bijlage 4 bij deze toelichting is gevoegd.

8.4 Zienswijzen
Het ontwerp-bestemmingsplan “Markt- Centrum e.o.” heeft gedurende de periode 28 februari 2013 tot
en met 10 april 2013 ter inzage gelegen in het informatiecentrum van het stadskantoor. Daarnaast
was dit ontwerp-bestemmingsplan raadpleegbaar op de gemeentelijke internetsite www.etten-leur.nl.
en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de periode van ter inzageligging kon een ieder mondeling of schriftelijk over het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. De bekendmaking heeft
plaatsgevonden in het weekblad “de Etten-Leurse Bode” en de Staatscourant d.d. 27 februari 2013,
het gemeentelijk publicatiebord en digitaal op de gemeentelijke internetsite. Belanghebbenden zijn
daarnaast per brief persoonlijk in kennis gesteld. Daarnaast is de bekendmaking via de digitale weg
toegezonden aan de provincie Noord-Brabant en het waterschap “Brabantse Delta”.
Voor de inhoud van de reacties en de beantwoording hiervan wordt kortheidshalve verwezen naar het
verslag beantwoording zienswijze dat als bijlage 5 bij deze toelichting is gevoegd.
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Hoofdstuk 9 Overzicht van wijzigingen
Het bestemmingsplan "Markt-Centrum e.o." is op diverse punten ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan aangepast. De aanpassingen komen enerzijds voort uit aanpassing op het
bestemmingsplan naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen en anderzijds voort uit ambtshalve
wijzigingen. Voor een overzicht van wijzigingen wordt kortheidshalve verwezen naar het "Overzicht
van wijzigingen ontwerpbestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” dat als bijlage 6 bij deze toelichting is
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Bijlagen bij de Toelichting "Markt-Centrum e.o."
Bijlagen bij de toelichting
Bijlage 1: Lijst monumenten en karakteristieke panden
Bijlage 2: Aan huis gebonden beroepen en bedrijven
Bijlage 3: Vooroverlegreacties
Bijlage 4: Eindverslag inspraak en vooroverleg
Bijlage 5: Beantwoording zienswijze
Bijlage 6: Overzicht van wijzigingen op het ontwerp-bestemmingsplan "Markt-Centrum e.o."
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Bijlage 1 Lijst monumenten en karakteristieke panden
Straatnaam
Markt
Raadhuisplein
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Oude Bredaseweg
Stationsstraat
Schuurkerkpad
Stationsstraat

nr
1
2
4
7
9
11
17
23
35
36
41
43
45
47
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
65
67
69
71
73
107
120
ong.
10
8
9-9a
21

Monumentsoort
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Gemeentelijk monument
Gemeentelijk monument
Gemeentelijk monument
Gemeentelijk monument

Omschrijving
Raadshuis
N-H Kerk
Woning
huis "De Zwaan"
huis "De Linden"
vijf stoeppalen
Herenhuis
Herenhuis
Herenhuis
vijf stoeppalen
Dorpshuis
Paulushofje
Paulushofje
Paulushofje
Paulushofje
drie stoeppalen
Paulushofje
zes stoeppalen
Paulushofje
Woonhuis
Paulushofje
Woonhuis
Paulushofje
Woonhuis
Paulushofje
Woonhuis
Paulushofje
Lambertuskerk
Paulushofje
Paulushofje
Paulushofje
Paulushofje
Paulushofje
Paulushofje
Dorpshuis
Dorpshuis (woonhuis)
H.Hartbeeld
Winkel/Woonhuis
Woonhuis
Bedrijfsruimte/Atelier
Voormalige Pastorie
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Stationsstraat
Stationsstraat
Stationsstraat
Stationsstraat
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Dreef
Dreef
Dreef
Dreef
Dreef
Stationsstraat
Stationsstraat

22
24
25
30
68
78
80
83
88
91
91a
100
102
11
28
30
34
36
37
38
42
46
48
50
52
64
85
92
94
97
109
111
117
119
128
138
140
44
46
56
58
60
2a

Gemeentelijk monument
Gemeentelijk monument
Gemeentelijk monument
Gemeentelijk monument
Gemeentelijk monument
Gemeentelijk monument
Gemeentelijk monument
Gemeentelijk monument
Gemeentelijk monument
Gemeentelijk monument
Gemeentelijk monument
Gemeentelijk monument
Gemeentelijk monument
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand

5 Karakteristiek pand

Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Verenigingsgebouw
Woonhuis
Winkel/Woonhuis
Cafe
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Dubbel woonhuis
Dubbel woonhuis
woonhuis
winkelpand
winkelpand
winkelpand
winkelpand
winkelpand
winkelpand
woonhuis
winkelpand
woonhuis
cafe/woonhuis
woonhuis
woonhuis
woonhuis
woonhuis/winkelpand
bedrijfspand
woonhuis
woonhuis
woonhuis
woonhuis
woonhuis
woonhuis/kantoorpand
woonhuis
woonhuis
woonhuis
woonhuis
woonhuis/winkelpand
woonhuis/winkelpand
woonhuis
is onderdeel van rijksmonument markt54
Horeca/woonruimte (oorspronkelijk
winkelpand)
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Stationsstraat
Stationsstraat
Stationsstraat
Stationsstraat
Stationsstraat
Stationsstraat
Stationsstraat
Oude Bredaseweg
Oude Bredaseweg
Oude Bredaseweg
Oude Bredaseweg
Oude Bredaseweg
Oude Bredaseweg
Oude Bredaseweg

11
13
15
23
27
27a
28a
4
15
28
30
32
38
40

Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand
Karakteristiek pand

woonhuis
woonhuis
winkelpand
schoolgebouw
woonhuis
woonhuis
kapel
cafe/woonhuis
cafe
woonhuis
woonhuis
woonhuis
woonhuis
woonhuis
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Bijlage 2 Aan huis gebonden beroepen en bedrijven
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Aan huis gebonden beroepen en bedrijven
In deze toelichting wordt uiteengezet hoe de gemeente Etten-Leur invulling geeft aan de
juridische regeling voor aan huis gebonden beroepen/bedrijven.
1. Rechtstreeks toegestane beroepen
De rechtspraak heeft bepaald dat een vrij beroep in overeenstemming is met de functie
woondoeleinden. Het uitoefenen van een vrij beroep is dan ook, zonder enige vorm van
discussie, een aan huis gebonden beroep, conform de geldende bestemmingsplannen.
Maar wat zijn nu ‘vrije beroepen’? De Kamer van Koophandel definieert een vrij
beroepsbeoefenaar als volgt: iemand die wordt gevraagd om zijn individuele, persoonlijke
kwaliteiten die in het algemeen op artistiek of academisch/HBO-niveau liggen. Naar
aanleiding van de lijst van de Kamer van Koophandel heeft de gemeente Etten-Leur een lijst
met beroepen samen-gesteld:
 adviseur
 advocaat
 accountant/administratieconsulent
 alternatieve genezer
 belastingconsulent
 architect (gebouwen, tuin en landschap, interieur)
 computerservice (systeembouw, analyse, webdesign e.d.)
 decorateur/etaleur
 dierenarts
 edelsmid
 fotograaf/cameraman
 glasblazer
 hondenverzorger (maximaal één behandelstoel/-tafel)
 illustrator/vormgever
 instrumentenmaker
 interim-medewerker
 internetwinkel (slechts kantoor)
 journalist
 kapper (maximaal één behandelstoel/-tafel)
 kinderopvang/buitenschoolse opvang
 kleermaker/kledinghersteller
 kunstenaar
 lijstenmaker
 makelaar
 manicure (maximaal één behandelstoel/-tafel)
 masseur (maximaal één behandelstoel/-tafel)
 medische en paramedische beroepen (maximaal één behandelstoel/-tafel)
 nagelstyliste (maximaal één behandelstoel/-tafel)
 notaris
 ontwerper
 organisatieadviseur
 pedicure (maximaal één behandelstoel/-tafel)
 pottenbakker
 redacteur
 registeraccountant
 reparateur van kleine consumentenartikelen (klokken, tv’s, antiek e.d.)
 schoonheidsspecialist/visagist (maximaal één behandelstoel/-tafel)
 stedenbouwkundige
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 strijkservice
 tandarts of tandtechnisch specialist (maximaal één behandelstoel/-tafel)
 tekstverwerker
 theaterbureau
 tolk/vertaler
 uitvaartverzorger
 videobewerker
Alle bovengenoemde beroepen zijn beroepen die rechtstreeks aan huis zijn toegestaan.
(mits natuurlijk aan de overige bepalingen uit het bestemmingsplan wordt voldaan, met
name
de eis dat degene die het beroep uitoefent ook hoofdbewoner van de woning is).
Voorgaande lijst is niet uitputtend bedoeld. Een vergelijkbaar beroep met één van de in de
lijst genoemde beroepen is ook rechtstreeks toegestaan.
2. Overige beroepen en bedrijven
Naast de in onderdeel 1 genoemde beroepen is de gemeente Etten-Leur van mening dat er
nog enkele beroepen en bedrijven zijn die, in principe, wanneer deze aan enkele
voorwaarden voldoen, ook rechtstreeks in of bij de woning toelaatbaar zijn. Het gaat om de
volgende beroepen:
 autorijschool
 bloemschikker
 kleinmeubelmaker/stoffeerder
 cursus/bijscholing/workshop (kleinschalig)
Indien deze beroepen voldoen aan de volgende criteria, dan zijn deze beroepen ook
rechtstreeks aan huis toegestaan:
1. er vindt slechts een beperkt cliëntenbezoek aan huis plaats;
2. de werkzaamheden vormen geen overlast voor de omgeving (denk hierbij met name
aan geluids- en geuroverlast, overlast van stof en parkeeroverlast) en zijn dan ook
passend in een woonomgeving.





glazenwasser
schoorsteenveger
hovenier
timmerman, loodgieter, installateur, klusjesman, schilder, behanger, stucadoor en
dergelijke.

Indien deze beroepen voldoen aan de volgende criteria, dan zijn deze beroepen ook
rechtstreeks aan huis toegestaan:
1. er vinden slechts administratie-/kantoorwerkzaamheden aan huis plaats;
2. er vindt slechts zeer beperkte opslag plaats binnen de toegestane vierkante meters
3. voor bijgebouwen (met uitzondering van de bestemmingsplanmogelijkheden voor
extra 50 m² voor een praktijkruimte);
4. de hoofdwerkzaamheden vinden elders (op locatie) plaats.
Bovenstaande opsommingen zijn ook niet uitputtend bedoeld. Indien een verzoek niet
voorkomt in deze opsommingen, maar gelijk te stellen is aan één van de genoemde
beroepen/ bedrijven en voldoet aan de bovengenoemde criteria, is het beroep of bedrijf in
principe ook rechtstreeks toegestaan in of bij de woning.
3. Welke beroepen/bedrijven vallen in elk geval niet onder een aan huis gebonden
beroep?
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Het mag duidelijk zijn dat in ieder geval die beroepen/bedrijven die niet voldoen aan de in
het
bestemmingsplan opgenomen criteria, niet passend zijn bij de woonfunctie en niet passend
zijn in de woonomgeving. Maar indien een beroep of bedrijf ook niet binnen onderdeel 1 of 2
te scharen valt, is het beroep of bedrijf ook niet passend bij de woonfunctie en niet passend
in een woonomgeving. De volgende beroepen/bedrijven zijn in elk geval niet passend bij de
woonfunctie en niet passend in de woonomgeving:













afhaalgelegenheid voor eten en/of drinken
autoreparateur
cateringbedrijf
fokkerijbedrijf
groothandel (indien er sprake is van opslag)
grootmeubelmaker
koeriersbedrijf
scooterreparateur
verzorgende (kapper, schoonheidsspecialiste e.d.) of (para)medische (huisarts,
masseur
e.d.) beroepen met meer dan één behandelstoel/-tafel
wasserette/wasserij
categorie 3-bedrijven conform de lijst van de VNG ‘Bedrijven en milieuzonering’
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Bijlage 3 Vooroverlegreacties
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Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1

Gemeente Etten-Leur
Datum:

Postbus 9 0 1 5 1

- 7 JAN. 21)13

5 2 0 0 M C 's-Hertogenbosch
Telefoon ( 0 7 3 ) 6 8 1 2 8 12
Fax (073) 6 1 4 11 15

Rea.nummer

Het college van burgeméester
,
,
*
[Vertrouwelijk
en wethouders van Ettert^fcetn
Postbus 10.100
4870 GA ETTEN-LEUR

info@brabant.nl

(£1

0

JA

www.brabant.nl
Bank I N G 6 7 . 4 5 . 6 0 . 0 4 3

NEE

lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

VERZONDEN 0 UAN. 2013

Onderwerp

Datum

Vooroverlegreactie voorontwerp-bestemmingsplan 'Markt-Centrum e.o.'

20 december 2 0 1 2
Ons kenmerk
C2104987/3330749

Geacht college,

Uw kenmerk

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd
op het voorontwerp-bestemmingsplan 'Markt-Centrum e.o.'.

Contactpersoon
B.C. Coolen
Directie

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. Uw voorontwerp-bestemmingsplan geeft ons geen aanleiding tot
het maken van opmerkingen.

Ruimtelijke Ontwikkeling &
Handhaving
Telefoon
(073) 681 23 28
Fax
(073) 6 8 0 76 45

De directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving,
namens deze,

Bijloge(n)

E-mail
bcoolen@brabant.nl

P.M.A. van Beek,
bureauhoofd Toezicht Ruimtelijke Ontwikkeling.
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61
en 6 4 , halte Provinciehuis
of met de treintaxi.

Waterschap

T^Brabantse Delta

Water

het leven

-sta
Uw email van
1 Uw kenmerk
Ons kenmerk
Barcode

Het college van Burgemeester en Wethouders

Postbus 10100
4870 GA ETTEN-LEUR

2 8 JAN, 2öi3

Vertrouwelijk

*13UT000988*

ililllillillillilllill

Behandeld door
Doorkiesnummer
Datum
Verzenddatum

"•nur

Afdelinq-

20 december 2012

mevrouw K. van der Knaap
076 564 10 75
24 januari 2013

2 5 JAN. 2013

£a
JA

NEE

Onderwerp: wateradvies voorontwerp bestemmingsplan "Markt-Centrum e.o." te Etten-Leur
Geacht college,
Op 20 december 2012 heeft u voorontwerp bestemmingsplan "Markt-Centrum e.o." te Etten-Leur
toegestuurd met het verzoek om conform de watertoets een advies uit te brengen zoals bedoeld in artikel
3.1.1 lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan
hebben wij de volgende op- en aanmerkingen.

Toelichting
Binnen het plangebied zijn geen oppervlaktewateren, waterkeringen of afvalwatertransportleidingen
aanwezig. In het bestemmingsplan is echter geen waterparagraaf opgenomen. In het Besluit ruimtelijke
ordening is opgenomen dat dit een onderdeel moet zijn van het bestemmingsplan. Wij verzoeken u daarom
alsnog de waterparagraaf toe te voegen, waarin in ieder geval de volgende zaken zijn opgenomen:
Korte beschrijving van het beleid van het waterschap, u kunt hiervoor gebruik maken van navolgende
tekst. Deze tekst is tevens als MS-Word document te downloaden van onze website.
"Het waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de gemeente. Het gaat
dan om het waterkwantiteits en -kwaliteitsbeheer, de waterkeringszorg, waterzuivering, het
grondwaterbeheer, het waterbodembeheer en vaak ook het scheepvaartbeheer.
Het waterschap heeft de grondslag van haar beleid opgenomen in het waterbeheersplan 2010-2015,
wat is afgestemd op Europees, nationaal en provinciaal beleid. Speerpunten uit het waterbeheerplan
zijn veiligheid, droge voeten, voldoende water, gezonde natuur, schoon water, genieten van water en
het waterschap als calamiteitenorganisatie.
Het waterschap heeft in een toetsingskader RO "De ruimte blauw geordend" aangegeven wat de
ruimtelijke consequenties zijn van het waterbeleid.
Daarnaast heeft het waterschap waar nodig nog toegespitst beleid en beleidsregels op de
verschillende thema's/speerpunten uit het waterbeheersplan en heeft het waterschap een eigen
verordening; de Keur en de legger. De Keur bevat gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot
ingrepen die consequenties hebben voor de waterhuishouding en het waterbeheer. Zo is het onder
andere verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur te lozen op het oppervlaktewater bij
een uitbreiding van het verhard oppervlak groter of gelijk aan 2000 m . De legger geeft aan waar de
waterstaatswerken liggen, aan welke afmetingen en eisen die moeten voldoen en wie
onderhoudsplichtig is. Veelal is voor deze ingrepen een Watervergunning van het waterschap
benodigd. De Keur is onder andere te raadplegen via de site van waterschap Brabantse Delta".
2

Waterschap Brabantse Delta
Postbus 5520, WOl DZ Breda T 076 56k 10 00 F 076 56it 10 11
E info@brabantsedelta.nl 1 www.brabantsedelta.nl Bankrekening 63.67.59.202

Het waterschap hanteert bij nieuwe ontwikkelingen het principe van waterneutraal bouwen, waarbij
gestreefd wordt naar het behoud of herstel van de 'natuurlijke' waterhuishoudkundige situatie.
Vanwege dit principe wordt bij uitbreiding van verhard oppervlak voor de omgang met hemelwater
uitgegaan van de voorkeursvolgorde infiltreren, bergen, afvoeren. De technische eisen en
uitgangspunten voor het ontwerp van watersystemen zijn opgenomen in de "beleidsregel
hydraulische randvoorwaarden 2009".
Korte omschrijving van de waterhuishoudkundige situatie ter plaatse.
Huidig soort rioolstelsel benoemen en eventuele geplande ombouw van riolering benoemen.
Tot slot verzoeken wij aandacht te schenken aan het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen
en het achterwege laten van uitlogende bouwmaterialen, zoals lood, koper, zink en zacht PVC. Deze
stoffen kunnen zich ophopen in het water(bodem)systeem en hebben hierdoor een zeer nadelige
invloed op de water(bodem)kwaliteit en ecologie.
Planregels
Wij verzoeken u om binnen de bestemmingen "centrum-2", "tuin", "wonen- twee aaneen", wonen-geschakeld
en "wonen-vrijstaand" de functie "water en waterhuishoudkundige voorzieningen" toe te voegen.
Verbeelding
Geen opmerkingen.
Overige opmerkingen
Wij wijzen u erop dat voor het onttrekken en of retourneren van grondwater op basis van de Keur een
melding of vergunning benodigd kan zijn. Hierover kunt u contact op nemen met onze afdeling
plantoetsing & vergunningen op telefoonnummer 076 564 13 45.
Omdat er geen waterparagraaf is opgenomen in het bestemmingsplan zijn wij helaas genoodzaakt om
negatief te adviseren in het kader van de watertoets.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met mevrouw K. van der Knaap van het waterschap, bereikbaar op telefoonnummer
076 564 10 75.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur.
Hoofd afdelin» plantoetsing & vergunningen
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Adviescommissie Cultuurhistorische Bebouwing Etten-Leur

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Etten-tewr
Roosendaalseweg 4,
Etten-Leur.
Etten-Leur 30 januari 2013,
Contactpersoon: Piet Paantjens
Uw briefvan: 20 december 2012
Onderwerp: Voorontwerp Bestemmingsplan 'Markt-Centrum'
Ter attentie van de heer C. Heshusius, carel.heshusius@etten-leur.nl

Gemeente Etten-Leur

3 1 JAN. 2013
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Geacht College,
Onderstaand treft u de op- en aanmerkingen op het Voorontwerp Bestemmingsplan 'Markt-Centrum' aan.
De Commissie Cultuurhistorische Bebouwing heeft de toelichting en regels hiervoor uitvoerig doorgenomen en
komt tot de volgende opmerkingen en suggesties.

Opmerkingen op Toelichting Voorontwerp Bestemmingsplan:
In onderstaande opmerking zijn mogelijk ook linken gelegd met de Regels Voorontwerp Bestemmingsplan.
Deze zijn dan niet meer vermeld in de 'Opmerkingen Regels Voorontwerp Bestemmingsplan'.
Deze 'Toelichting Voorontwerp Bestemmingsplan' kent geen pagina-nummering.
Figuur 2 Historische linten.
In dit overzicht zijn niet alle karakteristieke panden aangegeven.
Bijlage 1 Lijst monumenten en karakteristieke panden.
Lijst klopt niet op diverse punten.
In de omschrijving is de ene keer de oorspronkelijke functie en de andere keer de huidige functie vermeld.
Beter is om en de oorspronkelijke en de huidige functie er in op te nemen.
Verder blijkt de huisnummering niet te kloppen. Er zijn enkele panden die in de loop van de jaren zijn gesplitst
en nu twee hulsnummers dragen, terwijl het gehele pand een Rijks- of gemeentelijk monument is. Hetzelfde
geldt voor de Karakteristieke Panden. Overigens wekt deze benaming verwarring met de aanduiding 'cw' op de
bestemmingsplankaart. Beter is hiervoor een eenduidige aanduiding te gebruiken.
Daarbij lijkt ook de weergave op de kaart verre van compleet. Waarom worden de Rijksmonumenten en
Gemeentelijke monumenten de ene keer wel en de andere keer niet als 'cw' op de bestemmingsplankaart
aangeduid? Beter zou zijn dat alle monumentale panden op de kaart worden aangeduid met RM, GM of KP en
dat elders is vermeld dat dit panden zijn met een cultuurhistorische waarde ('cw '). Dit verbetert ook de
leesbaarheid van de bestemmingsplankaart.
Verder valt het op dat wanneer de stoeppalen bij een pand monumentale waarde hebben en het pand zelf die
kwalificatie niet heeft, het pand dan niet als KP en/of 'cw' wordt aangemerkt!
Ter completering van de lijst Karakteristieke Panden zouden daaraan de panden Stationsstraat 60 en 62 aan
toegevoegd moeten worden.
Figuur 4. Voetgangersgebied.
Het voetgangersgebied dat in figuur 4 is aangeduid zou ook op de bestemmingsplankaart moeten worden
vermeld. Ook dit verbetert de leesbaarheid van de kaart.
Figuur 5. Groenstructuur.
Het lijkt erop dat de monumentale bomen op deze kaart staan vermeld. Vraag is echter waarom er geen bijlage
aan de toelichting is toegevoegd met de monumentale bomen en waarom hiervan geen aparte laag aan het
bestemmingsplan is besteed. Daarbij is het noodzakelijk om de herinrichting van de Markt hierin te vermelden.
Nu wordt de indruk gewekt dat er op de Markt nog sprake is van de aanwezigheid van de oorspronkelijk

bomen. Daarbij zou het goed zijn dat de groenstrook, gelegen tussen de rijbanen op de Markt als groengebied
wordt aangeduid en niet als 'V-V'. Dit geeft tévens een bescherming van dat gebied aan en voorkomt nieuwe
discussie over het herinrichten van dit gebied voor parkeren!
Groenbeleidsnota!
Bij 'veranderen bestemming' wordt nog eens aangegeven dat Groene Vlakelementen en Hoofdbomenstructuur
nu onder de Verkeer-Verblijfsbestemming is opgenomen. Dit is niet noodzakelijk. Vandaar het verzoek om deze
afzonderlijk in de regels bestemmingsplan en op de bestemmingsplankaart te vermelden!
Horeca.
Wellicht dat volgens de terrassennota er terrassen met of zonder vergunning zijn toegestaan. Daarbij is het wel
noodzakelijk dat er, indien nodig, handhavend wordt opgetreden en dat de minimale maat van 1,50 m met
betrekking tot de ruimte tussen het terras en het voetpad moeten worden gehandhaafd zoals in de
terrassennota ia opgenomen, (ook bij bomen'en lantaarnpalen) In de praktijk blijkt dat deze ruimte dikwijls zo
klein is dat mensen met een dubbelkinderwagen dan wel een rolstoel alleen middels het fietspad deze
obstakels kunnen passeren.
Wonen-Gestapeld Veemarktstraat
In de toelichting wordt gemist de toelichting met betrekkihg tot het Appartementgebouw Veemarktstraat zoals
deze in het Bestemmingsplan Binnentuin is verwoord:
"Het appartementsgebouw aan de Veemarktstraat geeft vorm aan de overgang van de bouwmassa van het
stadskantoor en de bouwmassa van het bestaande appartementengebouw aan de Veemarktstraat. Deze twee
bouwmassa's verschillen aanmerkelijk in hoogte. In het nieuwe appartementengebouw, wordt dan ook een
aflopende hoogte voorgestaan. Aan de zijde van het stadskantoor wordt uitgegaan.van maximaal vijf
bouwlagen en aan de andere zijde van maximaal vier bouwlagen. "
Echter het Stadskantoor is aan die zijde van het nieuw te bouwen appartementencomplex ongeveer 13 m hoog
en het woongebouw aan de noordzijde ervan ongeveer 9 m. Dat betekent dat een goede overgang wordt
bereikt door aan de noordzijde drie bouwlagen en aan de zuidzijde vier bouwlagen toe te staan. Een maximale
bouwhoogte van 12 m is, de meest realistische en haalbare.
Verder is bekend dat er in de zeer nabije omgeving van deze bestemming monumentale bomen staan.
Het is dan.ook wenselijk dat in de vormgeving van het bouwblok hiermee rekening wordt gehouden.
Gemengd-1 Stationsplein
Voor enkele gebouwen aan het Stationsplein geldt een bestemming die niet overeenkomt met het huidige of
recente gebruik. Op zich prima dat wonen hier wordt toegestaan. Echter past op deze percelen dan wel de
bestemming GD-1 of moet hiervoor een nieuwe andere bestemming worden aangemaakt (GD-3)?
Infrastructurele aanpassing hoek Markt-Spoorlaan.
Opgemerkt wordt de op de bestemmingsplankaart de bestaande situatie van dit kruispunt is opgenomen en er
nog geen sprake is van een infrastructurele aanpassing ervan. Zoals in de toelichting wordt vermeld.
Uitgangspunt moet zijn dat deze infrastructurele aanpassing in het nieuwe bestemmingsplan wordt verwerkt
en op de kaart wordt weergegeven!
Rooilijn, gevellijn, voorgevellijn, achtergevellijn....
Zowel in de toelichting als in het bestemmingsplan worden diverse benamingen gebruikt yoor hetzelfde.
Daarbij blijkt dat de ene keer wel een gevellijn-aanduiding op de plankaart is opgenomen voor de bestemming
GD-1 en GD-2 en de andere keer niet. Vraag is wat hier de reden van is omdat in de regels er wel naar
verwezen wordt.
Monumenten en Karakteristieke bebouwing.
Onder Vertaling ih het bestemmingsplan wordt verwoord dat het plan een consoliderende werking heeft en
dat er met dit plan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. De verschillende gemeentelijke en
rijksmonumenten zouden door de gemeentelijke erfgoed verordening en de Monumentenwet voldoende
worden beschermd. Specifieke regelingen zouden daardoor niet noodzakelijk zijn.
Echter door de monumentale en karakteristieke bebouwing in een verzamelbestemming als GD-1 en GD-2 op
te nemen doet memgeen recht aan historische waarde ervan. Onderdeel van de cultuurhistorische waarde zijn
juist de openingen die op diverse plaatsen tussen de gebouwen aanwezig is.

Voorbeelden hiervan zijn: Het verlenen van een omgevingsvergunning of was het nog een bouwvergunning
voor het pand Markt 98, waardoor tegen de gevel van het monumentale pand Markt 100-102 zou worden
gebouwd en een monumentale bel aan de gevel verwijderd zou moeten worden. Verder zou het monumentale
pand riiet meer als vrijstaand en cultuur monumentaal mogen worden bestempeld.
Het zelfde dreigt door deze wijze van verzamelbestemmingen voor de panden: Markt 1-3; 3-5; 5-7; 11-15; 3537; 39-41; 81-83; 83-85; 87-89; 89-91/91A; 91A-93 en 42-44; 44-46; 48-50; 58-60; 66-68; 84-86; 98-100; 102106a; 106-110.
Om de cultuurhistorische waarde te behouden is het noodzakelijk dat deze opening al dan niet met entree
naar de achtergelegen bijgebouwen dan wel bedrijfsgebouwen behouden blijven.
Reclamebeleid.
Opmerkelijk is dat in zowel de toelichting als de regels geen aandacht is besteed aan het ordenen en beperken
van de reclame-uitingen in dit gebied. Onduidelijk is wat de reden hiervan is. Duidelijk is dat een vergunning
hiervoor valt onder het omgevingsrecht. Toch zou het de Markt en omgeving sieren wanneer hiervoor een
duidelijk beleid aan ten grondslag wordt gelegd. Dit is gewoon bittere noodzaak teneinde de kwaliteit van onze
Markt e.o. te waarborgen. Niet alleen de cultuurhistorische of karakteristieke waarde.
Toelichting op de regels.
Onder Bestemmingen is bij Gemengd-1 en Gemengd-2 in de laatste regel aangegeven dat 'Gebouwen zijn enkel
binnen het bouwvlak toegestaan, waarbij per functie een maximaal te bouwen percentage is opgenomen.'
Bij Groen is opgenomen wat werd gevreesd. Gezien de tekst: 'De groenelementen zijn onder gebracht bij de
bestemming 'Verkeer en Verblijf'. Deze keuze vloeit voort uit de mate van flexibiliteit als het gaat om het
aanleggen van een extra rotonde, (fietsjpaden en parkeervoorzieningen.'
Dit moet juist voor het middengebied van de Markt worden voorkomen. Het nu nog aanwezige groen moet dus
als 'structureel groen' worden bestemd.

Regels Voorontwerp Bestemmingsplan
Begripsomschrijvingen
Gevellijn
Waarom is er in de begrippen niet de term 'gevellijn' opgenomen?
Goothoogte en bouwhoogte.
Ook deze zijn niet in de begripsbepalingen opgenomen.
Dakhelling
Hiervoor zijn alleen bepalingen opgenomen onder 'Maatschappelijk'. Waarom juist niet onder GD-1 en GD-2
alsmede de andere woonbestemmingen.
Men kan dus in principe ook een woning met een plat dak ontwerpen? Is dat de bedoeling in dit gebied?
Regels
Gemengd-1 en Gemengd-2
Gebouwen en bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het aangegeven bouwvlak worden gebouwd.
Volgens de begripsomschrijvingen 1.38 bouwvlak is dit: 'een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn
aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde bouwwerken en bouwwerken geen gebouw zijnde zijn
toegelaten.' Onder Hoofdgebouwen is aangegeven dat uitsluitend binnen het bouwvlak en in de gevellijn moet
worden gebouwd. Elders is aangegeven dat de bouwdiepte van het hoofdgebouw 15 m mag bedragen.
Echter er is geen.bouwvlak aangegeven. Daarbij valt het op dat hierbij ook geen minimale/maximale eisen zijn
gesteld aan de dakhelling zoals bij 'Maatschappelijk'. Dit geldt overigens ook voor andere bestemmingen.
Voorstel is om een bouwvlak op te nemen waarvan de voorgevel in de gevellijn ligt en maximaal 15 m diep is.
Hierbij kunnen dan ook de voorgestane en aanwezige openingen tussen gebouwen worden meegenomen.
Onduidelijk is hoe men dit wil oplossen bij de bestemming GD-1 aan het Stationsplein waarbij geen gevellijn is
aangegeven en de huidige bouwdiepte meer dan 15 m is. Of moeten de gebouwen aan het Stationsplein de
bestemming GD-3 krijgen.
Aanduiding bestemming V-V
Deze aanduiding geldt voor een heel groot gebied maar wordt daarin slechts een keer vermeld. Dit maakt het
niet duidelijker.

Aanduidingen panden.
Waarom is bij de panden Markt 39 en 31 niet aangegeven dat hierin detailhandel is gevestigd?
Detailhandel is gevestigd in het gehele gebouw van perceel Markt 81.
Mogelijk geldt dit bij nog meer panden.
Verder blijkt het pand Markt 120 wel de aanduiding 'cw' te hebben meekregen terwijl dit pand een
rijksmonument is.
Bioscoop
Dit perceel is al 100% bebouwd. Het heeft dus geen zin om hiervoor bepalingen op te nemen voor bouwwerken
geen gebouwen zijnde, parkeervoorzieningen etc.
Bestemmingsomschrijving V :
Hoek Markt-Spoorlaan:
- Hierbij is nog geen rekening gehouden met de herinvulling van dit kruispunt. Het moet echter wel in dit
bestemmingsplan worden meegenomen.
Bestemmingsomschrijving 'V-V:
- Deze bestemmingsaanduiding is voor alle verkeersgebieden gelegen binnen de bestemmingsomschrijving 'V',
de doorgaande wegen, alleen aangegeven op het Raadhuisplein. Het is beter deze op meerdere plaatsen aan te
geven. Dit maakt het lezen van de kaart gemakkelijker.
- Daarbij valt het op dat met name bij de horecapanden Markt 23, 40 en 50 teveel ruimte is gereserveerd voor
de terrassen. Hierdoor blijft er te weinig loopruimte over op de voetgangersgebieden voor brede kinderwagens
en rolstoelers enzo. Met name bij pand 23 dit geeft dit extra problemen vanwege de aanwezige boom op de
hoek Dreef/Markt. Bij het horecapand Oude Bredaseweg 15 komt de aangegeven ruimte voor het terras buiten
de voorgevellijn niet overeen met de daadwerkelijke terrassen in de zomer.
Bestemmingsomschrijving 'V-Sp':
- Onduidelijk is voor welk gebied dit precies geldt. (Wellicht dikker omlijnen of andere tint grijs.)

Algemene opmerkingen:
* De ene keer wordt als benaming van het Bestemmingsplan 'Markt-Centrum e.o.' gebruikt en de andere keer,
als ook op de gemeentelijke website, 'Markt-Centrum'. Geadviseerd wordt de laatste aanduiding te gebruiken.
* Het taalgebruik is hier en daar echt niet volgens ons ABN en er zijn nogal wat taalfouten.(hierop is echt een
extra check nodig)
* Doordat er verschillende lagen over elkaar heen worden gelegd wordt het lezen van de
bestemmingsplankaart er niet eenvoudiger op.
Met name de aanduiding en begrenzing van de dubbelbestemmingen 'Waarde-Archeologie V en 'WaardeArcheologie 3' zijn hier debet aan. (Het is beter hiervoor een afzonderlijke kaart te maken. Wellicht kan dit niet
vanwege de wettelijke eisen. Toch het advies om voor de burger een kaart met en zonder deze
dubbelbestemmingen te maken. Dit is veel klantvriendelijker. Daarbij werkt de site 'ruimtelijkeplannen.nl' zo
slecht dat het daar onmogelijk is om laagsgewijs de bestemmingsplankaart te beoordelen).

Bestemmingsplankaart
Op diverse plaatsen wordt hierboven verwezen naar onduidelijkheden en onvolkomenheden op de plankaart.
Duidelijk is dat hiervoor regels gelden. Toch zou het goed zijn wanneer er vanuit de bewoners/gebruikers
bezien wordt geprobeerd om een plankaart te maken waar alles op staat wat juridisch noodzakelijk is en
daarbij verschillende kaarten waarop specifieke zaken zijn aangegeven.
Ruimtelijkeplannen.nl zou hiervoor de oplossing moeten zijn maar functioneert gewoon niet naar behoren.
Het zou goed zijn als onze gemeente hierin haar verantwoordelijkheid neemt.

Nu duidelijk is dat de verhuizing van Dun Appelgaard naar D'n Overkant niet doorgaat zou het mede om deze
reden goed zijn het bouwblok voor Dun Appelgaard aan de Lambertusstraat evenwijdig aan de as van de weg
door te trekken. Met andere woorden op de huidige (openbare) parkeerplaats bouwen toe te staan.

Nadere informatie of achtergrondinformatie.
Voor nadere informatie over onze opmerkingen kunt u terecht bij Piet Paantjens, Roosendaalseweg 23, 4876
AA Etten-Leur. Telefoon 0765034638 of mobiel 0655148695. Email p.paantiens(5)planet.nl
Onze commissie verneemt graag hoe en of de opmerkingen in het definitieve bestemmingsplan worden
verwerkt. De heer Paantjens is voor dit plan contactpersoon en woordvoerder voor onze commissie.
Narnehs de Commissie Cultuurhistorische Bebouwing
PietP antjeil», voorzitter

Bestemmingsplan Markt-Centrum e.o.

Bijlage 4 Eindverslag inspraak en vooroverleg
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3

Eindverslag inspraak en vooroverleg zoals bedoeld in artikel 5 van de Algemene inspraakverordening gemeente Etten-Leur en zoals bedoeld in art. 3.1.1 Bro met betrekking tot het voorontwerp
bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.”.
Inleiding.
Het voorontwerp bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” heeft voor inspraak gedurende de periode 20
december 2012 tot en met 30 januari 2013 voor iedereen ter inzage gelegen in het informatiecentrum van
het stadskantoor. Daarnaast was het voorontwerp bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar op de gemeentelijke internetsite www.etten-leur.nl en op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende
deze periode was er de mogelijkheid om mondeling of schriftelijk een inspraakreactie over het voorontwerp bestemmingsplan in te dienen bij burgemeester en wethouders van Etten-Leur. De bekendmaking
hierover heeft plaatsgevonden in het weekblad “de Etten-Leurse Bode” d.d. 19 december 2012, de gemeentelijke internetsite en het gemeentelijk publicatiebord. Belanghebbenden zijn persoonlijk in kennis
gesteld.
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Vooroverlegreacties.
Er zijn 3 vooroverlegreacties ingediend. Hieronder worden de ingediende vooroverlegreacties samengevat weergegeven en beantwoord.
1. Provincie Noord-Brabant, Postbus 90151, 9200MC ‟s-Hertogenbosch
Bij brief van 4 januari 2013, ontvangen op 7 januari 2013, heeft de provincie Noord-Brabant een vooroverlegreactie ingediend.
Inhoud vooroverlegreactie
Het voorontwerp bestemmingsplan Markt-Centrum e.o. geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
Beantwoording vooroverlegreactie
De reactie van de Provincie Noord-Brabant wordt voor kennisgeving aangenomen.
Conclusie vooroverlegreactie
De vooroverlegreactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan.

2. Waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ, Breda
Bij brief van 24 januari 2013, ontvangen op 28 januari 2013, heeft het Waterschap Brabantse Delta een
vooroverlegreactie ingediend.
Inhoud vooroverlegreactie
De vooroverlegreactie is samen te vatten naar de volgende opmerkingen:
a. Binnen het plangebied zijn geen oppervlaktewateren, waterkeringen of afvalwatertransportleidingen
aanwezig. In het bestemmingsplan is echter geen waterparagraaf opgenomen. In het Besluit ruimtelijke ordening is opgenomen dat dit een onderdeel moet zijn van het bestemmingsplan. Verzocht
wordt alsnog de waterparagraaf toe te voegen.
b. Verzocht wordt om binnen de bestemmingen “Centrum-2”, “Tuin”, “Wonen- twee aaneen”, “Wonengeschakeld” en Wonen-vrijstaand” de functie “Water” en “Waterhuishoudkundige voorzieningen” toe
te voegen.
Beantwoording vooroverlegreactie
Ad. a. In de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan Markt-Centrum e.o. wordt alsnog een waterparagraaf opgenomen.
Ad. b. Binnen de Centrum bestemmingen is de functie “water en waterhuishoudkundige voorzieningen”
al opgenomen. Binnen de bestemmingen “Bedrijf”, “Cultuur en Ontspanning”, “Tuin” Wonen- twee
aaneen”, “Wonen-geschakeld” en Wonen-vrijstaand” wordt de functie “Water” en “Waterhuishoudkundige voorzieningen” toegevoegd.
Conclusie vooroverlegreactie
De vooroverlegreactie geeft aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan.

3. Adviescommissie Cultuurhistorische Bebouwing Etten-Leur, Roosendaalseweg 23, 4876 AA. EttenLeur
Bij brief van 30 januari 2013, ontvangen op 31 januari 2013, heeft de adviescommissie Cultuurhistorische
Bebouwing Etten-Leur een vooroverlegreactie ingediend
Inhoud vooroverlegreactie
De vooroverlegreactie is samen te vatten naar de volgende opmerkingen:
a. De commissie is van mening dat het beter zou zijn als alle monumentale panden op de kaart worden
aangeduid met RM, GM of KP en dat elders vermeld zou staan dat dit panden met een cultuurhistorische waarde ('cw') zijn.
b. Het valt de commissie op dat wanneer de stoeppalen bij een pand monumentale waarde hebben en
het pand zelf die kwalificatie niet heeft, het pand dan niet als KP en/of 'cw' wordt aangemerkt.
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c.
d.
e.
f.

g.

h.
i.
j.

k.
l.
m.
n.
o.

p.

q.
r.
s.

t.
u.
v.
w.
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Ter completering van de lijst Karakteristieke Panden zouden daaraan de panden Stationsstraat 60 en
62 toegevoegd moeten worden.
De commissie is van mening dat het voetgangersgebied dat in figuur 4 is aangeduid, ook op de bestemmingsplankaart zou moeten worden vermeld.
De commissie vraagt zich af waarom er geen lijst met monumentale bomen is opgenomen en waarom deze niet zijn opgenomen op de verbeelding.
De commissie is van mening dat bij de horecapanden Markt 23, 40 en 50 teveel ruimte is gereserveerd voor de terrassen. Hierdoor blijft er te weinig loopruimte voor brede kinderwagens en rolstoelers over. Met name bij pand 23 geeft dit extra problemen vanwege de aanwezige boom op de hoek
Dreef/Markt.
De commissie is van mening dat het nieuwe appartementencomplex een maximale bouwhoogte van
12 meter dient te hebben om zo een goede overgang tussen het Stadskantoor en het woongebouw
aan de Veemarktstraat te kunnen realiseren.
De voorgenomen infrastructurele aanpassing „hoek Markt-Spoorlaan‟ is niet opgenomen op de plankaart.
Zowel in de toelichting als in de regels worden de definities; rooilijn, gevellijn, voorgevellijn, achtergevellijn door elkaar gebruikt, terwijl feitelijk hetzelfde wordt bedoeld.
De commissie is van mening dat de verzamelbestemming Gemengd -1 en Gemengd - 2 geen recht
aan historische waarde van de bebouwing langs de Markt doet. Onderdeel van deze cultuurhistorische waarde zijn juist de openingen die op diverse plaatsen tussen de gebouwen aanwezig zijn.
Het is de commissie onduidelijk waarom er zowel in de toelichting als in de regels geen voorschriften
aan reclame-uitingen zijn gesteld.
De commissie betreurt de keuze om het middengebied van de Markt onder de bestemming “Verkeer
en verblijf” te brengen.
De commissie ziet graag dat de definitie van “gevellijn‟ in de begripsbepaling wordt opgenomen.
De commissie ziet graag dat de definities van “goothoogte” en “bouwhoogte” in de begripsbepaling
wordt opgenomen.
De commissie vraagt zich af waarom er enkel binnen de bestemming “Maatschappelijk” een regeling
m.b.t. de dakhelling is opgenomen en niet binnen bestemmingen “Gemengd - 1/2" alsmede de andere woonbestemmingen.
De commissie stelt voor om binnen de bestemmingen “Gemengd – 1 /2” aan de Markt een bouwvlak
op te nemen die maximaal 15 meter diep is en waarbij de voorgestane en aanwezige openingen tussen gebouwen kunnen worden meegenomen
De commissie vindt de aanduiding “V-v” op de verbeelding erg onduidelijk. Het zou beter zijn als dit
label meerdere malen op de plankaart wordt aangegeven.
De commissie constateert dat in de panden Markt 31,39 en 81 detailhandel is gevestigd, maar dat dit
niet op de plankaart staat aangeven en adviseert om de detailhandelslocaties te controleren.
De commissie constateert dat het perceel van de bioscoop is al voor 100% bebouwd. Het heeft geen
zin om hiervoor bepalingen op te nemen voor bouwwerken geen gebouwen zijnde, parkeervoorzieningen etc.
De commissie vindt de aanduiding “V-sp” op de verbeelding erg onduidelijk.
De commissie constateert dat de naamgeving van het bestemmingsplan niet consequent wordt gebruik, de ene keer wordt de naam 'Markt-Centrum e.o.' gebruikt en de andere keer Markt-Centrum'.
De commissie constateert dat zowel in de toelichting als in de regels enkele type/taalfouten staan.
De commissie constateert dat door de grote hoeveelheid informatie op de verbeelding, deze moeilijk
te lezen is.
De commissie is van mening, dat nu de verhuizing van de „De Appelgaard‟ naar de locatie van „D‟n
overkant‟ niet door gaat, het mogelijk is om op deze parkeerplaatsen bouwen toe te staan.

Beantwoording vooroverlegreactie
Ad. a. Aanduidingen op de verbeelding moeten gekoppeld worden aan een planregel. Wij zijn van mening dat in een bestemmingsplan uitsluitend objecten met cultuurhistorische waarde beschermd
moeten worden die niet door andere wetgeving beschermd worden. De aanwezige rijks- en gemeentelijke monumenten zijn afdoende beschermd door de daarvoor specifiek opgestelde wettelijk kaders (monumentenwetgeving). Dit betekent concreet dat in de planregels geen regeling
wordt opgenomen ter bescherming van rijks- en gemeentelijk monumenten. Voor panden met karakteristieke waarde worden wel regels opgenomen. De voorgeschreven functieaanduiding voor
cultuurhistorische waarde is de aanduiding (cw).
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Ad. b. Daar waar de stoeppalen rijksmonument zijn, zijn de achterliggende panden aangemerkt als karakteristiek, het betreft Markt 11, 36 en 52.
Ad. c. De panden Stationsstraat 60 en Stationsstraat 62 vallen niet binnen het plangebied van het bestemmingsplan Markt-Centrum e.o.
Ad. d. Er wordt enkel onderscheid naar de bestemmingen “Verkeer” en “Verkeer-Verblijf” gemaakt. Wegen met een snelheidsregime lager als 50 km/u worden volgens deze standaard bestemd tot
“Verkeer-Verblijf”. De bestemming “Verkeer-Verblijf” sluit een voetgangersgebied niet uit. Er is
daarom geen reden om de desbetreffende gronden een afzonderlijke bestemming te geven.
Ad. e. Waardevolle bomen zijn beschermd door plaatsing op de gemeentelijke bomenlijst en het daar
bijbehorende kapvergunningenstelsel. Mede met het oog op deregulering is het onnodig om ter
bescherming van de dezelfde bomen, nogmaals een regeling in het bestemmingsplan op te nemen.
Ad. f. In het ontwerpbestemmingsplan is de regeling voor terrassen aangepast. Bij elk horecabedrijf is
een terras toegestaan. De terrassennota geeft aanvullende eisen (zoals afmetingen en situering)
waaraan een terras moet voldoen. Door middel van deze constructie wordt de bruikbaarheid van
het openbaar gebied voldoende gegarandeerd.
Ad. g. Wij zijn van mening dat de bestaande rechten moeten worden gerespecteerd, om deze reden is
de toegestane bouwhoogte van het bestemmingsplan “Binnentuin” overgenomen.
Ad. h. De voorgenomen reconstructie van de hoek Markt-Spoorlaan zal in het ontwerpbestemmingsplan
worden meegenomen.
Ad. i. De constatering is juist, het ontwerpbestemmingsplan zal worden aangepast zodat de benaming
consequent wordt gebruikt.
Ad. j. In het bestemmingsplan is er aangesloten bij de gehanteerde methodiek in het nu geldende bestemmingsplan “Markt e.o”. De bescherming van binnen het plangebied aanwezige rijks- en gemeentelijke monumenten zijn afdoende is geregeld binnen de daarvoor specifiek opgestelde wettelijk kaders (monumentenwetgeving).
Ad. k. Het bestemmingsplan, geeft enkel regels voor een bestemming/ het beoogde gebruik en is
daarmee niet het geijkte instrument om regels ten aanzien van reclame-uitingen te stellen. Andere aanvullende instrumenten zoals de welstandsnota 2010 kunnen eisen stellen aan reclameuitingen.
Ad. l. De bestemming Verkeer-Verblijf biedt enerzijds de mogelijkheid om groen aan te leggen en anderzijds de flexibiliteit om in te spelen op ontwikkelingen die een andere inrichting van de Markt
vragen. Gezien het feit dat het bestemmingsplan voor 10 jaar wordt vastgesteld, ligt het bieden
van deze flexibiliteit voor de hand.
Ad. m. Het begrip gevellijn zal in het ontwerpbestemmingsplan worden opgenomen.
Ad. n. De definities van de goothoogte en bouwhoogte zijn opgenomen in artikel 2, wijze van meten.
Ad. o. Bij de bestemmingen “Gemengd-1” en “Gemengd-2” is aangesloten bij het nu geldende bestemmingsplan Markt e.o”. Met betrekking tot de andere woonbestemmingen is de gemeentelijke
standaard voorschriften binnenstedelijk gehanteerd. In deze standaard is gekozen om bij woonbestemmingen geen dakhelling op te nemen, deze is op te maken uit de maximaal toelaatbare
goothoogte in relatie met de maximaal toelaatbare bouwhoogte.
Ad. p. Ten aanzien van bestemmingen “Gemengd-1” en “Gemengd-2” is aangesloten bij het geldende
bestemmingsplan “Markt e.o”. Hierbij is het bouwvlak gelijk aan het bestemmingsvlak. Conform
de bestaande regeling zijn binnen dit bouwvlak hoofdgebouwen met maximale bouwdiepte van
15 m toegestaan. Volgens de huidige regeling kunnen aanwezige openingen tussen gebouwen
volgebouwd worden. Het college ziet geen reden om deze bestaande rechten te ontnemen.
Ad. q. Ten behoeve van de leesbaarheid van de analoge kaart, zal het label V-V vaker worden weergegeven.
Ad. r. Per abuis is ter plaatse de vigerende mogelijkheid voor het uitoefenen van een detailhandelsvestiging niet overgenomen in het voorontwerp bestemmingsplan. Door middel van het opnemen van
de aanduiding in het ontwerpbestemmingsplan worden deze mogelijkheden hersteld.
Ad. s. Een bestemmingsplan regelt niet enkel de bestaande bebouwing, maar regelt het beoogd gebruik
en stelt hier regels aan. Bij het opstellen van deze regels, wordt rekening behouden met de bestaande situatie en het beoogde gebruik. In dit specifieke geval is dit beoogd gebruik “Cultuur en
ontspanning” hier vallen voorzieningen zoals parkeervoorziening, aan- uit- en bijgebouwen en
bouwwerken geen gebouwen zijnde t.b.v. de functie ook onder.
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Ad. t.

Ad. u.
Ad. v.
Ad. w.
Ad. x.

Het terrein rond het spoor en het station is bestemd tot “V-sp”. In verband met de Standaard vergelijkbare bestemmingsplannen 2008 is het niet toegestaan een andere kleur of andere lijnen te
gebruiken.
De naamgeving van het bestemmingsplan ligt vast, deze kan niet meer worden aangepast. De
gemeente zal de juiste naamgeving consequenter hanteren.
In het ontwerpbestemmingsplan zal hier extra aandacht aan worden besteed.
Het probleem wordt onderschreven, maar helaas is het door gestelde ministeriële regels niet
mogelijk om dit aan te passen.
Deze parkeerplaatsen zijn nodig voor personeel en bezoekers van de school aan de Lambertusstraat en de Appelgaard en blijven gehandhaafd. Bebouwing van dit terrein is niet aan de orde.

Conclusie vooroverlegreactie
De vooroverlegreactie geeft aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan.
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Inspraakreacties.
Er zijn 20 inspraakreacties ingediend. Hieronder worden de ingediende inspraakreacties samengevat
weergegeven en beantwoord.
1. R. van Nispen, Ridderstraat 25, PM Etten-Leur
Bij e-mail van 2 januari 2013, ontvangen per e-mail op 2 januari 2013, heeft dhr. van Nispen een inspraakreactie ingediend. Deze is ingediend binnen de gestelde termijn en kan derhalve in behandeling
worden genomen.
Inhoud inspraakreactie
De inspraakreactie is samen te vatten naar de volgende opmerkingen:
a. Indiener verzoekt de bij zijn woning behorende garage (kadastraal nr. L10528) conform het gebruik te
bestemmen tot “wonen-vrijstaand”.
Beantwoording inspraakreactie
De plankaart wordt conform de aangegeven situatie aangepast.
Conclusie
De inspraakreactie van dhr. van Nispen leidt tot het aanpassen van de planverbeelding van het voorontwerp bestemmingsplan Markt-Centrum e.o.

2. Dhr. Knaap, Stationsstraat 25, 4872 TA Etten-Leur
Bij e-mail van 7 januari 2013, ontvangen per e-mail op 7 januari 2013, heeft dhr. Knaap een inspraakreactie ingediend. Deze is ingediend binnen de gestelde termijn en kan derhalve in behandeling worden
genomen.
Inhoud inspraakreactie
De inspraakreactie is samen te vatten naar de volgende opmerkingen:
a. Indiener vraagt naar de (voorlopige) plannen voor het perceel Stationsstraat 23
b. Indiener zou graag de mogelijkheid willen hebben om een woning achter zijn perceel Stationsstraat
23 te bouwen.
c. Indiener vraag naar de huidige status van de plannen voor het vestigen van een mortuarium.
Beantwoording inspraakreactie
Ad. a. Op dit moment zijn er geen concrete plannen voor het perceel aan de Stationsstraat 23. Om deze
reden wordt hier de huidige bestemming “Maatschappelijk” voorgezet. Het is echter wel wenselijk
om in de toekomst wonen toe te staan. Om deze reden is er voor het perceel een wijzigingsbevoegdheid naar wonen opgenomen.
Ad. b. Het bestemmingsplan Markt-Centrum e.o. betreft een bestemmingsplan met
een beheerskarakter. In principe wordt in het plan de bestaande situatie van een nieuwe bestemmingsplanregeling voorzien. Nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen, voor zover deze
voldoende concreet en onderbouwd zijn zodat een sluitende afweging over de aanvaardbaarheid
ter plaatse gemaakt kan worden. In onderhavig geval staat de gemeente Etten-Leur positief tegenover het verzoek. Echter er ontbreekt een concreet bebouwingsvoorstel en er zijn ook geen
onderzoeksresultaten beschikbaar, die aantonen dat woningbouw ter plaatse acceptabel is. Derhalve wordt de woningbouwmogelijkheid niet rechtstreeks in het bestemmingsplan opgenomen.
Wel wordt voor het betreffende perceel onder voorwaarde een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. De voorwaarden hebben betrekking op de beschikbaarheid van de benodigde onderzoeksgegevens om een afweging aangaande de in het geding zijnde waarden en belangen en milieuen wateraspecten te kunnen maken, alsmede de haalbaarheid, daarbij rekening houdend met
eventuele planschade, te kunnen beoordelen.
Ad. c. De heer R. de Wit heeft zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor de realisering van een
uitvaartcentrum op de locatie Stationsstraat 18A/B ingetrokken. Bij brief van 6 maart 2012 zijn
omwonenden hiervan in kennis gesteld. Het is op dit moment niet de bedoeling om met het bestemmingsplan Markt-Centrum e.o. een uitvaartcentrum alsnog mogelijk te maken.
Conclusie
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De inspraakreactie leidt tot het aanpassen van de regels en van de planverbeelding van het voorontwerp
bestemmingsplan Markt-Centrum e.o.

3. Dhr. van der Straat, Dreef 56 /58, 4875 AC, Etten-Leur
Dhr. van der Straat heeft op 15 januari 2013 telefonisch een inspraakreactie ingediend. Deze mondelinge
inspraakreactie is binnen de gestelde termijn ingediend en kan derhalve in behandeling worden genomen.
Inhoud inspraakreactie
Indiener is eigenaar van het pand aan de Dreef 56 en 58. In het pand zijn momenteel een kapsalon en
een drukkerij gevestigd. In het geldende bestemmingsplan Markt e.o. heeft het pand de bestemming
„Gemengd‟ met als aanduiding bedrijven. In het voorontwerp bestemmingsplan Markt-Centrum e.o. hebben de gronden de bestemming Wonen – Vrijstaand , met de aanduiding (cw) en (dv) gekregen. De inspraakreactie is samen te vatten naar de volgende opmerkingen:
a. Indiener zou graag zijn bestaande rechten, zowel qua gebruik als bebouwingsmogelijkheden overgenomen zien worden.
b. Indiener vraagt zich af welke beperkingen de aanduiding (cw) voor de Dreef 56 en 58 met zich mee
brengen en welke motivering ten grondslag van deze aanduiding ligt.
Beantwoording inspraakreactie
Ad. a.
De bestaande rechten uit het bestemmingsplan Markt e.o zullen worden opgenomen.
Ad. b. De motivatie van de panden Dreef 56 en Dreef 58 is als volgt: “Als zijstraat van de Markt, is de
Dreef een oud lint met lintbebouwing. De parcelering is wisselend. Interessant in het straatbeeld
is de gevarieerde bebouwing en de voortuintjes die de panden even los houden van de straat.
Het betreffende perceel is smal waardoor het pand in de diepte is ontwikkeld. Aan de rechterzijde
is het aangebouwd en links is een pad naar het achtererf. In hoofdopzet tweelaags en afgedekt
met een schildkap. Rondom een houten bakgoot. De architectuur is jaren dertig en vrijwel origineel. De voorgevel is in een roodbruine baksteen, de zijgevel is geheel in cementpleister. De
voordeur is in de zijgevel. In de voorgevel ramen die op de begane grond en verdieping in opzet
gelijk zijn. Kenmerkend zijn de hoekramen die als het ware een beweging maken naar de hoofdingang.Het pand is belangrijk in het straatbeeld van de Dreef vanwege zijn rijzige karakter, de
originaliteit van de gevel en het tijdsbeeld.”
Indien de aanduiding (cw) is opgenomen dient een aanvraag omgevingsvergunning (indien vergunningplichtig) getoetst te worden aan de regels van het bestemmingsplan. Voor zover de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op de (gedeeltelijke) sloop van een tot karakteristiek aangeduid pand, dient de aanvraag getoetst te worden aan het in de regels opgenomen toetsingskader voor het slopen van bouwwerk. Voordat het bevoegd gezag een besluit neemt op het
verlenen van de omgevingsvergunning, dient het bevoegd gezag advies in te winnen bij de monumentencommissie.
Conclusie
De inspraakreactie van dhr. van der Straat leidt tot aanpassingen van de planregels en de planverbeelding van het voorontwerp bestemmingsplan Markt-Centrum e.o.

4. Wooncentrum de Been, Bisschopsmolenstraat 45-47-49-51 en voorvang 25, 4876 AJ Etten-Leur
Bij e-mail van 15 januari 2013, ontvangen per e-mail op 15 januari 2013, heeft de heer de Been een inspraakreactie ingediend. Deze is ingediend binnen de gestelde termijn en kan derhalve in behandeling
worden genomen.
Inhoud inspraakreactie
De inspraakreactie is samen te vatten naar de volgende opmerkingen:
a. Indiener is van mening dat voor wat betreft de bouwhoogtes voor zijn perceel aangesloten dient te
worden op het goedgekeurde bestemmingsplan “Bisschopsmolenstraat-Voorvang”; deze zijn:
 Minimale/maximale dakhelling 45-60 graden
 maximale goothoogte 8,00 m
 maximale bouwhoogte 11,00 m
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b. Indiener is van mening dat het maximale toegestane bebouwingspercentage gelijk dient te zijn aan
de bestaande situatie.
c. Indiener wenst op de hoogte te worden gehouden van de vervolg stappen.
Beantwoording inspraakreactie
a. Het bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” betreft een bestemmingsplan met een beheerskarakter.
In principe wordt in het plan de bestaande situatie van een nieuwe bestemmingsplanregeling voorzien. Er is op dit moment geen aanleiding om andere maatvoeringen te hanteren. Indien de heer De
Been een ontwikkeling voor ogen heeft, kan hiertoe een concreet verzoek worden ingediend. Dit verzoek zal los van de actualisering van het bestemmingsplan beoordeeld worden.
b. Het bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” betreft een bestemmingsplan met een beheerskarakter.
In principe wordt in het plan de bestaande situatie van een nieuwe bestemmingsplanregeling voorzien.
c. Op de voorbereiding van een bestemmingsplan is de afdeling 3.4 Awb van toepassing. Afdeling 3.4
Awb schrijft onder andere voor op welke wijze belanghebbende bij de planvorming dienen te worden
betrokken. Conform deze regels zal de kennisgeving via publicatie in de huis-aan-huisbladen,
Staatscourant en langs elektronische weg plaatsvinden. Op uw verzoek zullen wij u per brief op de
hoogte houden van deze publicaties.
Conclusie
De inspraakreactie van de heer Been leidt tot aanpassingen van de planregels en de planverbeelding van
het voorontwerp bestemmingsplan Markt-Centrum e.o.

5. Bibitor B.V., Rijksweg 3, 5076 PB Haren
Bij brief 15 januari 2013, ontvangen op 16 januari 2013, heeft Bibitor B.V. een inspraakreactie ingediend.
Deze is ingediend binnen de gestelde termijn en kan derhalve in behandeling worden genomen.
Inhoud inspraakreactie
Bij het huidige bestemmingsplan Markt e.o. is de horeca niet ingedeeld in subgroepen hetgeen betekent
dat wij ook een café zouden mogen exploiteren in het huidige object (Markt 36). Conform de wijzigingen
in het nieuwe bestemmingsplan zou het exploiteren van een café in dit object niet meer mogelijk zijn. Het
onderhavige object is vroeger een café geweest en wij wensen
op de lange termijn ook weer een café van dit pand te maken. De nu voorgestelde bestemmingsverandering leidt tot een waardedaling van ons pand en een beperking van onze toekomstige mogelijkheden.
Bibitor B.V. en Inbev Vastgoed B.V. willen daarom handhaving
van de huidige bestemming.
Beantwoording inspraakreactie
Aan de Markt 36 is momenteel een Chinees-indisch restaurant gevestigd. In het geldende bestemmingsplan is het mogelijk om hier horeca, waaronder ook een café wordt verstaan, toe te staan. Aangezien de
Markt 36 binnen het horecaconcentratiegebied is gelegen, is er geen aanleiding van dit beleid af te wijken. Het bestemmingsplan zal worden aangepast om ter plaatse van de Markt 36 horeca tot en met categorie 2 toe te staan.
Conclusie
De inspraakreactie van Bibitor B.V. leidt tot aanpassingen van de planregels en de planverbeelding van
het voorontwerp bestemmingsplan Markt-Centrum e.o.

6. BVR Projectontwikkeling, Zwaanhoefstraat 12, 4702 LC Roosendaal
Bij brief 10 januari 2013, ontvangen op 17 januari 2013, heeft BVR Projectontwikkeling een inspraakreactie ingediend. Deze is ingediend binnen de gestelde termijn en kan derhalve in behandeling worden genomen.
Inhoud inspraakreactie
Indiener verzoekt “Hoek Anna van Berchemlaan / Oude Bredaseweg” op te nemen in het ontwerpbestemmingsplan Markt-Centrum e.o. en de commerciële ruimten zodanig te bestemmen dat de volgende
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activiteiten zijn toegestaan; detailhandel, publieksverzorgend ambacht, persoonlijke dienstverlening, zakelijke dienstverlening, maatschappelijke dienstverlening, (para) medische dienstverlening.
Beantwoording inspraakreactie
De hoek Anna van Berchemlaan is recentelijk van een adequate bestemmingsregeling voorzien, de realisatie van het project is nog niet voltooid. Er is geen aanleiding om deze regeling te herzien, dan wel aan
te verruimen. Derhalve wordt deze locatie niet in het bestemmingsplan Markt-Centrum e.o. opgenomen.
Conclusie
De inspraakreactie van BVR Projectontwikkeling leidt niet tot aanpassingen van de planregels en de
planverbeelding van het voorontwerp bestemmingsplan Markt-Centrum e.o.

7. De heer A.J. Suykerbuyk, Stationsstraat 21, 4872 TA
Bij e-mail van 17 januari 2013, ontvangen per e-mail op 17 januari 2013, heeft de heer Suykerbuyk een
inspraakreactie ingediend. Deze is ingediend binnen de gestelde termijn en kan derhalve in behandeling
worden genomen.
Inhoud inspraakreactie
De inspraakreactie is samen te vatten naar de volgende opmerkingen:
a. Indiener verzoekt de bestemming van het perceel Stationsstraat 21 om te zetten van “Wonen –
Vrijstaand” naar “Wonen – Gestapeld” met het oog op toekomstige woning-splitsing naar appartementen.
b. Indiener heeft in het verleden ook kantoorruimte en praktijkruimte verhuurd gehad, en zou graag
deze mogelijkheid in het bestemmingsplan opgenomen zien worden zodat het in de toekomst ook
als kantoorruimte of praktijkruimte verhuurd kan worden.
Beantwoording inspraakreactie
Ad. a. Het bestemmingsplan Markt-Centrum e.o. betreft een bestemmingsplan met
een beheerskarakter. In principe wordt in het plan de bestaande situatie van een nieuwe bestemmingsplanregeling voorzien. Nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen, voor zover deze
voldoende concreet en onderbouwd zijn zodat een sluitende afweging over de aanvaardbaarheid
ter plaatse gemaakt kan worden. In onderhavig geval is het verzoek onvoldoende concreet om te
kunnen beoordelen of het voorstel ter plaatse acceptabel is.
Ad. b. Het bestemmingsplan Markt-Centrum e.o. geeft, onder voorwaarde, de mogelijkheid om een
praktijkruimte ten behoeve van een aan-huisgebonden beroep bij een woning tot een maximaal
2
50 m toe te staan. Hieronder wordt ook een kantoor of praktijkruimte voor een (para) medisch
beroep verstaan.
Conclusie
De inspraakreactie van de heer Suykerbuyk leidt niet tot aanpassingen van de planregels en de planverbeelding van het voorontwerp bestemmingsplan Markt-Centrum e.o.

8. De heer J. Fikke, Klarinetstraat 6, 4876 ZS, Etten-Leur
Dhr. J. Fikke heeft op 22 januari 2013 telefonisch een inspraakreactie ingediend. Deze mondelinge inspraakreactie is binnen de gestelde termijn ingediend en kan derhalve in behandeling worden genomen.
Inhoud inspraakreactie
Indiener constateert dat het hotel „Het Witte Paard‟ in het voorontwerp bestemmingsplan de bestemming
Horeca heeft gekregen, dit in tegenstelling tot de overige delen van de oude linten aan de Oude Bredaseweg en de Markt. Indiener constateert dat hierdoor, overige functies zoals detailhandel, zoals deze wel
binnen de Gemengd-1 bestemming is toegestaan, op het perceel Oude Bredaseweg 15 niet zijn toegestaan. De inspraakreactie is samen te vatten naar de volgende opmerkingen:
a. Indiener verzoekt het perceel Oude Bredaseweg 15 een ruimere bestemming toe te kennen, zodat
ook detailhandel (op de begane grond) wordt toegestaan.
b. Indiener verzoekt de bebouwingsmogelijkheden aan achterzijde en voorzijde te verruimen, zodat er
ook in de toekomst een gezonde bedrijfsvoering kan worden uitgevoerd.
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c.

Indiener verzoek een mogelijkheid voor een terras of een wintertuin aan de achterzijde (nu bestemd
tot groen) op te nemen. Indiener is van mening dat dit ook kan bijdragen aan het versterken van de
sociale functie van het park en kan bijdragen aan de sociale controle op het park.

Het tweede deel van inspraakreactie heeft betrekking op de kapel in het Oderkerkpark. Indiener is van
mening dat een ruimere bestemming, zoals bijvoorbeeld het toestaan van lichte horeca, een positieve
bijdrage kan leveren aan de beleving van het Oderkerkpark. De kleine kapel kan zich zo ontwikkelen tot
een pareltje in het Oderkerkpark.
d. Indiener verzoekt om aan de kapel, Stationsstraat 28a, een ruimere bestemming toe te kennen.
Beantwoording inspraakreactie
Ad. a. Het bestemmingsplan Markt-Centrum e.o. betreft een bestemmingsplan met
een beheerskarakter. In principe wordt in het plan de bestaande situatie van een nieuwe bestemmingsplanregeling voorzien. In het geldende bestemmingsplan Markt e.o. wordt geen mogelijkheid geboden voor het toestaan van detailhandel. Dit wordt gezien de ruimtelijke uitstraling ook
niet wenselijk geacht. Er is geen aanleiding om het ruimtelijke beleid voor het perceel te wijzigen.
Ad. b. Het bestemmingsplan Markt-Centrum e.o. betreft een bestemmingsplan met
een beheerskarakter. In principe wordt in het plan de bestaande situatie van een nieuwe bestemmingsplanregeling voorzien. Nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen, voor zover deze
voldoende concreet en onderbouwd zijn zodat een sluitende afweging over de aanvaardbaarheid
ter plaatse gemaakt kan worden. In onderhavig geval is het verzoek onvoldoende concreet om te
kunnen beoordelen of het voorstel ter plaatse acceptabel is.
Ad. c. De gronden aan de achterzijde van de Oude Bredaseweg 15, zijn gemeentelijk eigendom. De
gemeente Etten-Leur heeft op dit moment geen afspraken gemaakt met betrekking tot het gebruik van deze gronden voor een terras/wintertuin. Er is daarom geen aanleiding om in het bestemmingsplan de mogelijkheid voor een terras/wintertuin op te nemen.
Ad. d. De kapel wordt momenteel gebruik door de afdeling Dans van de Nieuwe Nobelaer. Naar verwachting zal dit gebruik de komende jaren worden voortgezet. Er is geen aanleiding om de kapel
op dit moment een ruimere bestemming te geven.
Conclusie
De inspraakreactie van de heer Fikke leidt niet tot aanpassingen van de planregels en de planverbeelding
van het voorontwerp bestemmingsplan Markt-Centrum e.o.

9. MKB Etten-Leur, Appelvink 20, 4872 MT, Etten-Leur
Bij e-mail van 23 januari 2013, ontvangen per e-mail op 23 januari 2013, heeft MKB Etten-Leur een inspraakreactie ingediend. Deze is ingediend binnen de gestelde termijn en kan derhalve in behandeling
worden genomen.
Inhoud inspraakreactie
Binnen de specifieke gebruiksregels van de bestemmingen Centrum-1, Centrum-2, Centrum-3, Centrum4, Gemengd-1, Gemengd-2 worden de definities voor verdieping, eerste bouwlaag en begane grond niet
eenduidig gehanteerd. Dit levert onduidelijkheden op.
Beantwoording inspraakreactie
Om onduidelijkheden te voorkomen worden de specifieke gebruiksregels van de bestemmingen Centrum1, Centrum-2, Centrum-3, Centrum-4, Gemengd-1, Gemengd-2, zodanig aangepast dat er uniformiteit
tussen de gehanteerde begrippen ontstaat.
Conclusie
De inspraakreactie van MKB Etten-Leur leidt tot aanpassingen van de planregels van het voorontwerp
bestemmingsplan Markt-Centrum e.o.

10. Ahold Europe Real Estate & Construction B.V, Postbus 3000, 1500 HA, Zaandam
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Bij e-mail van 29 januari 2013, ontvangen per e-mail op 29 januari 2013, heeft Ahold Europe Real Estate
& Construction B.V een inspraakreactie ingediend. Deze is ingediend binnen de gestelde termijn en kan
derhalve in behandeling worden genomen.
Inhoud inspraakreactie
Ahold Europe Real Estate & Construction B.V is eigenaar van het perceel Markt 13. Er wordt momenteel
2
1753 m2 begane grond en 75 m verdieping aan de Aldi verhuurd. Voor deze oppervlakte aan detailhandel is destijds vrijstelling van het geldende bestemmingsplan verleend. De feitelijke situatie en de bestaande rechten omvatten dus een detailhandelsbestemming voor de hiervoor genoemde oppervlakten.
2
2
Indiener verzoekt het huidige gebruik als detailhandel voor 1753 m op de begane grond en 75 m op de
eerste verdieping positief te bestemmen.
Beantwoording inspraakreactie
Het bestemmingsplan zal conform de eerder verleende vrijstelling worden aangepast.
Conclusie
De inspraakreactie van Ahold Europe Real Estate & Construction B.V leidt tot aanpassingen van de planregels van het voorontwerp bestemmingsplan Markt-Centrum e.o.

11. Wereldhave Management B.V, Nassaulaan 23, 2514 JT, Den Haag
Bij e-mail van 29 januari 2013, ontvangen per e-mail op 29 januari 2013, heeft Wereldhave Management
B.V, een inspraakreactie ingediend. Deze is ingediend binnen de gestelde termijn en kan derhalve in
behandeling worden genomen.
Inhoud inspraakreactie
De inspraakreactie is samen te vatten naar de volgende opmerkingen:
a. Indiener wenst in het winkelcentrum mogelijk afhaalpunten te realiseren. In deze afhaalpunten kunnen goederen die via internet zijn besteld worden afgehaald of geretourneerd. In deze afhaalpunten
zal geen uitstalling van goederen plaatsvinden. Graag ontvangt indiener de bevestiging dat afhaalpunten op deze bestemming zijn toegestaan.
b. In artikel 4.4.1 onder c van de planregels is aangegeven dat het gebruik ten behoeve van maatschappelijke dienstverlening uitsluitend is toegestaan op de eerste bouwlaag. Indiener zou graag zien
dat dit gebruik ook mogelijk wordt gemaakt op de begane grond. Indiener kan zodoende inspelen op
een eventuele veranderde vraag uit de markt. Indiener kan aldus bij eventuele leegstand verder kijken dan alleen detailhandel.
c. Indiener kan zich niet verenigen met een bedrijfsvloeroppervlak van maximaal 250 m2 per vestiging
voor de hiervoor genoemde categorieën dienstverlening. Indiener stelt dat dergelijke maximale vloeroppervlaktes voor dienstverlening te klein zijn. Een dergelijk maximum vloeroppervlak geeft bovendien te weinig bewegingsvrijheid en belet indiener om in te spelen op veranderende vraag. Bovendien wordt er aan voorbij gegaan dat er in het winkelcentrum reeds zakelijke dienstverlening is gevestigd, te weten de Rabobank, met een groter vloeroppervlakte dan 250 m2 per vestiging, te weten 950
m2 . Gelet op het vorenstaande verzoekt indiener om ten aanzien van persoonlijke,maatschappelijke
en zakelijke dienstverlening in de planregels geen maximum aantal vierkante meters (per vestiging)
op te nemen en bestaand gebruik in elk geval positief te bestemmen.
d. In artikel 4.4.1 onder e van de planregels is aangegeven dat maximaal 2000 m2 horeca is toegestaan. Indiener zou graag zien dat het aantal vierkante meter aan horeca dat is toegestaan wordt uitgebreid naar maximaal 3000 m2. De reden hiervoor is dat indiener ook op dit punt belang heeft bij
een grote mate van flexibiliteit van hetgeen op grond van het bestemmingsplan ter plaatse is toegestaan.
e. In artikel 4.2.2 zijn bouwregels opgenomen voor hoofdgebouwen. Indiener gaat ervan uit dat u het
volledige winkelcentrum als een hoofdgebouw aanmerkt. Indiener kan de maximale diepte van het
hoofdgebouw van 15 meter niet plaatsen. Het winkelcentrum is dieper dan 15 meter. Indiener verzoekt u in dit kader om de bouwregels aan te passen.
f. Ten aanzien van de toegestane bouwhoogte merkt indiener op dat blijkens de planverbeelding ter
plaatse een maximale bouwhoogte is toegestaan van 4 meter. De huidige bouwhoogte van het winkelcentrum bedraagt thans meer dan 4 meter. Indiener verzoekt om de bouwhoogte van 15 meter
zoals die thans in het vigerende bestemmingplan is opgenomen op de planverbeelding aan te geven.
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g. Indiener verzoekt om aan de zijde van het Burchtplein een architectonische verbijzondering met een
hoogteaccent tot maximaal 25 meter toe te staan. Indiener denkt in dit kader bijvoorbeeld aan het
plaatsen van een kunstobject.
h. In artikel 4.2.1 onder a van de bouwregels is opgenomen dat gebouwen zowel binnen als buiten het
aangegeven bouwvlak mogen worden gebouwd. Gelet op de planverbeelding is, met uitzondering
van een strook aan de Voorvang (ter hoogte van nummer 36-41), om het gehele winkelcentrum een
bouwvlak aangegeven. De gronden aansluitend aan het winkelcentrum is de bestemming "Verkeer
en Verblijf" toegekend, hier kunnen op deze gronden geen gebouwen ten behoeve van bijvoorbeeld
detailhandel worden opgericht. Indiener kan gelet op het vorenstaande niet plaatsen wat met het bepaalde in artikel 4.2.1 onder a is bedoeld. Ditzelfde geldt voor het bepaalde in artikel 4.2.6 onder a
van de planregels. Indiener verzoekt u dit te verduidelijken.
i. Uit artikel 4.2.1 onder b van de bouwregels blijkt dat gebouwen achter de gevellijn moeten worden
gebouwd. In artikel 4.2.2 onder b van de bouwregels is bepaald dat hoofdgebouwen met de voorgevel in de gevellijn dienen te worden gebouwd. Op de planverbeelding lijkt evenwel een gevellijn te
ontbreken.
j. In verband met de voorgenomen renovatie van het winkelcentrum is indiener voornemens om boven
de entrees van het winkelcentrum (m.u.v. de entree aan de Bisschopmolenstraat) een overkapping/luifel te realiseren. Een dergelijke overkapping/luifel is thans gelet op de bouwregels niet toegestaan. Indiener verzoekt u om op de planverbeelding hiervoor een aanduiding op te nemen en dit ook
als zodanig in de planregels te verwerken zodat overkappingen/luifels boven de entrees van het winkelcentrum zijn toegestaan.
k. Indiener wenst aan het Burchtplein het winkelcentrum met maximaal 5 meter uit te breiden. Hierdoor
zal zowel buiten het bouwvlak worden gebouwd en mitsdien in afwijking van de bestaande gevellijn.
Indiener verzoekt om ook deze uitbreiding mogelijk te maken door de planverbeelding en de gevellijn
hieraan aan te passen.
l. Indiener wenst ter plaatse van de entrees aan de Hof van den Houte het winkelcentrum met maximaal 3 meter uit te breiden, dit ter versterking van deze entrees. Hierdoor zal zowel buiten het bouwvlak worden gebouwd en mitsdien in afwijking van de bestaande gevellijn. Indiener verzoekt om deze
uitbreiding mogelijk te maken door de planverbeelding en de gevellijn hieraan aan te passen.
m. Ten aanzien van het bepaalde in artikel 29.1 sub b onder 3 van de planregels wordt opgemerkt dat
de ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken maximaal vier meter onder peil mag
bedragen. Voor heipalen zou in deze bepalingen een uitzondering moeten worden gemaakt. Indiener
verzoekt om de planregels aan te passen.
Beantwoording inspraakreactie
Ad. a. De gemeente Etten-Leur staat positief ten opzichte van vernieuwing in de detailhandelsbranche,
zoals ondermeer het realiseren van afhaalpunten. In de regels van het bestemmingsplan zal
daarom worden toegevoegd dat afhaalpunten binnen de centrumbestemmingen zijn toegestaan.
Ad. b. De gemeente Etten-Leur begrijpt dat indiener graag wil inspelen op eventuele veranderingen in
de vraag uit de markt, maar is van oordeel dat maatschappelijk functies op de begane grond in
het winkelhart niet wenselijk zijn. Dergelijke functies op de begane grond doen afbreuk aan de
winkelbeleving dan wel aan de aantrekkelijkheid van het winkelgebied.
Ad. c. De gemeente Etten-Leur is van oordeel dat grootschalige vormen van persoonlijke en zakelijke
dienstverlening niet zondermeer verenigbaar zijn met de functie en uitstraling van het winkelhart.
Voor de reeds bestaande Rabobank zal een aanduiding op de verbeelding en daarbij behorende
regels worden opgenomen.
Ad. d. De gemeente Etten-Leur is van mening dat winkelondersteunende horeca een toegevoegde
waarde heeft voor de winkelbeleving in het Winkelhart. Ze is hierbij van mening dat dit slechts
een ondersteunende functie mag hebben en wil daarom de toegestane horeca maximaliseren tot
2
1000 m .
Ad. e. Het opnemen van een maximale bebouwingsdiepte van 15 meter binnen de centrum bestemmingen betreft een omissie in het bestemmingsplan. De planregels worden aangepast zodat recht
wordt gedaan aan de bestaande situatie.
Ad. f. De opgenomen maximaal toegestane bouwhoogte van 4 meter betreft een omissie in het bestemmingsplan. De verbeelding word aangepast zodat aan de bestaande situatie recht wordt gedaan.
Ad. g. Het bestemmingsplan Markt-Centrum e.o. betreft een bestemmingsplan met een beheerskarakter. In principe wordt in het plan de bestaande situatie van een nieuwe bestemmingsplanregeling
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voorzien. Nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen, voor zover deze voldoende concreet en
onderbouwd zijn zodat een sluitende afweging over de aanvaardbaarheid ter plaatse gemaakt
kan worden. In onderhavig geval is het verzoek onvoldoende concreet om te kunnen beoordelen
of het voorstel ter plaatse acceptabel is.
Ad. h. De regeling wordt conform bestaande situatie aangepast.
Ad. i. Met de regeling wordt beoogd dat hoofdgebouwen in de voorgevelrooilijn dienen te worden gebouwd. De regeling evenals de bijbehorende definities worden aangepast.
Ad. j. t/m l.
Het bestemmingsplan Markt-Centrum e.o. betreft een bestemmingsplan met een beheerskarakter. In principe wordt in het plan de bestaande situatie van een nieuwe bestemmingsplanregeling
voorzien. Nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen, voor zover deze voldoende concreet en
onderbouwd zijn zodat een sluitende afweging over de aanvaardbaarheid ter plaatse gemaakt
kan worden. Daarnaast zullen dan ook de overige aspecten geregeld moeten zijn. Daarbij kan
gedacht worden aan kostenverhaal m.b.t. planschade, aanpassingen openbaar gebied en ambtelijke inzet. In onderhavig geval is het verzoek onvoldoende concreet om te kunnen beoordelen of
het voorstel ter plaatse acceptabel is.
Ad. m. De regeling wordt aangepast zodat constructieve bouwdelen zoals heipalen zijn toegestaan.
Conclusie
De inspraakreactie van Wereldhave Management B.V. leidt tot aanpassingen van de planregels en de
planverbeelding van het voorontwerp bestemmingsplan Markt-Centrum e.o.

12 t/m 17. Diverse inspraakreacties
Door de onderstaande personen zijn diverse inspraakreacties ingediend die inhoudelijk veel overeenkomsten bevatten.
12. Stichting Achmea Rechtsbijstand, Postbus 10100, 5000 JC Tilburg, namens C.M.L van Hasselt. Per
email ontvangen op 30 januari 2013.
13. Stichting Achmea Rechtsbijstand, Postbus 10100, 5000 JC, Tilburg, namens dhr. Martens. Per email
ontvangen op 30 januari 2013.
14. Stichting Achmea Rechtsbijstand, Postbus 10100, 5000 JC, Tilburg, namens C. Kodde-van Poppel.
Per email ontvangen op 30 januari 2013.
15. Stichting Achmea Rechtsbijstand, Postbus 10100, 5000 JC, Tilburg, namens mevrouw Deters. Per
email ontvangen op 30 januari 2013.
16. Familie Ribbens, Stationsstraat 3, 4872 TA Etten-Leur. Per email ontvangen op 30 januari 2013.
17. J. Kuipers, Stationsstraat 16c, 4872 TD Etten-Leur. Bij brief van 18 januari, ontvangen op 21 januari
en aanvult per e-mail van 30 januari 2013,

Inhoud inspraakreacties
De inhoud van de inspraakreacties bestaan gedeeltelijk uit een inhoudelijke reactie op het bestemmingsplan en bestaan gedeeltelijk uit bezwaren op een mogelijke aanvraag omgevingsvergunning.
De inhoud van de inspraakreactie met betrekking tot het bestemmingsplan is samen te vatten naar de
volgende opmerkingen:
a. Indiener is van mening dat de Stationsstraat een „rustig woongebied‟ is en kan zich niet verenigen
met het voornemen om aan de Stationsstraat de bestemming Gemengd-1 en Gemengd-2 toe te kennen. Indiener is van mening dat de toe te kennen bestemming zal leiden tot een toename van het
aantal verkeersbewegingen en vindt het voor de hand liggen dat er verkeersonderzoek dient plaats te
vinden. Indiener is van mening dat er gedegen onderzoek moet plaatsvinden naar alternatieve locaties voor de vestiging van de faciliteiten die genoemd zijn in de voorgestelde bestemmingen.
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b. Indiener is van mening dat de financiële haalbaarheid van het bestemmingsplan onvoldoende is onderzocht en verzoekt de gemeente onderzoek te doen naar de financiële haalbaarheid of in ieder geval de financiële gevolgen van het nieuwe bestemmingsplan.
De inhoud van de inspraakreactie met betrekking tot een mogelijke aanvraag omgevingsvergunning is
samen te vatten naar de volgende opmerkingen:
c. Indiener is van mening dat door de komst van een uitvaartcentrum, een dienstverlenend bedrijf met
een 24-uurs service, het woongenot wordt aangetast.
d. Indiener is van mening dat de komst van een uitvaartcentrum zal lijden tot meer geluidsoverlast door
een toename aan verkeer.
e. Indiener is van mening dat de komst van een uitvaartcentrum zal lijden tot meer geluidsoverlast door
activiteiten en toename van aanwezige in het gebouw.
f. Indiener is van mening dat er door de komst van een uitvaartcentrum, dat indiener ziet als bedrijf met
een 24-uurs service, zal lijden tot een toename van lichthinder van koplampen door de toename van
verkeersbewegingen tijdens voor nachtrust bestemde uren.
g. Indiener geeft aan dat cliënt vreest voor stankhinder door de toename van verkeersbewegingen in de
straat.
h. Indiener geeft aan dat cliënt vreest voor een waardevermindering van de woning.
i. Indiener wijst er op dat er nu al onvoldoende parkeerruimte voor bewoners aan de Stationsstraat is.
Indiener is van mening dat met de komst van een voorziening die volgens indiener veel autoverkeer
aantrekt de parkeerproblemen zullen toenemen.
Beantwoording inspraakreactie
Ad. a. In de directe omgeving is sprake van kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid zoals een slagerij,
een kapper, een horecabedrijf, verschillende detailhandelsvestigingen en maatschappelijke voorzieningen. De gemeente is de mening toegedaan dat gesproken kan worden van een gemengd
woongebied en dat er geen sprake is van een rustig woongebied. Hoewel er sprake is van een
gemengd woongebied, kan de gemeente zich vinden in uw opvatting dat de Stationsstraat, met
name door ontbreken van voldoende parkeervoorzieningen, ongeschikt is voor het zondermeer
toelaten van meer bedrijvigheid. De regeling met betrekking tot Stationsstraat 9a tot en met 19 en
de Stationsstraat 16a tot en met 18b zal worden aangepast. Enkel de bestaande rechten zullen
worden overgenomen.
Ad. b. Het bestemmingsplan Markt-Centrum e.o. betreft een bestemmingsplan met een beheerskarakter. In principe wordt in het plan de bestaande situatie van een nieuwe bestemmingsplanregeling
voorzien. Daar waar in het bestemmingsplan ruimte voor nieuwe ontwikkelingen wordt geboden,
betreft dit voornamelijk bevoegdheden die ook al in het oude plan werden geboden. De kans op
toewijsbare planschade wordt daarom zeer klein geacht.
Ad c. t/m i
Het is op dit moment niet de bedoeling om met het bestemmingsplan Markt-Centrum e.o. een uitvaartcentrum mogelijk te maken. Aanleiding hiervoor is het feit dat het parkeren onvoldoende is
geregeld. Om deze reden heeft de heer R. de Wit in 2012 zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor de realisering van een uitvaartcentrum op de locatie Stationsstraat 18A/B ingetrokken. Bij brief van 6 maart 2012 zijn omwonenden hiervan in kennis gesteld. Dit betekent echter
geenszins dat er op termijn op deze locatie geen uitvaartcentrum kan worden gevestigd. Indien
het parkeren voldoende is geregeld, kan de heer De Wit een nieuw verzoek indienen voor de realisering van het uitvaartcentrum. Wij zullen dan het verzoek opnieuw moeten beoordelen. Dit kan
ertoe leiden dat wij alsnog besluiten om medewerking te verlenen door het opnemen van deze
mogelijkheid bij de vaststelling van het bestemmingsplan Markt-Centrum e.o. of door de verlening
van een omgevingsvergunning waarbij op grond van het Besluit omgevingsrecht afgeweken
wordt van het geldend bestemmingsplan.
Conclusie
De inspraakreacties leiden tot aanpassingen van de planregels en de planverbeelding van het voorontwerp bestemmingsplan Markt-Centrum e.o.

18. Dhr. A.J.M. Ossenblok en mevr. J.C.M. Ossenblok-Wijte, Ridderstraat 24, 4872 AA , Etten-Leur
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Bij e-mail van 30 januari 2013, ontvangen per e-mail op 30 januari 2013, hebben de heer en mevrouw
Ossenblok een inspraakreactie ingediend. Deze is ingediend binnen de gestelde termijn en kan derhalve
in behandeling worden genomen.
Inhoud inspraakreactie
De opgenomen bestemmingsplanregeling voor de woningen Ridderstraat 20 tot en met 36 doen geen
recht aan de bestaande situatie. De inspraakreactie is samen te vatten naar de volgende opmerkingen:
a. De maximaal toegestane bouwhoogte van woningen wijkt, zowel aan de straatzijde als achterzijde, af
van de werkelijke situatie. Beide hoogten in het bestemmingsplan moeten worden verhoogd zodat de
bestaande bebouwing hier minimaal in past.
b. De regeling aan-, uit- en bijgebouwen bij woningen zijn niet van toepassing op de situatie ter plaatse.
c. In de regeling bouwwerken, geen gebouwen zijnde is bepaald dat de bouwhoogte (vanaf het peil)
maximaal 2 meter mag bedragen. Ook deze regeling is niet van toepassing op de situatie ter plaatse.
Beantwoording inspraakreactie
Ad. a. De verbeelding en de regels worden conform de bestaande situatie aangepast
Ad. b. De regels ten aanzien van aan-, uit en bijgebouwen worden conform de bestaande situatie aangepast.
Ad. c. De regels ten aanzien van bouwwerken geen gebouwen zijnde worden conform de bestaande
situatie aangepast.
Conclusie
De inspraakreactie leidt tot aanpassingen van de planregels en de planverbeelding van het voorontwerp
bestemmingsplan Markt-Centrum e.o.

19. H.H.J.A. Roels, Postbus 2, 4870 AA, Etten-Leur
Bij e-mail van 30 januari 2013, ontvangen per e-mail op 30 januari 2013, heeft H.H.J.A. Roels een inspraakreactie ingediend. Deze is ingediend binnen de gestelde termijn en kan derhalve in behandeling
worden genomen.
De inhoud van de inspraakreactie met betrekking tot het bestemmingsplan is samen te vatten naar de
volgende opmerkingen:
a. Indiener vraagt zich af waarom hij, als eigenaar van Markt 42 en 44 en Anna van Berchemlaan 36 en
38, niet persoonlijk is geïnformeerd?
b. Indiener vraagt zich af welke beperkingen de aanduiding (cw) voor de Markt 42 met zich mee brengen en welke motivering ten grondslag van deze aanduiding ligt.
c. Indiener heeft in 2010 een verzoek ingediend voor de ontwikkeling van garageboxen achter de Markt
42. Indiener geeft aan dat hiermee was ingestemd en dat de gemeente heeft toegezegd dat het plan
zou worden meegenomen in het vernieuwde bestemmingsplan Markt-Centrum e.o. Indiener kan deze
toezegging echter niet terug vinden in het voorontwerp bestemmingsplan Markt-Centrum e.o.
d. Indiener vraagt zicht af wat de exacte bestemmingsmogelijkheden voor de gebouwen aan de Markt
42 en 44 zijn en wenst een zo ruim mogelijke bestemming, waarbij ook de mogelijkheid voor Horeca
open dient te worden gehouden.
e. Indiener verzoekt om de percelen Anna van Berchemlaan 36 en 38 en de aangrenzende percelen
Lambertusstraat 13 en 15 wederom gelijk te stellen aan de bestemming van de naastgelegen gebouwen Anna van Berchemlaan 21, 23 en 25 en de bestemming “Gemengd-1“ toe te kennen.
f. Indiener wenst een verruiming van de goot- en bouwhoogte van percelen Anna van Berchemlaan 36
en 38 en de aangrenzende percelen Lambertusstraat 13 en 15.
Beantwoording inspraakreactie
Ad. a. De ter inzage legging van het voorontwerp bestemmingsplan is op de voorgeschreven manier
gepubliceerd in het huis-aan-huisblad „De Etten-leurse Bode‟. Ter aanvulling hierop zijn de bewoners binnen het plangebied schriftelijk op de hoogte gesteld. Hierbij waren zowel de adressen
Markt 42, 44 in de mailing opgenomen. Om onduidelijke redenen zijn de Anna van Berchemlaan
36 en 38 echter niet in deze mailing opgenomen.
Ad. b. De motivering voor het toekennen van het pand aan de Markt 42 is als volgt: “De Markt 42 is een
woonhuispand, tweelaags met zadelkap en gedekt met pannen. Met de lange gevel aan de
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straat. De breedtemaat is fors, aan de linkerzijde een zijpad. De architectuur is eenvoudig en van
na de oorlog. Centraal in de gevel de voordeur, voorzien van een uitgetimmerde omlijsting en luifel. De ramen zijn nauwgezet in verhouding met elkaar. De toepassing van de stalen kozijnen en
ramen is kenmerkend voor de architectuur. De goot is gedetailleerd en wordt ondersteund door
gesmede gootbeugels. De baksteengevel is wit geschilderd. De stoep tegen de voorgevel is afgezet met hardsteen stoeppalen en ijzeren kettingen. Bijzonder is de originaliteit van het pand.
Het pand is belangrijk in de betreffende straatwand vanwege de grootte van de bouwmassa, de
originaliteit van de gevel en het tijdsbeeld.”
Indien de aanduiding (cw) is opgenomen dient een aanvraag omgevingsvergunning (indien vergunningplichtig) getoetst te worden aan de voorschriften van het bestemmingsplan. Voor zover
de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op de (gedeeltelijke) sloop van een tot karakteristiek aangeduid pand, dient de aanvraag getoetst te worden aan het in de regels opgenomen toetsingskader voor het slopen van bouwwerk. Voordat het bevoegd gezag een besluit
neemt op het verlenen van de omgevingsvergunning dient het bevoegd gezag advies in te winnen bij de monumentencommissie.
Ad. c. Uit gegevens blijkt dat u een brief, d.d. 23 februari 2011, heeft ontvangen waarin in principe medewerking wordt verleend aan uw verzoek. In deze brief wordt tevens aan u gevraagd een concrete tekening te overleggen. Deze tekening zou dan als ondergrond voor het bestemmingsplan
dienen. Tot op heden is een dergelijke concrete tekening nog niet ontvangen. Er zijn ook nog
geen aanvullende afspraken met u gemaakt m.b.t. eventuele noodzakelijke aanpassingen aan de
openbare ruimte en kostenverhaal.
Ad. d. De percelen Markt 42 en Markt 44 zijn bestemd tot Gemengd-1 in de regels van het bestemmingsplan kunt u de exacte regeling voor de percelen terug vinden. Mocht u moeite hebben met
het interpreteren van deze regeling dan kunt u contact opnemen met de behandeld ambtenaar.
Ad. e. Om zo veel mogelijk aan te sluiten bij het bestaande situatie hebben de percelen Anna van Berchemlaan 36 en 38 en de aangrenzende percelen Lambertusstraat 13 en 15 evenals de naastgelegen gebouwen Anna van Berchemlaan 21, 23 en 25, in het ontwerpbestemmingsplan de bestemming “Gemengd-2” toegewezen gekregen.
Ad. f. De opgenomen goot- en bouwhoogte zijn conform de bestaande situatie en conform het nu geldende bestemmingsplan. Er is op dit moment geen aanleiding om andere maatvoeringen te hanteren.

20. Amarant Vastgoed, Ridderstraat 24, 4872 AA , Etten-Leur
Bij e-mail van 30 januari 2013, ontvangen per e-mail op 30 januari 2013, heeft Amarant Vastgoed een
inspraakreactie ingediend. Deze is ingediend binnen de gestelde termijn en kan derhalve in behandeling
worden genomen.
Inhoud inspraakreactie
De onderbouwing van de inspraakreactie zal separaat nagezonden worden.
Beantwoording inspraakreactie
Tot op heden hebben is geen onderbouwing ontvangen.
Conclusie
De inspraakreactie leidt niet tot aanpassingen van de planregels en/of de planverbeelding van het voorontwerp bestemmingsplan Markt-Centrum e.o.
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Ambtelijke wijzigingen
Behalve als gevolg van de ingediende vooroverleg- en inspraakreacties vinden ook aanpassingen aan
het bestemmingsplan plaats in de vorm van ambtshalve wijzigingen. Deze wijzigingen komen enerzijds
voort uit onjuistheden dan wel onvolkomenheden in het voorontwerp bestemmingsplan en anderzijds uit
gewijzigde inzichten ten aanzien van specifieke regelingen of locaties.
De ambtshalve wijzigingen worden hieronder puntsgewijs aangegeven:
1. Verschillende redactionele wijzigingen in de toelichting op het bestemmingsplan.
2. Enkele wijzingen in bijlage 1 (lijst van monumenten en karakteristiek panden), behorende bij de toelichting op het bestemmingsplan.
3. De regels zijn op diverse plaatsen aangepast om beter bij de situatie aan te sluiten.
4. Het terrein van De Nieuwe Nobelaer wordt opgenomen in het plangebied.
5. Het parkeerterrein voor De Nieuwe Nobelaer wordt opgenomen in het plangebied.
6. Het terrein met garageboxen aan van den Elsenlaan wordt opgenomen in het plangebied.
7. De nutsvoorziening aan de van den Elsenlaan wordt opgenomen in het plangebied.
8. De woningen aan de van den Elsenlaan 1-15 (oneven) worden opgenomen in het plangebied.
9. De woningen aan de Bogaard en Bijvang zijn van een nieuwe regeling voorzien.
10. Stationsplein 2 wordt conform de huidige bestemming bestemd tot Kantoor en krijgt de specifieke
vorm van kantoor “postagentschap”.
11. Stationsplein 45 wordt conform de huidige bestemming bestemd tot Kantoor.
12. Het bouwblok van Stationsplein 37 wordt aangepast.
13. Stationsplein 15-25 wordt bestemd tot Gemengd-2
14. Markt 124 wordt gebruikt voor opslag en parkeren voor naastgelegen artsenpraktijk en wordt bestemd tot Maatschappelijk.
15. De voortuinen van de woningen aan de Kamarijkestraat 14-32 worden bestemd tot Tuin.
16. Het perceel achter Markt 117 /119 krijgt de bestemming Wonen.
17. Het openbaar gebied nabij Spoorlaan 17/ 19 wordt bestemd tot Verkeer-Verblijf.
18. Het parkeerterrein naast Wipakker 16 wordt bestemd tot Verkeer-Verblijf.
19. De aanduidingen voor terrassen worden van de verbeelding verwijderd.
20. De zone terrassen wordt van de verbeelding verwijderd.
21. De bestemmingsregeling voor de woningen aan de Bogaard wordt aangepast om beter aan te sluiten
op de bestaande situatie.
22. De aanduidingen voor cultuurhistorische waarden (cw) worden n.a.v. de wijzigingen in bijlage 1(lijst
van monumenten en karakteristiek panden) aangepast.
23. Markt 23, het overdekte terras wordt als permanente erker opgenomen.
24. Voor het perceel Stationsstraat 23 wordt een wijzigingsbevoegdheid naar wonen opgenomen.
25. Voor het perceel Stationsstraat 37 wordt een wijzigingsbevoegdheid naar zorgwoningen opgenomen.
26. Voor Wipakker 16 wordt een wijzigingsbevoegdheid naar “Verkeer-Verblijf”/ parkeren opgenomen.
27. Begrenzingen van de verschillende archeologische gebieden worden aangepast.
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Bijlage 5 Beantwoording zienswijzen
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Beantwoording zienswijzen ingediend over het ontwerp-bestemmingsplan “Markt-Centrum
e.o.”.
Inleiding.
Het ontwerp-bestemmingsplan “Markt- Centrum e.o.” heeft gedurende de periode 28 februari 2013 tot
en met 10 april 2013 ter inzage gelegen in het informatiecentrum van het stadskantoor. Daarnaast
was dit ontwerp-bestemmingsplan raadpleegbaar op de gemeentelijke internetsite www.etten-leur.nl.
en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de periode van ter inzageligging kon een ieder
mondeling of schriftelijk over het ontwerp-bestemmingsplan een zienswijze indienen bij de
gemeenteraad. De bekendmaking heeft plaatsgevonden in het weekblad “de Etten-Leurse Bode” en
de Staatscourant d.d. 27 februari 2013, het gemeentelijk publicatiebord en digitaal op de
gemeentelijke internetsite. Belanghebbenden zijn persoonlijk in kennis gesteld. Daarnaast is de
bekendmaking via de digitale weg toegezonden aan de provincie Noord-Brabant en het waterschap
“Brabantse Delta”.
Ingediende zienswijzen.
Tijdens de periode van ter inzageligging zijn er 15 zienswijzen ingediend. Hieronder worden de
zienswijzen samengevat weergegeven en beantwoord.
1. de heer D. Hoogeveen, Stationsstraat 5, 4872 TA Etten-Leur.
Bij brief van 13 maart 2013, ontvangen 14 maart 2013, heeft de heer D. Hoogeveen een zienswijze
ingediend. De zienswijze is gemotiveerd en ingediend binnen de gestelde termijn. Derhalve kan deze
in behandeling worden genomen. Over de inhoud en de beantwoording kan het volgende worden
gemeld.
Inhoud.
De heer Hoogeveen constateert dat de horecabestemming voor het pand Stationsstraat 5 juist is. Bij
de toelichting is echter een lijst gevoegd met monumenten en karakteristieke panden. Daarop staat
vermeld dat Stationsstraat 5 een winkelpand is. Hij verzoekt om deze omschrijving te veranderen in
horeca/woonruimte.
Beantwoording.
Het juridisch gedeelte van een bestemmingsplan bestaat uit de planregels en de planverbeelding/
plankaart. Op grond hiervan heeft het pand in het ontwerp-bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” de
bestemming “Gemengd-2” met een functieaanduiding voor horeca. Deze bestemming is bepalend
voor het toegestane gebruik van het pand Stationsstraat 5. Concreet betekent dit dat de
benedenverdieping o.a. gebruikt mag worden voor bepaalde horecadoeleinden. Daarnaast mag er
ook gewoond worden uiteraard met in achtname van de overige eisen die daarvoor zijn opgenomen in
het Bouwbesluit en de bouwverordening. Detailhandel behoort niet tot de mogelijkheden. Dit was
overigens ook het geval op grond van het nu geldend bestemmingsplan “Markt e.o.”.
De plantoelichting heeft geen rechtskracht. De vermelding op de lijst “monumenten en karakteristieke
panden” is gebaseerd op de bestemming waarvoor dit pand in het verre verleden waarschijnlijk is
gebouwd. Aan deze vermelding kunnen geen rechten worden ontleend. Dit betekent concreet dat
deze vermelding geen afbreuk doet aan de horecabestemming. Om echter elke twijfel uit te sluiten bij
de heer Hoogeveen kan de omschrijving gewijzigd worden in horeca/woonruimte (oorspronkelijk
winkelpand).
Conclusie.
De zienswijze van de heer D. Hoogeveen is aanleiding om in de bijlage “monumenten en
karakteristieke panden” behorende bij de plantoelichting van het bestemmingsplan “Markt-Centrum
e.o.” de omschrijving voor Stationsstraat 5 te wijzigen in horeca/woonruimte (oorspronkelijk
winkelpand). Het betreft hier geen juridische wijziging.
2. De heer E.M. Kuiper namens Rabo Eigen Steen Value Fonds, p/a/postbus 15, 3870 DA
Hoevelaken.
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Bij bief van 14 maart 2013, ontvangen 15 maart 2013, heeft de heer E.M. Kuiper namens Rabo Eigen
Steen Value Fonds een zienswijze ingediend. De zienswijze is gemotiveerd en ingediend binnen de
gestelde termijn. Derhalve kan deze in behandeling worden genomen. Over de inhoud en de
beantwoording kan het volgende worden gemeld.
Inhoud.
De heer Kuiper verzoekt om het pand Stationsplein 45 de bestemming “Gemengd-1” te geven. Dit is
een ruimere bestemming dan de kantoorbestemming die dit pand in het ontwerp-bestemmingsplan
“Markt-Centrum e.o.” heeft. Hiermede kan tegemoet gekomen worden aan de wens om het
Stationsplein een andere invulling te geven.
Beantwoording.
In het algemeen is het van belang om te melden dat het bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” is
opgesteld met het oog op de wettelijke verplichting dat gemeenten per 1 juli 2013 moeten beschikken
over actuele bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” heeft een
conserverend karakter. Dit betekent dat het bestaande of bij leegstand, het meest recente gebruik
uitgangspunt is bij de bestemming die een perceel krijgt. Daarnaast wordt er gekeken naar het nu
geldend bestemmingsplan en het bestaand beleid. Eventuele herontwikkelingen die voldoende
concreet zijn, worden eveneens in het bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” meegenomen. Het
betreft dan herontwikkelingen waarvoor al een voldoende afweging over de aanvaardbaarheid heeft
plaatsgevonden.
Het pand Stationsplein 45 was tot eind 2010 in gebruik als kantoor (Rabobank). Op grond van het nu
nog geldend bestemmingsplan “Stationsplein“ heeft dit perceel ook een kantoorbestemming.
Op 2 april 2013 heeft de gemeenteraad de Kantorenvisie Etten-Leur 2013-2018 vastgesteld. In deze
visie wordt geconstateerd dat er ten aanzien van de aan de zuidzijde van het Stationsgebied
gevestigde kantoren sprake is van leegstand. Het is gewenst om voor dit gebied te kijken naar de
mogelijkheden voor herstructurering en herbestemming. Op 2 april 2013 is dan ook tevens besloten
dat er een visie Stationsplein e.o. opgesteld moet worden met als streven dat deze locatie op termijn
als kantorenlocatie vervalt. Deze visie zal in overleg met de desbetreffende eigenaren waaronder ook
Rabo Eigen Steen, worden opgesteld.
De visie Stationsplein e.o. zal inzicht bieden in de mogelijke herstructurering en herbestemming van
dit gebied. Het is vervolgens de bedoeling om deze visie een juridische vertaling te geven in een
nieuw bestemmingsplan zodat deze ook gerealiseerd kan worden. Uiteraard zal daaraan voorafgaand
bekeken worden of er op grond van de grondexploitatiewet nog overeenkomsten gesloten moeten
worden met de desbetreffende eigenaren.
Uit het vorenstaande blijkt dat de mogelijke herontwikkelingen voor Stationsplein 45 op dit moment
onvoldoende concreet zijn om deze mee te nemen in het bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o”. In
alle redelijkheid kan nu dan ook besloten worden om het perceel Stationsplein 45 een conserverende
bestemming (Kantoor) te geven.
Conclusie.
De zienswijze van de heer E.M. Kuiper namens Rabo Eigen Steen Value Fonds is geen aanleiding om
wijzigingen aan te brengen in het ontwerp-bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.”.
3. De heer M.A.H.C. van den Broek namens opleidingspartners, Postbus 57, 4870 AB EttenLeur.
Bij brief van 20 maart 2013, ontvangen 22 maart 2013, heeft de heer M.A.H.C. van den Broek namens
opleidingspartners een zienswijze ingediend. De zienswijze is gemotiveerd en ingediend binnen de
gestelde termijn. Derhalve kan deze in behandeling worden genomen. Over de inhoud en de
beantwoording kan het volgende worden gemeld.
Inhoud.
De heer Van den Broek verzoekt om de gymzaal op het perceel Spoorlaan 21 de bestemming
“Kantoor” te geven zodat dit gebouw na beëindiging van het huidige gebruik, ingezet kan worden voor
e-learning.
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Beantwoording.
Op het perceel Spoorlaan 17-19-21 is een schoolgebouw (17-19) met gymzaal (21) aanwezig. Het
schoolgebouw wordt grotendeels gebruikt door opleidingspartners voor volwassenonderwijs. Twee
lokalen en de gymzaal zijn nog verhuurd aan de gemeente. Deze ruimten zijn in gebruik als
dependance voor de Vincent van Goghschool.
In het ontwerp-bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” heeft dit perceel de bestemming
“Maatschappelijk” gekregen. Deze bestemming komt overeen met de nu nog geldende bestemming
“bijzondere gebouwen “ (bestemmingsplan: partiële wijziging plan in onderdelen Etten Noord uit
1962). Onder de bestemming “Maatschappelijk” vallen onder andere educatieve en onderwijsvoorzieningen. Daarnaast is in ondergeschikte mate kantoorvoering toegestaan ten behoeve van
de aanwezige maatschappelijke voorziening. E-learning is een educatieve voorziening. Dit betekent
concreet dat het ontwerp-bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” de mogelijkheid biedt om de
gymzaal te verbouwen voor e-learning. Ook blijft het tot de mogelijkheden behoren om de
administratie voor opleidingspartners in het gebouw te vestigen mits deze maar ondergeschikt blijft
aan de hoofdfunctie (i.c. educatieve en onderwijsvoor-zieningen). De toekomstplannen van
opleidingspartners zoals verwoord in de brief van 20 maart 2013, kunnen dus binnen dit
bestemmingsplan gerealiseerd worden.
De bestemming “Kantoor” sluit niet aan bij het huidige (klassikaal onderwijs) en toekomstige gebruik
(e-learning) van het perceel Spoorlaan 21 en/of 17-19. Deze bestemming heeft namelijk geen
betrekking op educatieve voorzieningen. De toekomstplannen van opleidingspartners zouden binnen
deze bestemming dan ook niet gerealiseerd kunnen worden. Het is ook nooit de bedoeling geweest
dat dit perceel zich zou ontwikkelen tot een nieuwe kantorenlocatie. Uit het raadsbesluit van 2 april
2013 tot vaststelling van de Kantorenvisie Etten-Leur 2013-2018 blijkt bovendien dat het streven erop
gericht is om op termijn de kantorenlocaties aan het Stationsplein e.o. een andere bestemming te
geven. Het betreft hier het gebied in een straal van 250 meter gemeten vanaf het stationsgebouw. De
percelen Spoor-laan 17 tot en met 21 zijn ook in dit gebied gelegen. Derhalve is het niet logisch om nu
in het bestemmingsplan “Markt- Centrum e.o.” aan het perceel Spoorlaan 21 en/of 17-19 de
bestemming “Kantoor” te geven.
Conclusie.
De zienswijze van de heer M.A.H.C. van den Broek namens opleidingspartners is geen aanleiding om
wijzigingen aan te brengen in het ontwerp-bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.”.
4. de heer I. TȔFEKCI namens het bestuur van de Bilal-i Habesi Moskee Etten-Leur, p/a
Lambertusstraat 1, 4872 XA Etten-Leur.
Bij brief van 25 maart 2013, ontvangen 26 maart 2013, Etten-Leur heeft de heer I. TȔFEKCI
namens de Bilal-i Habesi Moskee Etten-Leur een zienswijze ingediend. De zienswijze is gemotiveerd
en ingediend binnen de gestelde termijn. Derhalve kan deze in behandeling worden genomen. Over
de inhoud en de beantwoording kan het volgende worden gemeld.
Inhoud.
De heer I. TȔFEKCI merkt op dat de bestemming van de moskee aan de Lambertusstraat ongewijzigd
is gebleven en overeenstemt met het feitelijk gebruik. Hiertegen heeft hij dan ook geen bezwaar. Hij
vraagt zich dan ook af waarom er een nieuw bestemmingsplan in procedure is gebracht. Tevens gaat
hij ervan uit dat hij van wijzigingen die direct het perceel Lambertusstraat 1 treffen, persoonlijk in
kennis wordt gesteld.
Beantwoording.
De bestemming voor de moskee aan de Lambertusstraat is inderdaad ongewijzigd gebleven en stemt
overeen met het feitelijk gebruik. Het bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” is opgesteld met het oog
op de wettelijke verplichting dat gemeenten per 1 juli 2013 moeten beschikken over actuele
bestemmingsplannen. Actuele bestemmingsplannen mogen niet ouder zijn dan 10 jaar. Het huidige
bestemmingsplan “Markt e.o.” is op 2 maart 1998 vastgesteld en derhalve ouder dan 10 jaar. Daarom
is er een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht. Gezien het feit dat op het perceel
Lambertusstraat 1 in 1998 ook al een moskee was gevestigd, is de bestemming voor deze locatie
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ongewijzigd gebleven. Het is gebruikelijk dat belanghebbenden in kennis worden gesteld van een
wijziging van een bestemmingsplan. Bij een wijziging van de bestemming van het perceel
Lambertusstraat 1 of een perceel in de directe omgeving zal het bestuur van de Bilal-i Habesi Moskee
Etten-Leur dan ook persoonlijk in kennis gesteld worden.
Conclusie.
De zienswijze van de heer I. TȔFEKCI namens het bestuur van de Bilal-i Habesi Moskee Etten-Leur is
geen aanleiding om wijzigingen aan te brengen in het ontwerp-bestemmings-plan “Markt-Centrum
e.o.”.
5. de heer A. Verschoof en mevrouw W. Verschoof-de Leeuw, Markt 52, 4875 CG Etten-Leur.
Bij brief van 26 maart 2013, ontvangen 28 maart 2013 hebben de heer A. Verschoof en mevrouw W.
Verschoof-de Leeuw een zienswijze ingediend. Deze hebben zij aangevuld bij brief van 9 april 2013,
ontvangen 10 april 2013. De zienswijze is gemotiveerd en ingediend binnen de gestelde termijn.
Derhalve kan deze in behandeling worden genomen. Over de inhoud en de beantwoording kan het
volgende worden gemeld.
Inhoud.
De heer Verschoof en mevrouw Verschoof-de Leeuw zijn de eigenaren van o.a. de panden Markt 52
en Markt 82b. Ten aanzien van deze panden merken zij het volgende op.
Markt 52.
Verzocht wordt de bestaande rechten voor het pand Markt 52 te behouden. Betrokkenen hebben de
indruk dat in het pand zondermeer detailhandel en/of horeca is toegestaan. Tevens verzoeken zij de
aanduiding als karakteristiek pand te verwijderen. Indieners zijn van mening dat deze aanduiding
belemmeringen oplevert.
Markt 82b.
Het pand Markt 82b is eerder in gebruik geweest voor horecadoeleinden. Het pand heeft een grote
aan- en uitbouw. Er is een vrijstellingsprocedure gevolgd om detailhandel in dit pand mogelijk te
maken. Detailhandel is nu het bestaand gebruik. Indieners verzoeken de horecabestemming van het
pand te handhaven gecombineerd met de mogelijkheid om op deze locatie detailhandel uit te oefenen.
Indien een horecabestemming niet meer mogelijk is, verzoeken zij het pand Markt 82b zodanig te
bestemmen dat het mogelijk wordt om hier een bedrijfswoning gelegen aan de Markt gecombineerd
met detailhandel in de bijbehorende aan- en uitbouwen te realiseren.
Beantwoording.
Markt 52.
Op grond van het geldend bestemmingsplan “Markt e.o.” heeft het perceel Markt 52 de bestemming
“Gemengde Doeleinden” met de functie-aanduiding “woondoeleinden”. Het perceel mag voor 50%
worden bebouwd. Gebruik voor detailhandel en/of horeca is niet rechtstreek toegestaan. Onder
voorwaarden kan er vrijstelling worden verleend voor detailhandel (maximaal 250 m²) en/of
winkelondersteunende horeca. Deze functies zijn dus niet zondermeer toegestaan (geen bestaande
rechten). Hiervoor dient altijd nog een nadere afweging plaats te vinden. Hierbij dient o.a. later
vastgesteld beleid betrokken te worden.
Het pand Markt 52 is aangemerkt als karakteristieke bebouwing. Voor het geheel of gedeeltelijk
slopen hiervan is een vergunning nodig van burgemeester en wethouders.
In het ontwerp-bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” heeft het perceel de bestemming “Gemengd 1”.
Dit bestemmingsplan biedt meer mogelijkheden voor het pand Markt 52. Er is dus geen sprake van
een beperking van bestaande rechten. Het pand mag gebruikt worden voor woondoeleinden. Het is
echter ook rechtstreeks toegestaan om met in achtname van bepaalde maatvoeringen en situering
van functies het pand te gebruiken voor andere doeleinden bv. detailhandel, persoonlijke, zakelijke en
maatschappelijke dienstverlening, ambachtelijke bedrijven en kantoren. Winkelondersteunende
horeca behoort niet tot de mogelijkheden. Een dergelijk gebruik past niet in de Ruimtelijke
structuurvisie detailhandel en horeca die de gemeenteraad op 17 december 2007 heeft vastgesteld.
Op grond van deze visie dient winkelondersteunende horeca zich te vestigen in het kernwinkelgebied
(nieuwbouw centrum en overdekt winkelcentrum).
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De zes stoeppalen bij het pand Markt 52 zijn aangewezen als rijksmonument. Gezien het feit dat het
behoud hiervan al is geregeld in de Monumentenwet is hiervoor geen afzonderlijke regeling
opgenomen in het ontwerp-bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.”. Het pand Markt 52 is een fors
tweelaags woonhuis met kap. De gevelopeningen en de ramen zijn origineel. De symmetrische opzet
van de gevel verwijst naar een klassieke indeling van het pand. Bijzonder in de voorgevel van het
pand zijn ook de inpandige doorgangen aan de linker- en rechterzijde naar het achtererf. Deze
openingen zijn afgesloten met houten poorten. Vooral door de grootte en de gaafheid van de
bouwmassa is het een waardevol pand in het straatbeeld. Het is dan ook alleszins gerechtvaardigd
om ook nu weer dit pand aan te merken als karakteristiek (aanduiding karakteristiek) met de daarbij
behorende vergunningsplicht voor het geheel of gedeeltelijk slopen hiervan.
Markt 82b.
Op grond van het geldend bestemmingsplan “Markt e.o.” heeft het perceel Markt 82b de bestemming
“Gemengde Doeleinden” met de functieaanduiding “horeca”. Bij de vaststelling van dit
bestemmingsplan in 1998 was op deze locatie op de begane grond een horecabedrijf gevestigd. De
uitoefening van detailhandel op deze locatie behoorde niet tot de mogelijkheid. Nu wordt het pand
Markt 82b gebruikt voor detailhandel. Hiervoor is vrijstelling verleend.
Reeds met de vaststelling van het bestemmingsplan “Markt e.o.” is het beleid ingezet om de
mogelijkheden voor horecavestigingen op de Markt te beperken tot het zuidelijk deel van de Markt tot
Dreef-Stationsstraat. De hiervoor genoemde vrijstelling voor winkelondersteunende horeca beperkt
zich ook tot dit deel van de Markt. Bestaande vestigingen in het noordelijk deel zijn daarbij
gerespecteerd. Op 17 december 2007 heeft de gemeenteraad de Ruimtelijke structuurvisie
detailhandel en horeca vastgesteld. Op grond van deze visie wordt horeca in het noordelijk deel van
de Markt eveneens niet voorgestaan. Dit is feitelijk een bevestiging van het reeds ingezette beleid bij
de vaststelling van het bestemmingsplan “Markt e.o.” in 1998.
In het ontwerp-bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” is rekening gehouden met dit horecabeleid.
Mede gezien het feit dat er geen concrete plannen bestaan voor de vestiging van een horecabedrijf in
het pand Markt 82b, heeft dit perceel geen horecabestemming meer gekregen. Wel behoort
detailhandel zondermeer tot de mogelijkheden. Daarnaast geldt ook voor deze bestemming dat het
genoemde ontwerp-bestemmingsplan meer rechtstreeks mogelijk maakt. Het is binnen de
bestemming “Gemengd-2” mogelijk om met inachtname van bepaalde maatvoeringen het pand Markt
82b ook te gebruiken voor wonen, persoonlijke, maatschappelijke en zakelijke dienstverlening en
kantoren.
Vanuit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening is het in het algemeen niet gewenst om uitsluitend
aan- en uitbouwen te gebruiken voor detailhandel en de begane grond van het hoofdgebouw te
gebruiken voor woondoeleinden. Feitelijk vindt de bedrijfsvoering dan in de achtertuin plaats. Hier is
echter sprake van een uitzonderlijke situatie. Er is sprake van een grote oppervlakte aan aan- en
uitbouwen. Dit is een gegeven vanuit het verleden. De aan- en uitbouwen grenzen rechtstreeks aan
een weg nl. de Lambertusstraat. Mede gezien het feit dat er een bedrijfswoning wordt gevraagd en er
dus een relatie bestaat tussen de bewoners en degenen die de detailhandel uitoefenen (zelfde
eigenaren) bestaan er in deze situatie geen bezwaren om tegemoet te komen aan de wens van de
heer Verschoof en mevrouw Verschoof- de Leeuw. Het betreft dan de wens om op het perceel Markt
82b een bedrijfswoning aan de Markt met detailhandelsruimte in de achterliggende bijbehorende aanen uitbouwen te realiseren.
Conclusie.
De zienswijze van de heer A. Verschoof en mevrouw W. Verschoof- de Leeuw is aanleiding om bij de
vaststelling van het bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” wijzigingen aan te brengen ten opzichte
van het ontwerp-bestemmingsplan. Het betreft een aanduiding “bedrijfswoning” op de
planverbeelding/plankaart bij Markt 82b met bijbehorende planregels bij de bestemming “Gemengd2”.
6. De heer E. Struijs namens Struijs Beheer BV, Baroniestraat 1, 4876 VS Etten-Leur.
Bij brief van 2 april 2013, ontvangen 4 april 2013, heeft de heer E. Struijs van Struijs Beheer BV een
zienswijze ingediend. De zienswijze is gemotiveerd en ingediend binnen de gestelde termijn. Derhalve
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kan deze in behandeling worden genomen. Over de inhoud en de beantwoording kan het volgende
worden gemeld.
Inhoud.
De heer Struijs verzoekt om in het bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” voor de percelen Torenpad
2 tot en met 18 de functie “detailhandel” toe te voegen.
Beantwoording.
In het ontwerp-bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” hebben de percelen Torenpad 2 tot en met 18
de bestemming “Centrum-3” gekregen. Op grond van deze bestemming is het mogelijk om de begane
grond van de panden Torenpad 2 t/m 18 te gebruiken voor detailhandel. Dit is conform het verzoek
van de heer Struijs.
Conclusie.
De zienswijze van de heer E. Struijs namens Struijs Beheer BV is geen aanleiding om wijzigingen aan
te brengen in het ontwerp-bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.”.
7. De heer H.J. van Harssel namens het bestuur van de H. Mariaparochie, p/a postbus 412,
4870 AK Etten-Leur
Bij brief van 2 april 2013, ontvangen 4 april 2013, heeft de heer H.J. van Harssel namens het bestuur
van de Mariaparochie een zienswijze ingediend. De zienswijze is gemotiveerd en ingediend binnen de
gestelde termijn. Derhalve kan deze in behandeling worden genomen. Over de inhoud en de
beantwoording kan het volgende worden gemeld.
Inhoud.
De heer Van Harssel vraagt om in het bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” een mogelijkheid op te
nemen voor de bouw van een parochiecentrum in de tuin ten noorden van de Lambertuskerk. Het
betreft de gronden aan de Lambertusstraat. Hij is van mening dat hier geen sprake is van waardevol
groen.
Beantwoording.
In het algemeen is het van belang om te melden dat het bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” is
opgesteld met het oog op de wettelijke verplichting dat gemeenten per 1 juli 2013 moeten beschikken
over actuele bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan “Markt-Cen-trum e.o.” heeft een
conserverend karakter. Dit betekent dat het bestaand gebruik uitgangspunt is bij de bestemming die
een perceel krijgt. Daarnaast wordt er gekeken naar het nu geldend bestemmingsplan en het
bestaand beleid. Eventuele herontwikkelingen die voldoende concreet zijn, worden eveneens in het
bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” meegenomen. Het betreft dan herontwikkelingen waarvoor al
voldoende afweging over de aanvaardbaarheid heeft plaatsgevonden.
Op grond van het vorenstaande heeft de Lambertuskerk en de aangrenzende gronden in het ontwerpbestemmingsplan “Markt- Centrum e.o.” de bestemming “Maatschappelijk” gekregen. Op grond van de
planregels is het niet mogelijk om in de tuin een parochiecentrum te realiseren. Overigens biedt het
geldend bestemmingsplan “Markt e.o.” deze mogelijkheid ook niet.
De houtopstanden in deze tuin staan op de bomenlijst. Een bestemmingsplan kan hierin geen
verandering brengen. Dit betekent dat hier sprake is van waardevol groen. Het behoud hiervan is
uitgangspunt. Bij eventuele plannen voor een herontwikkeling dient hiermede rekening gehouden te
worden. In dit stadium kan dus niet zondermeer geconcludeerd worden dat er medewerking verleend
kan worden aan de realisering van een parochiecentrum in de tuin aan de noordzijde van de
Lambertuskerk. Dit vergt een nadere studie/afweging. De plannen voor de bouw van een
parochiecentrum in de tuin aan de noordzijde van de Lambertuskerk zijn daarvoor op dit moment
onvoldoende concreet.
Gelet op hetgeen hiervoor in het algemeen gemeld is over het doel van de opstelling van het
bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” wordt er in dit bestemmingsplan geen bouwmogelijkheid
opgenomen voor bebouwing in de tuin ten noorden van de Lambertuskerk.
Conclusie.
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De zienswijze van de heer H.J. van Harssel namens het bestuur van de H. Mariaparochie is geen
aanleiding om wijzigingen aan te brengen in het ontwerp-bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.”.

8. De heer J. Broeder directeur van Allemansjop BV/Mode4Her, p/a Mon Plaisir 102B 4879 AT
Etten-Leur.
Bij brief van 3 april 2013, ontvangen 4 april 2013, heeft de heer J. Broeder directeur van Allemansjop
BV/Mode4Her een zienswijze ingediend. De zienswijze is gemotiveerd en ingediend binnen de
gestelde termijn. Derhalve kan deze in behandeling worden genomen. Over de inhoud en de
beantwoording kan het volgende worden gemeld.
Inhoud.
De heer Broeders verzoekt om in het bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” voor het overdekte
winkelcentrum maximaal 1000 m² voor horeca op te nemen. Betrokkene is van mening dat
detailhandel hoofdzaak moet blijven. Daarnaast heeft Wereldhave aan hem kenbaar gemaakt dat zij
het huurcontract willen beëindigen om ruimte te maken voor extra horeca en hersituering van de
bestaande horeca in het overdekte winkelcentrum
Beantwoording.
In het geldend bestemmingsplan “Centrum”(1999) is voor de nieuwvestiging van horecabedrijven in
het overdekte winkelcentrum en het nieuwe winkelgedeelte (zgn. winkelhart) een maximale
gezamenlijke bedrijfsvloeroppervlak van 2000 m² opgenomen. Het betreft dan winkelondersteunende
horeca met uitzondering van de horeca gelegen aan het Raadhuisplein.
Op 17 december 2007 heeft de gemeenteraad de Ruimtelijke structuurvisie detailhandel en horeca
vastgesteld. Op basis van deze visie is het een passende ontwikkeling indien in het winkelhart meer
mogelijkheden worden geboden voor winkelondersteunende horeca. De winkelbeleving moet echter
hoofdzaak blijven (winkelhart). Gelet op deze visie en de grootte van het overdekte winkelcentrum
bestaan er geen bezwaren om in hier meer winkelondersteunende horeca toe te staan. De eigenaar
van het winkelcentrum heeft verzocht de toegestane bedrijfsvloeroppervlak te verruimen tot 3000 m².
Hieraan wordt tegemoet gekomen (zie zienswijze 10 onder e)
De eventuele beëindiging van het huurcontract is een kwestie tussen de heer Broeders en
Wereldhave. In het kader van deze bestemmingsplanprocedure is dit aspect niet relevant en kan dit
geen aanleiding zijn om de maximale toegestane bedrijfsvloeroppervlak voor horeca te bepalen op
1000 m² .
Conclusie.
De zienswijze van de heer J. Broeder directeur van Allemansjop BV/Mode4Her is geen aanleiding om
aanleiding om wijzigingen aan te brengen in het ontwerp-bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.”.
9. De heer A.H.C. Peeters , p/a Oude Bredaseweg 7-a, 4872 AB Etten-Leur.
Bij brief van 8 april 2013, ontvangen 8 april 2013, heeft de heer A.H.C. Peeters een zienswijze
ingediend. De zienswijze is gemotiveerd en ingediend binnen de gestelde termijn. Derhalve kan deze
in behandeling worden genomen. Over de inhoud en de beantwoording kan het volgende worden
gemeld.
Inhoud.
De heer Peeters verzoekt om de bestaande rechten voor het pand Oude Bredaseweg 7
(onderverdeeld in 7a t/m d) te handhaven. Hij heeft de indruk dat het bestemmingsplan “MarktCentrum e.o.” de mogelijkheden voor het pand Oude Bredaseweg 7 beperkt. In het pand zit op de
begane grond een fiscaal juridisch adviesbureau en op de verdieping een kinderdagverblijf.
Beantwoording.
Op grond van het geldend bestemmingsplan “Markt e.o.” heeft het perceel Oude Bredaseweg 7 de
bestemming “Gemengde Doeleinden” met de functie-aanduiding “detailhandel”. Elk perceel heeft een
afzonderlijke functie-aanduiding. Onder deze bestemming valt in dit bestemmingsplan ook een kantoor
met baliefunctie (publieksgericht) en persoonlijke dienstverlening. Toentertijd was hier de ABN-AMRO
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bank gevestigd. Dit gebruik was bepalend voor de bestemming. In de huidige
bestemmingsplansystematiek wordt een dergelijk gebruik aangeduid als zakelijke dienstverlening.
Hoewel het huidige gebruik van het pand Oude Bredaseweg 7 door het fiscaal juridisch adviesbureau
niet volledige vergelijkbaar is met de ABN-AMRO bank is hieraan in het verleden wel medewerking
verleend. Het huidige gebruik zou nu aangemerkt worden als kantoor (geen baliefunctie). Voor de
vestiging van het kinderdagverblijf is vrijstelling verleend.
Het bestemmingsplan “Markt e.o.” kent ook beperkingen voor het gebruik van de begane grond en de
verdiepingen. Bijvoorbeeld een kantoor met baliefunctie, detailhandel en persoonlijke dienstverlening
mogen uitsluitend op de begane grond gevestigd worden. Een kinderdagverblijf in het pand
Bredaseweg 7 past niet in het geldend bestemmingsplan “Markt e.o.”. Zoals reeds is opgemerkt, is
hiervoor vrijstelling verleend. Wonen is uitsluitend toegestaan op de verdieping.
In het ontwerp-bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” heeft het perceel Oude Bredaseweg 7 de
bestemming “Gemengd-1” gekregen. Binnen deze bestemming behoort o.a. kantoren tot een
maximale bedrijfsvloeroppervlak van 250 m² per vestiging tot de mogelijkheden. Gelet op de op 2
april 2013 vastgestelde Kantorenvisie Etten-Leur 2013-2018 worden grootschalige vestigingen voor
zakelijke dienstverlening en/of kantoren aan de Oude Bredaseweg en de Markt niet voorgestaan. De
regeling die nu is opgenomen in dit ontwerp-bestemmings-plan is maatwerk en met name bedoeld om
vestiging in de karakteristieke panden binnen het plangebied mogelijk te maken. Dit kan het behoud
van deze panden ten goede komen. Alles overwegende is er geen aanleiding om deze
oppervlaktemaat te vergroten. Voor bestaande kantoren die een groter bedrijfsvloeroppervlak hebben
dan 250 m² wordt deze grotere oppervlakte als maximaal toelaatbaar aangehouden. Dit geldt dan
zowel voor het bestaande bedrijf als voor de vestiging van een ander soortgelijk bedrijf in het
desbetreffende pand. Dit is geregeld in artikel 30.2 (wordt 31.2) van de planregels. De mogelijkheden
worden voor kantoor in het pand Oude Bredaseweg 7 dan ook niet beperkt.
Het ontwerp-bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” kent voor het perceel Oude Bredaseweg 7 echter
wel beperkingen ten opzichte van het geldend bestemmingsplan “Markt e.o.” voor de functies
detailhandel, persoonlijke en zakelijke dienstverlening. Het betreft dan de maximale toegestane
bedrijfsvloeroppervlak van 250 m² per vestiging. Deze kan in het bestemmingsplan “Markt-Centrum
e.o.” voor de locatie Oude Bredaseweg 7 worden vergroot tot 400 m² zijnde de oppervlakte van de
begane grond. Hiermede worden de in het ontwerp-bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.”
opgenomen beperkingen ongedaan gemaakt.
Overigens biedt het ontwerp-bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” voor het perceel Oude Bredaseweg 7 wel meer mogelijkheden ten aanzien van bijvoorbeeld wonen en maatschappelijke
dienstverlening. In tegenstelling tot het nu nog geldend bestemmingsplan “Markt e.o.” mogen deze
functies in de toekomst zowel op de begane grond als op de verdieping worden gevestigd.
Artikel 10.4.1 (wordt 11.4.1) van de regels behorende bij het bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” is
aangepast. De formulering van dit artikel in het ontwerp-bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” was
inderdaad niet correct.
Conclusie.
De zienswijze van de heer A.H.C. Peeters is aanleiding om bij de vaststelling van het
bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het betreft de volgende wijzigingen:
 Op de planverbeelding/plankaart is voor Oude Bredaseweg 7 een aanduiding “specifieke
bouwaanduiding - afwijkende oppervlakte“ opgenomen met bijbehorende regels bij de
bestemming “Gemengd-1” (situering functies).
 De formulering van artikel 11.4.1 van de planregels is aangepast zodat het een juiste weergave is
van de situering van functies en oppervlakte.
10. de heer H. Vermeeren namens Wereldhave Management Nederland BV, postbus 85660,
2508 CJ Den Haag
Bij brief van 8 april 2013, ontvangen 8 april 2013, heeft de heer H. Vermeeren namens Wereldhave
Management Nederland B.V. een zienswijze ingediend. De zienswijze is gemotiveerd en ingediend
binnen de gestelde termijn. Derhalve kan deze in behandeling worden genomen. Over de inhoud en
de beantwoording kan het volgende worden gemeld.
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Inhoud.
a. Gevraagd wordt om binnen de bestemming “Centrum-1” de vestiging van een supermarkt mogelijk
te maken. Het geldend bestemmingsplan “Centrum” biedt ook deze mogelijkheid.
b. Gevraagd wordt om binnen de bestemming “Centrum-1” op de begane grond ook
maatschappelijke dienstverlening mogelijk te maken. Op grond hiervan zou dan ook een
apotheek, thuiszorgwinkel, theaterwinkel e.d. op de begane grond gevestigd kunnen worden.
c. Het is onduidelijk waarom er onderscheid gemaakt wordt in kantoor en zakelijke dienstverlening.
In het geldend bestemmingsplan “Centrum ” wordt dit onderscheid niet gemaakt.
d. Gevraagd wordt om de maximale bedrijfsvloeroppervlak per vestiging voor dienstverlening te
schrappen.
e. Ten aanzien van de horecabestemming wordt gevraagd minimaal de regeling uit het geldend
bestemmingsplan “Centrum” over te nemen. Daarnaast wordt een extra uitbreiding gevraagd tot
een bedrijfsvloeroppervlak van 3000 m²
f. In de bouwregels komen een aantal onduidelijkheden voor. Het betreft overbodige regels en
termen die niet eenduidig worden toegepast
g. Verzocht wordt om architectonische verbijzonderingen en een uitbreiding van het winkelcentrum
aan het Burchtplein met maximaal 5 meter in het bestemmingsplan op te nemen. Volgens
Wereldhave zijn deze plannen bekend bij de gemeente en is er nagenoeg overeenstemming over
de inhoud van de noodzakelijke overeenkomsten. Gelet op jurisprudentie zouden deze plannen
dan ook opgenomen moeten worden in het bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.”.
h. Gevraagd wordt om de bestaande luifels aan de Hof van den Houte en het Burchtplein positief te
bestemmen. Tevens wordt gevraagd om in het bestemmingsplan de mogelijkheid voor luifels van
3 bij 15 meter boven de entrees aan de Hof van den Houte en het Burchtplein op te nemen.
i. De regeling ten aanzien van ondergronds bouwen voor constructieve delen zoals heipalen is nog
niet aangepast.
Beantwoording.
ad. a Supermarkt.
Het geldend bestemmingsplan “Centrum” biedt inderdaad mogelijkheden om in het overdekte
winkelcentrum een supermarkt te vestigen mits gesitueerd aan een bevoorradingsstraat. Met andere
woorden het is niet de bedoeling dat de bevoorrading plaatsvindt via het winkelgebied (Hof van den
Houte respectievelijk Burchtplein). Het wegnemen van de mogelijkheden om een supermarkt te
vestigen in het overdekte winkelcentrum kan leiden tot een (financieel) nadeel. Dit is een ongewenste
ontwikkeling voor zowel de eigenaar als de gemeente (planschade). Om dit te voorkomen wordt
alsnog in het bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” mogelijkheden opgenomen voor de vestiging van
een supermarkt in het overdekte winkelcentrum. Bevoorrading via het winkelgebied wordt daarbij
eveneens uitgesloten.
ad. b Maatschappelijke dienstverlening op begane grond.
In artikel 1 van de planregels van het ontwerp-bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” worden de
begrippen omschreven die in de overige planregels worden gehanteerd. Op grond hiervan worden
een apotheek, thuiszorgwinkel en een theaterwinkel aangemerkt als detailhandel. Deze functies
kunnen dus zondermeer op de begane grond worden uitgeoefend. Met andere woorden hiervoor
behoeft niet in de planregels opgenomen te worden dat maatschappelijke dienstverlening ook op de
begane grond is toegestaan.
Onder maatschappelijke dienstverlening worden andere activiteiten begrepen. Daarbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan (para)medische beroepen, educatie, levensbeschouwelijke en
sociaal-culturele voorzieningen. Dergelijke functies op de begane grond doen afbreuk aan de
winkelbeleving dan wel de aantrekkelijkheid van het winkelgebied. Dit is een ontwikkeling die in het
centrum (winkelhart) niet wordt voorgestaan. Derhalve zijn deze functies op de begane grond niet
toegestaan.
ad c. Onderscheid kantoor en zakelijke dienstverlening.
Kantoor heeft geen publieksgerichte functie/baliefunctie. Bij zakelijke dienstverlening is er wel sprake
van een publieksgerichte functie/baliefunctie. Gezien het feit dat de begane grond van het overdekte
winkelcentrum bedoeld is voor publieksgerichte functies is een dergelijk onderscheid van belang. Dit
onderscheid tussen kantoor en zakelijke dienstverlening komt inderdaad onvoldoende tot uiting in het
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ontwerpbestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” en dan met name in artikel 1 van de planregels
(begrippen). De begrippen zullen worden aangepast zodat dit onderscheid duidelijk naar voren komt.
ad d. Maximale bedrijfsvloeroppervlak dienstverlening.
Het betreft hier persoonlijke, maatschappelijke en zakelijke dienstverlening. Bij persoonlijke
dienstverlening is er sprake van een met een winkel vergelijkbaar bedrijf. Het is een terechte
opmerking dat de beperking van het vloeroppervlak in het centrum voor dergelijke bedrijven ruimtelijk
niet relevant is. Gezien het feit dat maatschappelijke dienstverlening uitsluitend op de verdiepingen is
toegestaan, geldt dit ook voor deze functie. De planregels zullen hierop aangepast worden. Dit
betekent concreet dat voor deze functies geen maximale toegestane bedrijfsvloeroppervlak meer
wordt opgenomen.
Op 2 april 2013 heeft de gemeenteraad de Kantorenvisie Etten-Leur 2013-2018 vastgesteld. Op grond
van deze visie worden grootschalige vestigingen voor zakelijke dienstverlening en/of kantoor in het
overdekte winkelcentrum niet voorgestaan. Het geldend bestemmingsplan “Centrum” geeft aan dat
binnen de bestemming “Centrum 1” in totaal 1600 m² bedrijfsvloeroppervlak voor kantoor en/of
zakelijke dienstverlening aanwezig mag zijn. Daarbij is tevens aangegeven dat deze functies
uitsluitend op de verdieping zijn toegestaan. Gelet op het besluit van 2 april 2013 zal voor de functie
“kantoor” en “zakelijke dienstverlening” deze regeling ongewijzigd worden overgenomen. Dit betekent
concreet dat zowel “kantoor” als “zakelijke dienstverlening” op de verdieping gevestigd mogen worden
tot een maximale gezamenlijke bedrijfsvloeroppervlak van 1600 m².
Gezien het feit dat zakelijke dienstverlening een publieksgerichte functie heeft, kan deze ook op de
begane grond een toegevoegde waarde hebben. Grootschalige vestigingen zijn echter niet
verenigbaar met de uitstraling van het centrum (winkelhart). Met het oog hierop is de maximale
bedrijfsvloeroppervlak per vestiging op de begane grond vastgesteld op 250 m². Dit betreft overigens
een verruiming ten opzichte van het bestemmingsplan “Centrum 1”.
ad e. Horecabestemming.
In het geldend bestemmingsplan “Centrum”(1999) is voor de nieuwvestiging van horecabedrijven in
het overdekte winkelcentrum en het nieuwe winkelgedeelte (zgn. winkelhart) een maximale
gezamenlijke bedrijfsvloeroppervlak van 2000 m² opgenomen. Het betreft dan winkelondersteunende
horeca met uitzondering van de horeca gelegen aan het Raadhuisplein.
Op 17 december 2007 heeft de gemeenteraad de Ruimtelijke structuurvisie detailhandel en horeca
vastgesteld. Op basis van deze visie is het een passende ontwikkeling indien in het winkelhart meer
mogelijkheden worden geboden voor winkelondersteunende horeca. De winkelbeleving moet echter
hoofdzaak blijven. Gelet op deze visie en de grootte van het overdekte winkelcentrum (oppervlakte
ongeveer 19.000 m²) bestaan er geen bezwaren om in het overdekte winkelcentrum meer horeca toe
te staan tot een maximaal bedrijfsvloeroppervlak van 3000 m². De uitbreiding van het aantal m²
betreft dan winkelondersteunende horeca. Een uitbreiding van andere vormen van horeca past niet in
deze visie. Uiteraard wordt het bestaande restaurant Center Point gerespecteerd en als zodanig
bestemd in het bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.”.
ad. f Onduidelijkheden planregels.
In het ontwerp-bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” komen inderdaad overbodige planregels voor.
Ook is er geen volledige uniformiteit in het gebruik van termen. De planregels worden hierop
aangepast. Ook zal het begrip bouwlaag worden verduidelijkt.
ad. g Uitbreidingsplannen.
In het algemeen is het van belang om te melden dat het bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” is
opgesteld met het oog op de wettelijke verplichting dat gemeenten per 1 juli 2013 moeten beschikken
over actuele bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” heeft een
conserverend karakter. Dit betekent dat het bestaand gebruik uitgangspunt is bij de bestemming die
een perceel krijgt. Daarnaast wordt er gekeken naar het nu geldend bestemmingsplan en het
bestaand beleid. Eventuele herontwikkelingen die voldoende concreet zijn, worden eveneens in het
bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” meegenomen. Het betreft dan herontwikkelingen waarvoor al
voldoende afweging over de aanvaardbaarheid heeft plaatsgevonden.
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De plannen voor de architectonische verbijzondering en een uitbreiding aan het Burchtplein zijn
inderdaad met de gemeente besproken. De plannen zijn echter nog in een beginstadium en
onvoldoende concreet om te kunnen beoordelen of deze ruimtelijk, planologisch aanvaardbaar zijn. Er
is van gemeentewege zeker niet de indruk gewekt dat daaraan medewerking verleend zou kunnen
worden. Er zijn nadrukkelijk voorbehouden gemaakt ten aanzien van de stedenbouwkundige
aanvaardbaarheid, ruimtelijke inpasbaarheid, de aanwezigheid van ondergrondse infrastructuur en
financiële aspecten. Van een overeenkomst is zeker geen sprake. Hierover hebben tot op heden zelfs
geen gesprekken plaatsgevonden. De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State waarnaar wordt verwezen door Wereldhave is in deze situatie dan ook niet ter zake doende
dan wel vergelijkbaar met deze situatie.
ad. h Luifels.
Voor de bestaande luifels zal een regeling opgenomen worden in het bestemmingsplan “MarktCentrum e.o.”. Er bestaan geen ruimtelijke, planologische bezwaren om een regeling op te nemen
voor de gevraagde luifels bij de genoemde entreepartijen. Hiertoe zal dan ook worden overgegaan.
ad. i Ondergronds bouwen.
In artikel 2.2.10 van de planregels behorende bij het ontwerp-bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.”
is opgenomen dat funderingen waaronder ook de heipalen behoren, niet worden meegerekend bij het
meten van de ondergrondse bouwdiepte. Een verdere aanpassing van de planregels is derhalve niet
nodig.
Conclusie.
De zienswijze van de heer H. Vermeeren van de Wereldhave Management Nederland BV is
aanleiding om bij de vaststelling van het bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” wijzigingen aan te
brengen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan. Het betreft de volgende wijzigingen:
 In artikel 1 van de planregels zijn de begrippen “bouwlaag”, “kantoor” en “zakelijke
dienstverlening” aangepast.
 Op de planverbeelding/plankaart is een aanduiding “supermarkt” opgenomen met bijbehorende
planregels bij de bestemming “Centrum-1”.
 Bij de bestemming “Centrum-1” is geen maximale bedrijfsvloeroppervlak opgenomen voor
persoonlijke en maatschappelijke dienstverlening.
 Bij de bestemming “Centrum-1” is opgenomen dat de gezamenlijke bedrijfsvloeroppervlak voor
kantoren en zakelijke dienstverlening maximaal 1600 m² op de verdieping mag bedragen.
 Bij de bestemming “Centrum-1” is bepaald dat de maximale bedrijfsvloeroppervlak voor horeca
3000 m² mag bedragen Het reeds bestaande restaurant is positief bestemd met een aanduiding
“horeca tot en met categorie 1b”.
 Bij de bestemming “Verkeer-Verblijf” is voor de luifels een aanduiding “specifieke bouwaanduiding
- luifel“ met bijbehorende planregels opgenomen.
 Artikel 4.4.1 van de planregels is aangepast zodat het een juiste weergave is van de situering van
functies en oppervlakte.
11. De heer A.J. Suykerbuyk, Stationsstraat 21, 4872 TA Etten-Leur.
Bij brief van 8 april 2013, ontvangen 9 april 2013, heeft de heer A.J. Suykerbuyk een zienswijze
ingediend. De zienswijze is gemotiveerd en ingediend binnen de gestelde termijn. Derhalve kan deze
in behandeling worden genomen. Over de inhoud en de beantwoording kan het volgende worden
gemeld.
Inhoud.
De heer Suykerbuyk verzoekt de bestaande rechten voor het pand Stationsstraat 21 te behouden. Het
betreft de kantoorbestemming en de mogelijkheid om het pand te splitsen in appartementen.
Momenteel wordt het pand gedeeltelijk bewoond door de familie Suykerbuyk en gedeeltelijk verhuurd
aan een makelaar en een advocaat. Het betreft hier een gemeentelijk monument. De huurinkomsten
zijn nodig voor het onderhoud hiervan.
Beantwoording.
Op grond van het geldend bestemmingsplan “Markt e.o.” heeft het perceel Stationsstraat 21 de
bestemming “Gemengde doeleinden” met de functie-aanduiding “kantoor”. Op grond hiervan mag het
pand gebruikt worden voor kantoor/zakelijke dienstverlening. Deze functie mag zowel op de begane
grond als op de verdieping gevestigd worden. Op de verdieping mag een woning gerealiseerd worden.
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Daarnaast is er in het geldend bestemmingsplan de mogelijkheid opgenomen om vrijstelling te
verlenen voor de realisering van woningen in dit pand. De inhoud van de woning moet minimaal 200
m³ bedragen. Tevens geldt als voorwaarde dat de cultuurhistorische waarden van het pand niet
mogen worden aangetast. De monumentencommissie dient hierover te adviseren.
Gelet op het huidige gebruik van het pand Stationsstraat 21 en de geldende bestemming is er geen
aanleiding om de bestaande rechten te beperken. Derhalve zal in het bestemmingsplan “MarktCentrum e.o.” naast het gebruik als vrijstaande woning de functie kantoor/zakelijke dienstverlening
mogelijk worden gemaakt.
Het betreft hier een gemeentelijk monument. Het is een groot pand waarvan de cultuurhistorische
waarden nog duidelijk aanwezig zijn (gaaf pand). Voor het behoud van het pand kan het in de
toekomst gewenst zijn om het te splitsen in meerdere woningen. Gelet op de vormgeving en indeling
van het pand zullen er maximaal 4 gestapelde woningen
gerealiseerd kunnen worden. In de huidige bestemmingsplansystematiek kan dit niet meer geregeld
worden middels een vrijstellingsmogelijkheid. Hiervoor zal dan ook een wijzigingsbevoegdheid worden
opgenomen in het bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.”. In deze wijzigingsbevoegdheid zal tevens
geregeld worden dat het parkeren voor bewoners op eigen terrein gerealiseerd moet worden.
Hoewel niet ter zake doende voor dit bestemmingsplan is het nog van belang om op te merken dat op
grond van de Monumentenwetgeving een vergunning nodig is voor de verbouw van het pand. Het
betreft ook inpandige verbouwingen. Deze vergunning kan uitsluitend verleend worden indien de
cultuurhistorische waarden niet worden aangetast.
Met dit aspect dient nadrukkelijk rekening gehouden te worden bij eventuele functiewijzigingen.
Conclusie.
De zienswijze van de heer Suykerbuyk is aanleiding om bij de vaststelling van het bestemmingsplan
“Markt-Centrum e.o.” wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan. Het
betreft de volgende wijzigingen:
 Het opnemen van een aanduiding “kantoor” op de planverbeelding/plankaart voor Stationsstraat
21 met bijbehorende planregels bij de bestemming “Wonen-Vrijstaand”.
 Het opnemen van een aanduiding op de planverbeelding/plankaart met bijbehorende planregels
(wro-zone-wijzigingsbevoegdheid 5) voor een wijzigingsbevoegdheid inzake de verbouw van het
pand Stationsstraat 21 tot maximaal 4 appartementen.
12. De heer H.H.J.A Roels, p/a Postbus 2 4870 AA Etten-Leur
Bij email van 9 april 2013, ontvangen 9 april 2013, heeft de heer H.H.J.A Roels een zienswijze
ingediend. De zienswijze is gemotiveerd en ingediend binnen de gestelde termijn. Derhalve kan deze
in behandeling worden genomen. Over de inhoud en de beantwoording kan het volgende worden
gemeld.
Inhoud.
De heer Roels is eigenaar van de panden Markt 42, Markt 44, Anna van Berchemlaan 36 en 38. De
zienswijze is samen te vatten naar de volgende opmerkingen:
a. Betrokkene kan zich niet verenigen met de aanduiding cultuurhistorische waarde voor het pand
Markt 42. Verzocht wordt om deze aanduiding te verwijderen.
b. Betrokkene constateert dat het ontwerp-bestemmingsplan “Markt-centrum e.o”, voor de panden
Markt 42 en Markt 44 geen beperkingen voor de toekomst creëert, ook niet ten aanzien van
Horeca van categorie 2.
c. Verzocht wordt om het realiseren van garageboxen achter het pand Markt 42 mogelijk te maken.
Hiervoor heeft hij tekeningen bijgevoegd.
d. Verzocht wordt de goot- en bouwhoogte van de gebouwen aan de Anna van Berchemlaan 36 en
38 en Lambertusstraat 13 en 15 gelijk te stellen aan de naastgelegen gebouwen aan Stationsplein
21 t/m 25.
Beantwoording.
ad. a Aanduiding “karakteristiek”
De Markt is een van de historische linten in het plangebied “Markt-Centrum e.o.”. Het gebied kenmerkt
zich door historische bebouwing en kleinschaligheid. De karakteristieke bebouwing is een belangrijke
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drager van dit lint en bepaalt in grote mate de waarde van hiervan. Het pand Markt 42 is een
woonhuispand, tweelaags met zadelkap en gedekt met pannen gelegen met een lange gevel aan de
straat. De breedtemaat is fors met aan de linkerzijde een zijpad. De architectuur is eenvoudig en uit de
jaren 40 van de vorige eeuw. Deze is kenmerkend voor die tijd. Centraal in de gevel is de voordeur,
voorzien van een uitgetimmerde omlijsting en luifel. De ramen zijn nauwgezet in verhouding met
elkaar. De toepassing van de stalen kozijnen en ramen is kenmerkend voor de architectuur. De goot is
gedetailleerd en wordt ondersteund door gesmede gootbeugels. De baksteengevel is wit geschilderd.
De stoep tegen de voorgevel is afgezet met hardsteen stoeppalen en ijzeren kettingen. Bijzonder is de
originaliteit van het pand. Het pand is belangrijk in de betreffende straatwand vanwege de grootte van
de bouwmassa, de originaliteit van de gevel en het tijdsbeeld. Met andere woorden dit pand draagt in
betekende mate bij aan de karakteristieke waarde van dit gebied. Om deze waarden te beschermen is
het van belang om dit pand de aanduiding “karakteristiek” te geven. Derhalve blijft deze aanduiding
gehandhaafd.
ad. b Bestaande rechten.
De bestemming “Gemengd 1” brengt inderdaad geen beperkingen met zich mee ten opzichte van het
geldend bestemmingsplan “Markt e.o.”. Daarbij is het van belang om op te merken dat noch het
geldend bestemmingsplan noch het toekomstige bestemmings-plan de mogelijkheid biedt om in de
panden Markt 42 en/of 44 een horecabedrijf categorie 2, te vestigen.
ad. c Garageboxen Markt 42.
In het verleden is aan de heer Roels onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad,
medegedeeld dat in principe medewerking verleend kan worden aan de realisering van garageboxen
op het perceel Markt 42. Praktisch behoort dit tot de moge-lijkheden. Daarnaast kan hiermede de
parkeerdruk in de directe omgeving verminderd worden. Alvorens daadwerkelijk tot realisering kan
worden overgegaan, dienen er nog overeenkomsten gesloten te worden voor o.a. eventuele
aanpassingen in het openbaar gebied en verhaal van eventuele planschadevergoedingen. Derhalve
kan de realisering van garageboxen niet rechtstreeks bestemd worden. Hiervoor wordt dan ook een
afwijkingsmogelijkheid opgenomen in het bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.”.
Ad. d Goot- en bouwhoogten Anna van Berchemlaan 36/38 en Lambertusstraat 13/15.
Het betreft hier een terechte opmerking. Derhalve zal er voor de locatie Anna van Ber-chemlaan 36 en
38 en Lambertusstraat 13 en 15 eveneens een goothoogte van 6 meter en een bouwhoogte van 10
meter worden opgenomen in het bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.”
Conclusie.
De zienswijze van de heer H.H.J.A Roels is aanleiding om bij de vaststelling van het
bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het betreft de volgende wijzigingen:
 Bij de bestemming “Gemengd-1” is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen voor de realisering van
garageboxen.
 De goot- en bouwhoogten (aanduidingen op de planverbeelding/plankaart) voor de panden Anna
van Berchemlaan 36 en 38 en Lambertusstraat 13 en 15 zijn 6 respectievelijk 10 meter geworden.

13. De heer J.K. Fikke, Klarinetstraat 6, 4876 ZS Etten-Leur
Bij brief van 7 april 2013, ontvangen 8 april 2013, heeft de heer Fikke een zienswijze ingediend. De
zienswijze is gemotiveerd en ingediend binnen de gestelde termijn. Derhalve kan deze in behandeling
worden genomen. Over de inhoud en de beantwoording kan het volgende worden gemeld.
Inhoud.
a. De heer Fikke verzoekt aan het perceel Oude Bredaseweg 15 de bestemming “Gemengd – 1” toe
te kennen met een functieaanduiding “horeca ≤ 2” zodat de bestaande boven-woning kan worden
gehandhaafd en er meer activiteiten in het kader van marktverbreding mogelijk zijn. Daarbij wordt
bijvoorbeeld gedacht aan een wijnproeflokaal of koffieproeflokaal met verkoop van deze producten
en/of de activiteit “Goud=Geld”.
b. Verzocht wordt het bestemmingsvlak aan de noordzijde uit te breiden met ca 1,5 meter zodat de
strook vanaf de noordgevel 3 meter breed wordt. Hiermede kan er ingespeeld worden op de
mogelijke toekomstige modernisering van de hotelkamers en/of de realisering van een tweede
voorkant van het gebouw.
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c.

Verzocht wordt het bestemmingsvlak ter hoogte van de zaal (noordoost hoek) uit te breiden met
ca. 4,5 meter, zodat het bestaande terras binnen deze bestemming valt.
d. Betrokkene is van mening dat in het bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” een visie opgenomen
moet worden voor de toekomst van het Oderkerkpark.
Beantwoording.
ad. a Bovenwoning/detailhandel.
Het perceel Oude Bredaseweg 15 en de aanwezige bebouwing zijn momenteel in gebruik voor
horecadoeleinden met een bovenwoning (bedrijfswoning). Dit is in overeenstemming met het geldend
bestemmingsplan “Markt e.o.” uit 1998. In het ontwerp-bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” is deze
woning niet bestemd. Het is dan ook een terechte opmerking dat deze woning alsnog in het nieuwe
bestemmingsplan moet worden opgenomen. De genoemde marktverbreding zijn nieuwe concepten
waarin het geldend bestemmingsplan “Markt e.o.” niet voorziet. Feitelijk betreft het ondergeschikte
detailhandel. Deze activiteiten zijn passend bij de horecabestemming. Derhalve wordt in het
bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” een regeling opgenomen die dit mogelijk maakt. De
bestemming “Gemengd-1” met de functieaanduiding “horeca ≤ 2” is hiervoor niet de passende
bestemming. Derhalve zal in het bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” de bestemming “Horeca”
gehandhaafd blijven met een vermelding in de planregels dat ondergeschikte detailhandel tot de
mogelijkheden behoort. Tevens zal middels een aanduiding op de planverbeelding/plankaart en een
vermelding in de planregels de bestaande woning in het bestemmingplan “Markt-Centrum e.o.”
worden opgenomen.
ad. b Uitbreiding noordzijde.
In het algemeen is het van belang om te melden dat het bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” is
opgesteld met het oog op de wettelijke verplichting dat gemeenten per 1 juli 2013 moeten beschikken
over actuele bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” heeft een
conserverend karakter. Dit betekent dat het bestaand gebruik uitgangspunt is bij de bestemming die
een perceel krijgt. Daarnaast wordt er gekeken naar het nu geldend bestemmingsplan en het
bestaand beleid. Eventuele herontwikkelingen die voldoende concreet zijn, worden eveneens in het
bestemmings-plan “Markt-Centrum e.o.” meegenomen. Het betreft dan herontwikkelingen waarvoor al
voldoende afweging over de aanvaardbaarheid heeft plaatsgevonden.
Hier gaat het om een uitbreiding van de horecabestemming op gronden in eigendom van de
gemeente Etten-Leur nl. het Oderkerkpark. Verkoop van deze gronden aan de heer Fikke voor de
uitbreiding van het pand Oude Bredaseweg 15 is op dit moment niet aan de orde. Over deze
toekomstige plannen is ook geen overleg gaande met de gemeente Etten-Leur. Het is in dit stadium
niet zeker dat deze gronden daadwerkelijk verkocht worden. Het betreft hier dus een mogelijke
ontwikkeling die onvoldoende concreet is om nu mee te nemen in het bestemmingsplan “MarktCentrum e.o.”. Alles overwegende blijft de bestemming “Groen” voor deze strook grond dan ook
gehandhaafd.
ad. c Terras noordoostzijde.
Aan de zijde van het Oderkerkpark is legaal een terras aanwezig met een oppervlakte van 21 m²
waarvan 10,5 m² op gronden in eigendom van de gemeente Etten-Leur. Het is dan ook een terechte
opmerking dat dit gebruik geregeld moet worden in het bestem-mingsplan “Markt-Centrum e.o.” Het is
daarvoor echter niet nodig om het terras volledig te bestemmen voor “Horeca”. Conform de regeling bij
de bestemming “Verkeer-Verblijf” (ook openbaar ge-bied) wordt in de planregels bij de bestemming
“Groen” vermeld dat deze gronden mede bestemd zijn voor “terrassen” ten behoeve van de
aanliggende horecabestemming. Uiteraard is er voor de daadwerkelijke aanleg van een terras of
vergroting hiervan nog een vergunning nodig. In het kader van de verlening van deze vergunning
wordt er naast het bestemmings-plan ook nog getoetst aan andere relevante wetgeving en beleid.
ad. d Visie Oderkerkpark.
Zoals hiervoor reeds onder b is opgemerkt, is het bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” opgesteld
met het oog op de wettelijke verplichting dat gemeenten per 1 juli 2013 moeten beschikken over
actuele bestemmingsplannen. Het is niet de bedoeling geweest om in dit bestemmingsplan een visie
(nieuw beleidskaders) op te nemen voor het Oderkerkpark. Wel is geconstateerd dat bij de
bestemming “Groen” abusievelijk niet is opgenomen dat er ook evenementen zijn toegestaan. Deze
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worden in het Oderkerkpark echter wel gehouden. Dit zal alsnog toegevoegd worden bij de
bestemmingsomschrijving.
Conclusie.
De zienswijze van de heer Fikke is aanleiding om bij de vaststelling van het bestemmingsplan “MarktCentrum e.o.” wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan. Het betreft
de volgende wijzigingen:
 Het opnemen van een aanduiding “bedrijfswoning” op de planverbeelding/plankaart voor Oude
Bredaseweg 15 met bijbehorende planregels bij de bestemming “Horeca.
 Bij de bestemming “Horeca” is in de planregels opgenomen dat ondergeschikte detailhandel tot de
mogelijkheden behoort.
 Bij de bestemming “Groen” is in de planregels opgenomen dat deze gronden ook bestemd zijn
voor evenementen.
 Bij de bestemming “Groen” is in de planregels opgenomen dat deze gronden ook bestemd zijn
voor terrassen ten behoeve dan de aangrenzende horecabestemming.
14. De heer M.J.E. Driessen van Driessen Advies & Beheer, p/a Postbus 66, 5710 AB Someren.
Bij brief van 10 april 2013, ontvangen 10 april 2013, heeft de heer M.J.E. van Driessen van Driessen
Advies & Beheer namens Ervias BV en Action Nederland BV een zienswijze ingediend. Het betreft
hier de eigenaar respectievelijk huurder van het pand Markt 33. De zienswijze is gemotiveerd en
ingediend binnen de gestelde termijn. Derhalve kan deze in behandeling worden genomen. Over de
inhoud en de beantwoording kan het volgende worden gemeld.
Inhoud.
a. De mogelijkheden voor het pand Markt 33 worden in het ontwerp-bestemmingsplan “MarktCentrum e.o.” beperkt ten opzichte van het geldend bestemmingsplan “Markt e.o.”. Daarnaast zit
er in de plantoelichting en de planregels een verschil tussen het aantal m² bedrijfsvloeroppervlak
voor detailhandel bij de bestemming “Gemengd-2”.
b. De dubbelbestemming archeologie kan beperkt worden tot de onbebouwde gronden
c. De economische uitvoerbaarheid is niet aangetoond. Een risicoanalyse planschade ontbreekt.
Bovendien is er geen exploitatieplan toegevoegd. Deze documenten zijn nodig indien een
bestemmingsplan erop is gericht om de eigenaren bestaande bouw- en gebruiksmogelijkheden te
ontnemen.
Beantwoording.
Ad. a Bestaande rechten.
Op grond van het geldend bestemmingsplan “Markt e.o.” heeft het perceel Markt 33 de bestemming
“Gemengde Doeleinden” met de functie-aanduiding “detailhandel”. De begane grondlaag mag gebruikt
worden voor detailhandel waaronder in dit bestemmingsplan ook zakelijke en persoonlijke
dienstverlening wordt begrepen. De verdieping mag ingericht worden als (bedrijfs)woning,
opslagruimten, magazijn en kantoorruimten ten behoeve van de detailhandelsbestemming op de
begane grond. Horeca, zelfstandige kantoren en maatschappelijke dienstverlening kunnen ter plaatse
niet gevestigd worden.
In het ontwerp-bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” heeft het perceel Markt 33 de bestemming
“Gemengd -2” met de functie-aanduiding “detailhandel”. Deze bestemming biedt naast detailhandel
mogelijkheden voor wonen, maatschappelijke dienstverlening en de vestiging van kantoren in het
pand. Hieraan zijn weliswaar maatvoeringen en voorwaarden ten aanzien van de situering gekoppeld
doch het betreft voor deze onderdelen wel een verruiming ten opzichte van het nu geldend
bestemmingsplan “Markt e.o.”. Dit is niet het geval ten aanzien van persoonlijke en zakelijke
dienstverlening die ook zijn toegestaan binnen de bestemming “Gemengd-2”. Hiervoor geldt in het
ontwerp-bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” namelijk een maximaal bedrijfsvloeroppervlak van
250 m². per vestiging. Om deze beperking ongedaan te maken is in het bestemmingsplan “MarktCentrum e.o.” voor de locatie Markt 33 geregeld dat de maximale bedrijfsvloeroppervlak voor deze
functies 800 m² mag bedragen (situering functies; artikel 12.4.1).
De maximale toegestane bedrijfsvloeroppervlak van detailhandel is per vestiging vastgesteld op 250
m². Voor detailhandelsbedrijven die bij de in werkingtreding van het bestemmingsplan “Markt-Centrum
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e.o.” een groter bedrijfsvloeroppervlak hebben, wordt deze grotere maat aangehouden als maximaal
toelaatbaar. Dit geldt zowel voor de bestaande detailhandelsvestiging (Action) als toekomstige
detailhandelsvestigingen in het pand Markt 33. Dit is niet geregeld in het overgangsrecht maar in
artikel 30.2 (wordt 31.2) van de planregels. Ten aanzien van het gebruik voor detailhandel betreft het
hier dus geen beperking ten opzichte van het geldend bestemmingsplan “Markt e.o.”.
In het ontwerp-bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” is verzuimd in artikel 1 van de planregels het
begrip “supermarkt” op te nemen. Hierdoor ontstaat inderdaad de indruk dat naast de specifiek voor
supermarkt aangeduide locaties, er elders in het plangebied geen detailhandel in voedingsmiddelen
(foodsector) gevestigd zouden mogen worden. Dit is niet de bedoeling van het bestemmingsplan.
Derhalve zal in artikel 1 alsnog het begrip “supermarkt” worden opgenomen. Op grond hiervan kan in
het pand Markt 33 nog detailhandel in voedingsmiddelen worden gevestigd.
ad. b Archeologie.
Op 11 oktober 2010 heeft de gemeenteraad het archeologiebeleid inclusief de archeologische
beleidskaart en de Erfgoedverordening Etten-Leur vastgesteld. Dit besluit is onherroepelijk en dient
als zodanig uitgevoerd te worden. Op grond hiervan is het perceel Markt 33 gelegen in het gebied met
de aanduiding “historische kernen met een hoge archeologische verwachting”. Het perceel is niet
gelegen in een ontgrond en afgegraven gebied zoals bedoeld in de gemeentelijke archeologische
beleidskaart. Hetgeen over dit laatstgenoemde gebied wordt gemeld, is dan ook niet ter zake doende.
In deze situatie geldt dat bij een te verstoren gebied groter dan 100 m² met bodemingrepen dieper dan
40 cm-Mv een archeologisch (voor)onderzoek plaats dient te vinden om meer inzicht te krijgen in de
aard van de te verwachte archeologische resten en de mate van eventuele bodemverstoring. Dit is nu
geregeld in de Erfgoedverordening Etten-Leur met de intentie om bij de actualisering van
bestemmingsplan dit onderwerp hierin te regelen. De regeling zoals opgenomen in het ontwerpbestemmings-plan “Markt-Centrum e.o.” wijkt inhoudelijk niet af van de reeds bestaande regeling in de
Erfgoedverordening Etten-Leur.
Uiteraard zal bij de realisering van de bebouwing op het perceel Markt 33 de bodem in enige mate
verstoord zijn. Echter een bodemingreep behoeft niet per definitie volledig verstorend te zijn voor de
archeologische resten. De invloed van de verstoring is namelijk afhankelijk van enerzijds de diepte
van de verstoring en anderzijds de aard van de archeologische resten. Diepere archeologische resten
kunnen ondanks bodemverstoringen nog relatief goed bewaard zijn gebleven wanneer deze onder de
verstoringsdiepte zijn gelegen. Mede gezien het feit dat ondergronds bouwen tot de mogelijkheden
behoort, is het gewenst om de dubbelbestemming “Waarde-archeologie 1” op te nemen voor o.a. de
gebieden met de aanduiding “historische kernen met een hoge archeologische verwachting”. Derhalve
wordt deze dubbelbestemming gehandhaafd. Overigens behoeft dit niet altijd te betekenen dat er dure
onderzoeken uitgevoerd moeten worden. Er zijn ook situaties waarin volstaan kan worden met een
bureauonderzoek eventueel gecombineerd met een verkennend booronderzoek. Uiteindelijk zal
gaande het archeologisch onderzoeksproces moeten blijken welke vervolgonderzoeken nog nodig
zijn. Tot op heden heeft de praktijk geleerd dat de kosten verbonden aan de onderzoeken niet zodanig
hoog zijn mede in relatie tot de totale kosten verbonden aan de nieuwbouw dat deze niet opgebracht
kunnen worden door de desbetreffende eigenaar/ontwikkelaar.
ad. c Grondexploitatiewet.
In de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening is aangegeven in welke situaties
besloten kan worden tot de opstelling van een exploitatieplan. Het ontnemen van bestaande bouw- en
gebruiksmogelijkheden worden daarbij niet genoemd. Dit is overigens ook niet de intentie van het
bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o”. Derhalve is een risicoanalyse planschade eveneens niet
nodig.
Conclusie.
De zienswijze van Driessen Advies & Beheer namens Ervias BV en Action Nederland BV is aanleiding
om bij de vaststelling van het bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.” wijzigingen aan te brengen ten
opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan. Het betreft de volgende wijzigingen:
 In artikel 1 is het begrip “supermarkt” opgenomen.
 Op de planverbeelding/plankaart is voor Markt 33 een aanduiding “specifieke bouwaanduiding afwijkende oppervlakte” opgenomen met bijbehorende regels bij de bestemming “Gemengd-2”
(situering functies).
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15. De heer A.J.M. Ossenblok, Ridderstraat 24, 4872 AA Etten-Leur.
Bij email van 10 april 2013, ontvangen 10 april 2013, heeft de heer Ossenblok een zienswijze
ingediend. De zienswijze is gemotiveerd en ingediend binnen de gestelde termijn. Derhalve kan deze
in behandeling worden genomen. Over de inhoud en de beantwoording kan het volgende worden
gemeld.
Inhoud.
a. Voor de achtererven van de woningen is in de digitale verbeelding geen maximale bouwhoogte
opgenomen.
b. De regeling ten aanzien van bouwwerken geen gebouwen zijnde, is niet afgestemd op de
aanwezige bebouwing.
c. De regeling ten aanzien van bijgebouwen op de achtererven van de woningen, is niet afgestemd
op de aanwezige gebouwen.

Beantwoording.
ad. a digitale verbeelding/bouwhoogte.
Bij de digitale verbeelding ontbreekt ter plaatse van de achtererven een maatvoeringvlak, hierdoor
wordt er geen maximale bouwhoogte aangegeven. Dit is een omissie in het ontwerpbestemmingsplan
en zal worden aangepast.
Ad. b regeling bouwwerken geen gebouwen zijnde.
Ten behoeve van bijzondere situatie van de woningen aan de Ridderstraat zal een aparte regeling
worden opgenomen waardoor bouwwerken geen gebouwen zijnde (gemeten vanaf de bouwhoogte
van eerste bouwlaag) zijn toegestaan.
Ad. c regeling bijgebouwen.
Ten behoeve van de bijzondere situatie van de woningen aan de Ridderstraat zal een aparte regeling
worden opgenomen. Deze regeling maakt het mogelijk om bijgebouwen tot een maximale
bouwhoogte van 3,25 m (gemeten vanaf de bouwhoogte van eerste bouwlaag) toe te staan.
Conclusie.
De zienswijze van de heer Ossenblok is aanleiding om bij de vaststelling van het bestemmingsplan
“Markt-Centrum e.o.” wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan. Het
betreft de volgende wijzigingen:
 Op de planverbeelding/plankaart is voor bijgebouwen op de eerste bouwlaag een aanduiding
“bijgebouwen” en bijbehorend maatvoeringvlak opgenomen. In de regels zijn de bijbehorende
regels voor gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde in de bestemming “Centrum - 2”
(bouwregels) opgenomen.

Etten-Leur, mei 2013.
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Bijlage 6 Overzicht van wijzigingen op het ontwerpbestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.”

1

Bestemmingsplan Markt-Centrum e.o.

2

Bestemmingsplan Markt-Centrum e.o.

Overzicht van wijzigingen ontwerp-bestemmingsplan “Markt-Centrum e.o.”.
Inleiding.
Het ontwerp-bestemmingsplan “Markt- Centrum e.o.” heeft gedurende de periode 28 februari 2013 tot
en met 10 april 2013 ter inzage gelegen in het informatiecentrum van het stadskantoor. Daarnaast
was dit ontwerp-bestemmingsplan raadpleegbaar op de gemeentelijke internetsite www.etten-leur.nl.
en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de periode van ter inzageligging kon een ieder
mondeling of schriftelijk over het ontwerp-bestemmingsplan een zienswijze indienen bij de
gemeenteraad. De bekendmaking heeft plaatsgevonden in het weekblad “de Etten-Leurse Bode” en
de Staatscourant d.d. 27 februari 2013, het gemeentelijk publicatiebord en digitaal op de
gemeentelijke internetsite. Belanghebbenden zijn persoonlijk in kennis gesteld. Daarnaast is de
bekendmaking via de digitale weg toegezonden aan de provincie Noord-Brabant en het waterschap
“Brabantse Delta”.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan Markt-Centrum e.o. is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan op
diverse punten aangepast. De aanpassingen komen, enerzijds voort uit aanpassing op het
bestemmingsplan naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen en anderzijds voort uit ambtshalve
wijzigingen. Hieronder worden per planonderdeel de wijzigingen beschreven.
Regels
Hoofdstuk 1 Begrippen
In hoofdstuk 1 zijn “artikel 1 Begrippen” en “artikel 2 Wijze van meten” ten behoeve van de
leesbaarheid en eenduidigheid aangepast.
Hoofdstuk 2 bestemmingen
Artikel 3 Bedrijf is vervangen door Artikel 3 Bedrijf-Nutsvoorziening
Artikel 4 Centrum -1

Het artikel wordt ten behoeve van de leesbaarheid en eenduidigheid aangepast.

Ter plaatse van de aanduiding wordt dienstverlening op de begane grond en verdieping(en) tot
maximaal 950 m2 toegestaan.

Het maximaal toegestane gezamenlijk bedrijfsvloeroppervlak aan horeca wordt vergroot naar
3.000 m2.

Horeca wordt ter plaatse van de aanduiding op de verdieping toegestaan.

Er wordt maximaal 1.600 m2 bedrijfsvloeroppervlak aan kantoor/zakelijke dienstverlening op de
verdieping(en) is toegestaan.

Er wordt maximaal 3.500 m2 bedrijfsvloeroppervlak per supermarktvestiging toegestaan.
Artikel 5 Centrum -2

Het artikel wordt ten behoeve van de leesbaarheid en eenduidigheid aangepast.

Ter plaatse van aanduiding worden bijgebouwen op eerste bouwlaag toegestaan.

Regeling t.b.v. overkappingen wordt toegevoegd.

Het maximaal toegestane gezamenlijk bedrijfsvloeroppervlak aan horeca wordt vergroot naar
2.000 m2.

Er wordt maximaal 3.500 m2 bedrijfsvloeroppervlak per supermarktvestiging toegestaan.
Artikel 6 Centrum -3

Het artikel wordt ten behoeve van de leesbaarheid en eenduidigheid aangepast.

Regeling t.b.v. overkappingen wordt toegevoegd.
Artikel 7 Centrum -4

Het artikel wordt ten behoeve van de leesbaarheid en eenduidigheid aangepast.
Artikel 8 Cultuur en ontspanning

Het gehele artikel wordt toegevoegd.
Artikel 9 Cultuur en ontspanning - Bioscoop

Het artikel wordt ten behoeve van de leesbaarheid en eenduidigheid aangepast.
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Artikel 10 Detailhandel

Het artikel wordt ten behoeve van de leesbaarheid en eenduidigheid aangepast.

Regeling t.b.v. overkappingen wordt toegevoegd.

Het toegestane bebouwingspercentage wordt vergroot naar 80 %
Artikel 11 Gemengd-1

Het artikel wordt ten behoeve van de leesbaarheid en eenduidigheid aangepast.

Regeling t.b.v. overkappingen wordt toegevoegd.

Een afwijkingsbevoegdheid t.b.v. het realiseren van garageboxen wordt toegevoegd.

Ter plaatse van de aanduiding wordt de bestaande oppervlakte aan detailhandel, persoonlijke en
zakelijke dienstverlening toegestaan.
Artikel 12 Gemengd-2

Het artikel wordt ten behoeve van de leesbaarheid en eenduidigheid aangepast.

Ter plaatse van de aanduiding wordt een bedrijfswoning toegestaan.

Regeling t.b.v. overkappingen wordt toegevoegd.

Een afwijkingsbevoegdheid t.b.v. het realiseren van garageboxen wordt toegevoegd.

Ter plaatse van de aanduiding wordt de bestaande oppervlakte aan detailhandel, persoonlijke en
zakelijke dienstverlening toegestaan.
Artikel 13 Groen

Het artikel wordt ten behoeve van de leesbaarheid en eenduidigheid aangepast.

Regeling t.b.v. terrassen wordt toegevoegd.
Artikel 14 Horeca

Het artikel wordt ten behoeve van de leesbaarheid en eenduidigheid aangepast.

Ter plaatse van de aanduiding wordt een bedrijfswoning toegestaan.

Regeling t.b.v. overkappingen wordt toegevoegd.
Artikel 15 Kantoor

Het artikel wordt ten behoeve van de leesbaarheid en eenduidigheid aangepast.

Regeling t.b.v. overkappingen wordt toegevoegd.
Artikel 16 Maatschappelijk

Het artikel wordt ten behoeve van de leesbaarheid en eenduidigheid aangepast.

Regeling t.b.v. overkappingen wordt toegevoegd.
Artikel 17 Maatschappelijk - Begraafplaats

Het artikel wordt ten behoeve van de leesbaarheid en eenduidigheid aangepast.
Artikel 18 Tuin

Het artikel wordt ten behoeve van de leesbaarheid en eenduidigheid aangepast.
Artikel 19 Verkeer

Het artikel wordt ten behoeve van de leesbaarheid en eenduidigheid aangepast.
Artikel 20 Verkeer - Spoorverkeer

Het artikel wordt ten behoeve van de leesbaarheid en eenduidigheid aangepast.
Artikel 21 Verkeer - Verblijf

Het artikel wordt ten behoeve van de leesbaarheid en eenduidigheid aangepast.
Artikel 22 Wonen - Aaneengesloten

Het artikel wordt ten behoeve van de leesbaarheid en eenduidigheid aangepast.
Artikel 23 Wonen - Geschakeld

Het artikel wordt ten behoeve van de leesbaarheid en eenduidigheid aangepast.
Artikel 24 Wonen - Gestapeld

Het artikel wordt ten behoeve van de leesbaarheid en eenduidigheid aangepast.
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Artikel 25 Wonen – Twee-aaneen

Het artikel wordt ten behoeve van de leesbaarheid en eenduidigheid aangepast.
Artikel 26 Wonen - Zorgwoning

Het artikel wordt ten behoeve van de leesbaarheid en eenduidigheid aangepast.
Artikel 27 Wonen - Vrijstaand

Het artikel wordt ten behoeve van de leesbaarheid en eenduidigheid aangepast.
Artikel 28 Waarde – Archeologie 1

Het artikel wordt ten behoeve van de leesbaarheid en eenduidigheid aangepast.
Artikel 29 Waarde – Archeologie 3

Het artikel wordt ten behoeve van de leesbaarheid en eenduidigheid aangepast.
Hoofdstuk 3 Algemene regels
Artikel 31 Algemene bouwregels

Het artikel wordt ten behoeve van de leesbaarheid en eenduidigheid aangepast.
Artikel 32 Algemene aanduidingsregels

Het artikel wordt ten behoeve van de leesbaarheid en eenduidigheid aangepast.
Artikel 33 Algemene afwijkingsregels

Het artikel wordt ten behoeve van de leesbaarheid en eenduidigheid aangepast.
Artikel 34 Algemene wijzigingsregels

Het artikel wordt ten behoeve van de leesbaarheid en eenduidigheid aangepast.

Een regeling voor het toestaan van 4 appartementen ter plaatse van de Stationsstraat 21 wordt
toegevoegd
Hoofdstuk Overgangs- en slotregels
Artikel 35 Overgangsrecht

Het artikel wordt ten behoeve van de leesbaarheid en eenduidigheid aangepast.
Planverbeelding
 De planverbeelding wordt naar aanleiding van wijzingen in de regels aangepast.
 Een aanduiding t.b.v. het toestaan van supermarkten in de Centrum – 1 bestemming wordt
toegevoegd.
 De aanduiding t.b.v. het toestaan van supermarkten in de Centrum – 2 bestemming wordt
aangepast.
 De aanduiding t.b.v. het toestaan van Horeca van ten hoogste categorie 2 in de Centrum – 2
bestemming wordt aangepast.
 Wro Zone – Wijzigingsgebied 5, wordt toegevoegd.
 Bouwvlakken en maatvoeringvlakken binnen de Centrum-2 bestemming worden aangepast.
 Bouwvlakken en maatvoeringvlakken binnen de Gemengd-1 bestemming worden aangepast.
 Bouwvlakken en maatvoeringvlakken binnen de Gemengd-2 bestemming worden aangepast.
 Het plein voor de Lambertuskerk krijgt de bestemming “Verkeer-Verblijf”.
 De woningen Bijvang 20 t/m 30 krijgen de bestemming “Wonen – Aaneengesloten”.
 De woningen Bogaard 2 t/m 12 krijgen de bestemming “Wonen – Aaneengesloten”.
 De woningen Bogaard 1 t/m 11 krijgen de bestemming “Wonen – Aaneengesloten”.
 De woningen Bogaard 14 t/m 24 krijgen de bestemming “Wonen – Aaneengesloten”.
 De woningen Bogaard 13 t/m 29 krijgen de bestemming “Wonen – Twee-aaneen”.
 De woningen Bogaard 26 t/m 40 krijgen de bestemming “Wonen – Twee-aaneen”.
Toelichting
 De toelichting wordt ten behoeve van de leesbaarheid aangepast.
 Diverse figuren worden aangepast.
 Een Passage over “Ruimtelijke structuurvisie detailhandel en horeca” wordt toegevoegd.
 Een Passage over “Kantorenvisie 2013-2018” wordt toegevoegd.
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Hoofdstuk 6 wordt aangepast om aan te sluiten bij de wijzingen in de regels en verbeelding.
Hoofdstuk 8 is naar aanleiding van de gevoerde procedure aangepast

6

Bestemmingsplan Markt-Centrum e.o.

Planregels "Markt-Centrum e.o."

1

Bestemmingsplan Markt-Centrum e.o.

2

Bestemmingsplan Markt-Centrum e.o.

Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleidende regels ................................................................................................................ 6
Artikel 1 Begrippen ............................................................................................................................. 7
Artikel 2 Wijze van meten ................................................................................................................. 16
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels .......................................................................................................... 18
Artikel 3 Bedrijf - Nutsvoorziening..................................................................................................... 19
Artikel 4 Centrum - 1 ......................................................................................................................... 20
Artikel 5 Centrum - 2 ......................................................................................................................... 23
Artikel 6 Centrum - 3 ......................................................................................................................... 26
Artikel 7 Centrum - 4 ......................................................................................................................... 29
Artikel 8 Cultuur en ontspanning....................................................................................................... 31
Artikel 9 Cultuur en ontspanning - Bioscoop .................................................................................... 33
Artikel 10 Detailhandel ...................................................................................................................... 35
Artikel 11 Gemengd - 1 ..................................................................................................................... 37
Artikel 12 Gemengd - 2 ..................................................................................................................... 43
Artikel 13 Groen ................................................................................................................................ 48
Artikel 14 Horeca .............................................................................................................................. 49
Artikel 15 Kantoor ............................................................................................................................. 51
Artikel 16 Maatschappelijk ................................................................................................................ 52
Artikel 17 Maatschappelijk - Begraafplaats ...................................................................................... 55
Artikel 18 Tuin ................................................................................................................................... 56
Artikel 19 Verkeer ............................................................................................................................. 57
Artikel 20 Verkeer - Spoorverkeer .................................................................................................... 58
Artikel 21 Verkeer - Verblijf ............................................................................................................... 60
Artikel 22 Wonen - Aaneengesloten ................................................................................................. 62
Artikel 23 Wonen - Geschakeld ........................................................................................................ 66
Artikel 24 Wonen - Gestapeld ........................................................................................................... 70
Artikel 25 Wonen - Twee-aaneen ..................................................................................................... 72
Artikel 26 Wonen - Vrijstaand ........................................................................................................... 76
Artikel 27 Wonen - Zorgwoning ........................................................................................................ 80
Artikel 28 Waarde - Archeologie 1 .................................................................................................... 81
Artikel 29 Waarde - Archeologie 3 .................................................................................................... 83
Hoofdstuk 3 Algemene regels ............................................................................................................... 85
Artikel 30 Anti-dubbeltelregel ............................................................................................................ 86
Artikel 31 Algemene bouwregels ...................................................................................................... 87
Artikel 30 Algemene gebruiksregels ................................................................................................. 88
Artikel 32 Algemene aanduidingsregels ........................................................................................... 89
Artikel 33 Algemene afwijkingsregels ............................................................................................... 90
Artikel 34 Algemene wijzigingsregels ............................................................................................... 91

3

Bestemmingsplan Markt-Centrum e.o.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels .................................................................................................. 93
Artikel 35 Overgangsrecht ................................................................................................................ 94
Artikel 36 Slotregel ............................................................................................................................ 95

4

Bestemmingsplan Markt-Centrum e.o.

5

Bestemmingsplan Markt-Centrum e.o.

Hoofdstuk 1 Inleidende regels
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Artikel 1 Begrippen
1.1 plan:
het bestemmingsplan "Markt-Centrum e.o." van de gemeente Etten-Leur;
1.2 bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0777.0022MARKTCENTRUMEO-3001 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen);
1.3 aan- of uitbouw:
een uit de gevel springend gebouw dat in architectonisch opzicht een ondergeschikt deel van een
hoofdgebouw is en door haar indeling en inrichting is bestemd hoofdzakelijk te worden gebruikt
overeenkomstig de functie van het hoofdgebouw;
1.4 aanduiding:
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;
1.5 aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.6 aaneengesloten woning:
een woning die deel uitmaakt van een bouwmassa bestaande uit drie of meer grondgebonden
woningen;
1.7 aan-huis-gebonden-beroep:
het uitoefenen van een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten, op administratief, juridisch,
medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerp-technisch gebied of hiermee gelijk te stellen
dienstverlenende beroepen en ambachtelijke en verzorgende bedrijven;
1.8 achtergevel:
het meest achterwaarts gelegen deel van het hoofdgebouw;
1.9 afhaalpunt:
een detailhandelsvestiging dat op gezette tijden geopend is, waar goederen die op afstand zijn
aangekocht kunnen worden uitgeprobeerd, uitgestald, opgeslagen en/of opgehaald;
1.10 afhankelijke woonruimte:
een vrijstaand bijgebouw dat qua ligging hoort tot het perceel van de woning en waarin uit een
oogpunt van mantelzorg een gedeelte van de huishouding gehuisvest is;
1.11 ambachtelijk bedrijf:
het bedrijfsmatig, geheel of overwegend door middel van handwerk vervaardigen, bewerken,
herstellen of het installeren van goederen die verband houden met het ambacht;
1.12 antenne installatie:
installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager zoals bijvoorbeeld een
telecommunicatiemast, de bedrading en de al dan niet in een techniekkast opgenomen apparatuur,
met de daarbij behorende bevestigingsconstructie;
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1.13 archeologisch deskundige:
de regionale (beleids)archeoloog of een andere door het college van burgemeester en wethouders
aan te wijzen deskundige op het gebied van de archeologie;
1.14 archeologisch waardevol gebied:
een gebied met een daaraan toegekende archeologische waarde in verband met de kennis en
wetenschap van de in dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of
activiteiten uit het verleden;
1.15 archeologisch onderzoek:
bureauonderzoek en/of boren en/of graven en/of begeleiden verricht door een dienst, bedrijf of
instelling, beschikkend over een opgravingsvergunning ex artikel 45 van de Monumentenwet en
werkend volgens de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie;
1.16 automatenhal:
een gebouw of een gedeelte daarvan dat bestemd is om aan derden de gelegenheid te geven op
speelautomaten te spelen;
1.17 bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
1.18 bebouwingspercentage:
een op de planverbeelding of in de planregels aangegeven percentage, dat de grootte van het deel
van een terrein aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd;
1.19 bedrijfsactiviteiten:
de uitoefening van opslag-, handels-, transport- en industriële bedrijven, een en ander met uitsluiting
van agrarische bedrijven, detailhandel, horeca, publiekgerichte dienstverlening, maatschappelijke en
culturele voorzieningen en bedrijfsmatige sportvoorzieningen;
1.20 bedrijfsgebouw:
een gebouw, dat blijkens zijn indeling en inrichting is bestemd om te worden gebruikt als
bedrijfsruimte;
1.21 bedrijfsmatige sportvoorzieningen:
het bedrijfsmatig aanbieden van de gelegenheid voor sport en recreatie, zoals een sportschool, een
dansschool of een biljarthal, waarbij de horeca-activiteiten een niet-zelfstandig onderdeel is en van
ondergeschikte aard zijn van de totale bedrijfsvoering;
1.22 bedrijfswoning:
een woning op de bij het bedrijf horende grond, en uitsluitend dienend voor de huisvesting van een
huishouden waarbij degene die de bedrijfsactiviteiten uitvoert tevens hoofdbewoner van de woning is;
1.23 begraafvoorziening:
voorziening ten behoeve van het begraven van en de asbewaring of asverstrooiing van overleden
personen, bijvoorbeeld grafstenen, urnenmuren, strooivelden, grafgalerijen en dergelijke;
1.24 belwinkel:
een gebouw of een gedeelte daarvan dat bestemd is voor het bedrijfsmatig beschikbaar stellen van
telefoons aan derden om ter plaatse te gebruiken;
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1.25 bestaand:
bebouwing en/of gebruik bestaande ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan;
1.26 bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;
1.27 bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.28 bijgebouw:
een met het hoofdgebouw verbonden of daarvan vrijstaand gebouw dat ten dienste staat van het
hoofdgebouw en door zijn ligging, constructie of afmetingen en functioneel ondergeschikt is aan het
hoofdgebouw, zoals garages, bergingen, schuurtjes, hobbykassen, tuinhuisjes, dierenverblijven en
dergelijke;
1.29 bijzondere woonruimte:
woonruimte waarin, al dan niet zelfstandige, woningen zijn opgenomen met gemeenschappelijke
voorzieningen, zoals een bejaardenhuis, woonzorgcomplex of daarmee gelijk te stellen voorziening;
1.30 bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een
standplaats;
1.31 bouwgrens:
de grens van een bouwvlak;
1.32 bouwlaag:
een gedeelte van een gebouw, dat door op gelijk of nagenoeg gelijke hoofte liggende vloeren of
balklagen is begrensd, zulks met uitzondering van zolder en onderbouw (kelder).
1.33 bouwmarkt:
grootschalige detailhandel met een al dan niet geheel overdekte verkoopvloeroppervlakte, waarop het
volledige assortiment van bouw- en doe-het-zelf-producten aan zowel vakman als particulier
grotendeels op basis van zelfbediening ten verkoop wordt aangeboden;
1.34 bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende
bebouwing is toegelaten;
1.35 bouwperceelsgrens:
de grens van een bouwperceel;
1.36 bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;
1.37 bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
9
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1.38 cultuurhistorische waarde:
de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan en
door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of dat gebied heeft
gemaakt, zoals dat onder meer tot uitdrukking komt in de beplanting, het reliëf, de verkaveling, het
sloten- of wegenpatroon en/of de architectuur;
1.39 dak:
iedere bovenbeëindiging van een gebouw;
1.40 detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, hieronder begrepen de uitstalling ten behoeve van verkoop, het
verkopen en/of leveren van goederen aan diegenen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik
of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, waaronder tevens
afhaalpunten worden verstaan;
1.41 detailhandel in volumineuze goederen:
grootschalige detailhandel in badkamers, keukens, auto's caravans, boten, gevaarlijke stoffen en
dergelijke alsmede tuincentra, grootschalige meubeldetailhandel en bouwmarkten;
1.42 discotheek:
een inrichting, gericht op het bedrijfsmatig bieden van gelegenheid tot dansen op mechanische en/of
levende muziek op een dansvloer van meer dan 10,00 m² en het verstrekken van alcoholische en
niet-alcoholische dranken;
1.43 erf:
al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en
dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw;
1.44 erfafscheiding:
bouwwerk geen gebouw zijnde dat dient als afscheiding van een erf of terrein en is geplaatst in of
rondom een erf of terrein;
1.45 erker:
een uitbouw in één bouwlaag aan de voor- en/of zijgevel van een woning, begrensd door een
raamconstructie;
1.46 evenementen:
elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak (in het openbaar gebied) en die periodiek of
incidenteel plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld jaarmarkten, (muziek)festivals, braderieën, sportactiviteiten,
zoals zeskampen, circussen, buurtbarbeques en dergelijke;
1.47 functie:
doeleinden ten behoeve waarvan gebruik van gebouwen en/of gronden of aangewezen delen
daarvan is toegestaan;
1.48 garagebox:
huishoudelijke stallingsruimte voor motorvoertuigen, caravans en dergelijke of een huishoudelijke
berging al dan niet deel uitmakend van een complex van dergelijke stallingen;
1.49 gebouw:
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elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt;
1.50 geluidsbelasting vanwege het spoorverkeer:
de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau in dB op een bepaalde plaats, veroorzaakt door
het gezamenlijke spoorwegverkeer op een bepaald spoorweggedeelte of een combinatie van
spoorweggedeelten, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder;
1.51 geluidgevoelig object:
gebouw, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder;
1.52 geschakelde woning:
een woning waarvan het hoofdgebouw door middel van een aan- of uitbouw of aangebouwd
bijgebouw verbonden is aan een ander hoofdgebouw en waarbij één zijgevel van het hoofdgebouw in
de zijdelingse perceelgrens wordt gebouwd;
1.53 gestapelde woning:
een al dan niet uit meerdere bouwlagen bestaande woning, deel uitmakend van een gebouw waarin
meerdere woningen zijn ondergebracht, zodanig dat deze boven dan wel beneden elkaar zijn
gesitueerd, waarbij per woning een zelfstandige toegankelijkheid, al dan niet direct vanaf het
afgewerkte maaiveld, gewaarborgd is;
1.54 gevellijn:
een op de verbeelding aangeven lijn die aangeeft dat de bebouwing in (de richting van) die lijn
gesitueerd moet worden;
1.55 gevelvlak:
een (denkbeeldig) vlak, gesloten dan wel open, aan de buitenzijde van een bouwwerk dat de
contouren van een bouwwerk aangeeft en waarbinnen de constructieve delen liggen;
1.56 groothandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren
van goederen aan wederverkopers, dan wel aan instellingen of personen tot aanwending in een
andere bedrijfsactiviteit;
1.57 grootschalige detailhandel:
detailhandel die vanwege de omvang van de gevoerde artikelen, of vanwege de gevoerde formule
een groot oppervlak nodig heeft, zoals de verkoop van meubels, keukens en badkamers alsmede een
bouwmarkt;
1.58 hoofdgebouw:
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als belangrijkste
bouwwerk valt aan te merken en waarin de hoofdfunctie ingevolge de bestemming is of wordt
ondergebracht;
1.59 horeca:
bedrijfsmatige activiteit gericht op het verstrekken van al dan niet ter plaatse bereide en ter plaatse te
nuttigen dranken en/of etenswaren en/of het verstrekken van logies en/of het exploiteren van
zaalaccommodaties, met uitzondering van discotheken of soortgelijke voorzieningen;
1.60 hotel:
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Een inrichting, gericht op het bedrijfsmatig verstrekken van logies, waarvan de exploitatie al dan niet
geschiedt in combinatie met andere vormen van horeca, zoals café, restaurant, zalenexploitatie en
dergelijke;
1.61 huishouden:
de samenlevingsvorm van één gezin, waaronder mede wordt begrepen:
a. de inwoning, al dan niet bij wijze van mantelzorg, met eigen voorzieningen van verwanten of
andere personen;
b. een met een gezin gelijk te stellen samenlevingsverband;
c. één eenpersoonshuishouden.
1.62 internetcafé:
een gebouw of een gedeelte daarvan dat bestemd is voor het bedrijfsmatig beschikbaarstellen van
internet aan derden om ter plaatse te gebruiken;
1.63 kantoor:
het bedrijfsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch of ontwerp-technisch gebied,
waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en
geholpen (geen baliefunctie), zoals bijvoorbeeld een administratiekantoor, advocatenkantoor of
ingenieurskantoor;
1.64 kelder:
een geheel ondergronds gelegen ruimte, die grotendeels is gesitueerd onder een bijbehorende
bovengronds bouwwerk;
1.65 luifel:
een (platte) overkapping aan een gevel van een huis, winkel of ander gebouw.
1.66 maatschappelijke voorzieningen/dienstverlening:
educatieve, (para)medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, religieuze,
onderwijsvoorzieningen, peuterspeelzalen, kinder- en naschoolse opvang en voorzieningen ten
behoeve van openbaar bestuur en openbare dienstverlening;
1.67 mantelzorg:
zorg, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende
door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening voortvloeit uit de
sociale relatie. Het gaat om zorg die meer is dan in een persoonlijke relatie gebruikelijk is;
1.68 monumentencommissie:
een door burgemeester en wethouders aangewezen deskundig college voor het schriftelijk adviseren
ter zake van cultuurhistorische, stedenbouwkundige en architectonische waarden;
1.69 normale onderhoudswerkzaamheden:
werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van gronden en bouwwerken;
1.70 nutsvoorziening:
voorziening ten behoeve van het openbaar nut, zoals onder andere transformatorhuisjes,
schakelgebouwen, gebouwen ten behoeve van de watervoorziening, gemaalgebouwen, koude
warmteopslag e.d.;
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1.71 ondergeschikt bouwdeel:
bouwdeel van beperkte afmetingen, dat buiten de hoofdmassa van het gebouw uitsteekt;
1.72 ondergeschikte functie:
functie waarvoor maximaal 30% van het gebruiksvloeroppervlakte als zodanig mag worden gebruikt;
1.73 overkapping:
een bouwwerk voorzien van gesloten dak, omsloten door maximaal één wand;
1.74 (para)medische dienstverlening:
het bedrijfsmatig verlenen van medische diensten aan of ten gerieve van personen, zoals tandarts- en
orthodontiepraktijken, dokterspraktijken, fysiotherapeuten, eerste hulpposten en dergelijke;
1.75 pergola:
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, bestaande uit een open constructie van twee of meer palen, die
onderling met elkaar verbonden zijn;
1.76 persoonlijke dienstverlening:
een met een winkel vergelijkbaar bedrijf dat is gericht op het verlenen van diensten aan of ten gerieve
van het publiek, zoals reisbureaus, kapsalons, schoonheidssalons, wasserettes en dergelijke;
1.77 praktijkruimte:
een ruimte welke door aard en indeling kennelijk is bestemd voor de uitoefening van een (aan huis
gebonden) beroep of bedrijf;
1.78 reclamemast:
drager voor het maken van reclame voornamelijk gericht op gebruikers van de openbare ruimte (het
publiek);
1.79 scheidingslijn:
een op de planverbeelding als zodanig aangegeven lijn, die de grens vormt tussen delen van vlakken,
voor welke delen verschillende regels gelden;
1.80 speelautomaat:
Een speelautomaat is een mechanisch, elektrisch of elektronisch speltoestel, waarbij het spelresultaat
kan leiden tot uitkering van prijzen of premies, daaronder begrepen het recht om gratis verder te
spelen;
1.81 staat van horeca-activiteiten:
de staat van horeca-bedrijven die onderdeel uitmaakt van de planregels, waarin deze activiteit naar
mate van verstoring voor de leefomgeving zijn onderscheiden;
1.82 standplaats:
een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn, die
op het leidingnet van de nutsbedrijven, andere instellingen of van de gemeente, kunnen worden
aangesloten;
1.83 supermarkt:
Een grootschalige detailhandelsvestiging minimaal 1000 m2 bedrijfsvloeroppervlakte die in
overwegende mate is gericht op de dagelijkse artikelen sector (levensmiddelen).
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1.84 terras:
een buiten een gebouw gelegen gebied, waar zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen
vergoeding dranken worden geschonken en/of etenswaren verstrekt;
1.85 tijdelijke woonunit:
een woonunit ten behoeve van huisvesting voor mantelzorg en is een demontabel en/of relatief
eenvoudig verwijderbaar gebouw, onder welke benaming ook aangeduid, doch in het spraakgebruik
als woonunit wordt aangemerkt, bestaande uit één bouwlaag, geschikt en ingericht ten dienste van
woon-, dag- en/of nachtverblijf;
1.86 twee aaneengebouwde woningen:
blokken van maximaal twee aaneengebouwde woningen, die door middel van één
gemeenschappelijke wand met elkaar zijn verbonden;
1.87 verbeelding
de weergave van de inhoud van een bestemmingsplan conform het gestelde in de Regeling
standaarden ruimtelijke ordening 2008/2012. Onder het begrip 'verbeelding' wordt zowel de analoge
wijze als de digitale wijze verstaan;
1.88 verdieping(en)
vanaf de tweede bouwlaag en hoger;
1.89 voorgevel:
de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één
naar de weg gekeerde gevels, welke door de gevelindeling en/of de situering van de oprit en/of de
voortuin als meest representatieve gevel van het gebouw dient te worden aangemerkt;
1.90 voorgevellijn:
een denkbeeldige lijn in het verlengde van de voorgevel, die behoudens toegelaten afwijkingen, bij
het bouwen aan de wegzijde niet mag worden overschreden;
1.91 vrijstaande woning:
een woning zonder gemeenschappelijke wand met een andere woning;
1.92 woning:
een gebouw, dat dient voor de huisvesting van één huishouden;
1.93 weg:
weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1894, zoals die luidde op
het tijdstip van de tervisielegging van het ontwerp-bestemmingsplan;
1.94 wet/wettelijke regelingen:
indien en voor zover in deze planregels wordt verwezen naar wettelijke regelingen c.q. verordeningen
e.d. dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luiden op het tijdstip van de tervisielegging
van het ontwerp bestemmingsplan, tenzij anders bepaald;
1.95 winkel:
een gebouw dat een ruimte omvat, welke door zijn indeling kennelijk is bedoeld om te worden
gebruikt voor de uitoefening van detailhandel;
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1.96 wonen met intensieve zorg:
een huishouden, waarbij de bewoners permanente begeleiding en zorg van derden nodig hebben;
1.97 zaalverhuur:
een inrichting ten behoeve van het al dan niet bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie,
waarbij het verstrekken van al dan niet ter plaatse bereide etenswaren en/of het verstrekken van
drank voor consumptie ter plaatse mogelijk is;
1.98 zakelijke dienstverlening:
het bedrijfsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, financieel, of ontwerp-technisch
gebied; zoals makelaars-, werkbemiddelingsbureau's en banken, waarbij het publiek in hoofdzaak
rechtstreeks te woord wordt gestaan of geholpen (baliefunctie).
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Artikel 2 Wijze van meten
2.1 Meten
Bij de toepassing van deze regels wordt loodrecht gemeten, tenzij anders is aangegeven.
2.2 Bouwwerken
2.2.1 de goothoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk
te stellen constructiedeel, ondergeschikte bouwonderdelen als goten van dakkapellen niet
meegerekend.
2.2.2 de inhoud van een bouwwerk
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. Ondergronds bouwen wordt niet
meegerekend voor het bepalen van de inhoud van een bouwwerk. Bijgebouwen tellen niet mee voor
het bepalen van de inhoud van de woning.
2.2.3 de bouwhoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering
van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk
te stellen bouwonderdelen.
2.2.4 de dakhelling
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.
2.2.5 de breedte van een bouwwerk
tussen de buitenwerkse zijgevelvlakken en/of tot het hart van de scheidingsmuren, met dien
verstande, dat wanneer de betreffende zijgevelvlakken niet evenwijdig lopen of verspringen, het
gemiddelde wordt genomen van de kleinste en de grootste maat.
2.2.6 de (horizontale) diepte van een bouwwerk
tussen de buitenwerkse gevelvlakken van de voor- en achtergevel en/of tot het hart van de
scheidingsmuren.
2.2.7 de afstand van bouwwerken
afstanden van bouwwerken onderling alsmede afstanden van bouwwerken tot de bouwperceelsgrens
alsmede afstanden van bouwwerken tot de openbare weg worden daar gemeten, waar deze
afstanden het kleinst zijn.
2.2.8 de oppervlakte van een bouwwerk
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het
bouwwerk, waarbij uitstekende delen van ondergeschikte aard tot maximaal 1,00 m buiten
beschouwing blijven.
2.2.9 de ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk
vanaf het peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend.
2.2.10 de gebruiksvloeroppervlakte
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tussen de binnenwerkse gevelvlakken, op de vloer van de ruimten die ingevolge het
bestemmingsplan worden of kunnen worden gebruikt voor de gegeven bestemmingen.
2.2.11 de bedrijfsvloeroppervlakte
omvat de totale en buitenwerks gemeten oppervlakte van alle bouwlagen die een gebouw telt en bij
dat gebouw behorende magazijnen, werkplaatsen en overige dienstruimten, met uitsluiting van
gebouwde parkeervoorzieningen.
2.2.12 de verkoopvloeroppervlakte
omvat de totale en binnenwerks gemeten vloeroppervlakte van de overdekte verkoopruimten die
toegankelijke zijn voor het publiek alsmede de ruimten die direct samenhangen met de winkelverkoop
zoals etalages, vitrines, toonbanken, schapruimten, kassaruimten en behandelruimten.
2.3 Overig
2.3.1 peil
de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld.
2.3.2 hoogte van de weg
de hoogte van de weg zoals die door of namens burgemeester en wethouders is vastgesteld.
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
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Artikel 3 Bedrijf - Nutsvoorziening
3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. openbare nutsvoorzieningen;
alsmede voor bijbehorende:
b. verhardingen;
c. groenvoorzieningen;
d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
e. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.
3.2 Bouwregels
Op deze gronden mogen uitsluitend, ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde
bestemmingsomschrijving, de volgende bouwwerken worden gebouwd:
3.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
b. de goothoogte mag maximaal 3,50 m bedragen;
c. de bouwhoogte mag maximaal 5,50 m bedragen;
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van lichtmasten, vlaggenmasten en reclamemasten bedraagt maximaal 6,00 m;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 2,00 m.
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Artikel 4 Centrum - 1
4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor Centrum - 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. detailhandel, met uitzondering van een supermarkt;
b. persoonlijke dienstverlening;
c. zakelijke dienstverlening;
d. horecabedrijven die voorkomen in de categorieën 1a in de Staat van horeca-activiteiten (bijlage
1);
e. maatschappelijke dienstverlening;
f.

kantoren;

g. openbare nutsvoorzieningen;
h. ter plaatse van de aanduiding 'wonen', tevens voor woningen op de verdieping(en);
i.

ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt', tevens voor een supermarkt.

alsmede voor bijbehorende:
j.

magazijn, kantoor of kantine;

k. overige logistieke ruimten, zoals (overdekte) bevoorradingstraten;
l.

(overdekte) parkeervoorzieningen en overige verhardingen;

m. (overdekte) fietsvoorzieningen;
n. tuinen en andere groenvoorzieningen;
o. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
p. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.
4.2 Bouwregels
Op deze gronden mogen uitsluitend, ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde
bestemmingsomschrijving, de volgende bouwwerken worden gebouwd:
4.2.1 Algemeen
Voor het bouwen gelden de volgende algemene regels:
a. ter plaatse van aanduiding 'onderdoorgang' dient een minimale vrije hoogte van 5,00 m tussen het
peil en de verdieping aangehouden te worden;
b. woningen dienen een inhoud van minimaal 200,00 m 3 te hebben.
4.2.2 Gebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
a. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding
'maximale bouwhoogte (m)'.
4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden
opgericht;
b. de bouwhoogte van een erfafscheiding die gebouwd wordt vóór de voorgevellijn bedraagt
maximaal 1,00 m;
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c. de bouwhoogte van lichtmasten, vlaggenmasten en reclamemasten bedraagt maximaal 10,00 m;
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 2,00 m.
4.3 Afwijken van de bouwregels
4.3.1 Afwijken
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder:
a. artikel 4.2.3 voor de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot een
bouwhoogte van maximaal 4,00 m.
4.4 Specifieke gebruiksregels
4.4.1 Situering functies
Bij de situering van verschillende functies zoals genoemd onder lid 1 van dit artikel gelden de
volgende regels:
a. de in lid 1 van dit artikel onder a., b., c. en i. genoemde functies mogen zowel op de begane grond
als op de verdieping(en) plaatsvinden;
b. de in lid 1 van dit artikel onder d. en g. genoemde functies mogen uitsluitend op de begane grond
plaatsvinden;
c. de in lid 1 van dit artikel onder e., f. en h. genoemde functies mogen uitsluitend op de
verdieping(en) plaatsvinden;
d. ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening', tevens voor zakelijke dienstverlening op de
begane grond en de verdieping(en) tot een bedrijfsvloeroppervlakte van maximaal 950,00 m 2;
e. in uitzondering op sub b. is ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca restaurant', horeca op de verdieping(en) toegestaan;
f.

voor de uitoefening van zakelijke dienstverlening geldt een bedrijfsvloeroppervlakte van maximaal
250,00 m² per vestiging;

g. voor de uitoefening van horeca geldt een gezamenlijke bedrijfsvloeroppervlakte van maximaal
3.000,00 m²;
h. voor de uitoefening van kantoor en/of zakelijke dienstverlening op de verdieping(en) geldt een
gezamenlijke bedrijfsvloeroppervlakte van maximaal 1.600,00 m²;
i.

voor de uitoefening van een supermarkt geldt een bedrijfsvloeroppervlakte van maximaal 3500,00
m² per vestiging;

4.4.2 Aan-huis-gebonden-beroep
Het gebruik van een praktijkruimte ten behoeve van een aan-huis-gebonden-beroep is niet strijdig met
lid 1 van dit artikel mits:
a. het gebruik een kleinschalig karakter heeft en zal behouden en naar aard met het woonkarakter
van de omgeving in overeenstemming is;
b. de daarvoor te benutten ruimte in het hoofdgebouw maximaal 1/3 van het gebruiksoppervlak van
de woning beslaat;
c. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat diegene die de activiteit in de woning
uitvoert tevens hoofdbewoner van de woning is;
d. het niet betreft zodanige verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige
beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, dan wel tot een onevenredige
parkeerdruk op de openbare ruimte;
e. er geen uitoefening van detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van ter plaatse vervaardigde
producten.
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4.4.3 Gebruiksverbod
Tot een gebruik strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt in ieder
geval gerekend:
a. automatenhal;
b. internetcafés;
c. bardancings/ dancings;
d. coffeehops;
e. sexinrichtingen;
f.

belwinkels.
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Artikel 5 Centrum - 2
5.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Centrum - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. woningen;
b. detailhandel, met uitzondering van een supermarkt;
c. persoonlijke dienstverlening;
d. zakelijke dienstverlening;
e. maatschappelijke dienstverlening;
f.

horecabedrijven die voorkomen in de categorieën 1a in de Staat van horeca-activiteiten (bijlage
1);

g. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met horecacategorie 2', tevens voor horecabedrijven
van ten hoogste categorie 2;
h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - speelautomatenhal' tevens voor een
automatenhal;
i.

ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt', tevens voor een supermarkt.

alsmede voor bijbehorende:
j.

magazijn, kantoor of kantine;

k. overige logistieke ruimten, zoals (overdekte) bevoorradingstraten;
l.

(overdekte) parkeervoorzieningen en overige verhardingen;

m. (overdekte) fietsvoorzieningen;
n. tuinen en andere groenvoorzieningen;
o. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
p. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.

5.2 Bouwregels
Op deze gronden mogen uitsluitend, ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde
bestemmingsomschrijving, de volgende bouwwerken worden gebouwd:
5.2.1 Algemeen
Voor het bouwen gelden de volgende algemene regels:
a. gebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
c. gebouwen mogen in of achter de voorgevellijn worden gebouwd;
d. ter plaatse van aanduiding 'onderdoorgang' dient een minimale vrije hoogte van 5,00 m tussen het
peil en de verdieping aangehouden te worden;
e. woningen dienen een inhoud van minimaal 200,00 m3 te hebben.
5.2.2 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. hoofdgebouwen dienen met de voorgevel in de voorgevellijn te worden gebouwd;
c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding
'maximale bouwhoogte (m)'.
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5.2.3 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen
Voor het bouwen van aan- en bijgebouwen gelden de volgende regels:
a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden
gebouwd;
b. de gezamenlijk oppervlakte aan aan- en uitbouwen en bijgebouwen buiten het bouwvlak bedraagt
maximaal 150,00 m2;
c. de bouwhoogte bedraagt maximaal 4,00 m;
d. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen', mogen bijgebouwen op de verdieping(en) worden
opgericht en gelden de volgende regels:
1. de bouwhoogte mag maximaal 3,25 meter boven de bouwhoogte van de eerste bouwlaag
bedragen;
2. het bebouwingspercentage ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mag per bouwperceel
niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum
bebouwingspercentage %');
5.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden
opgericht;
b. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 3,25 m;
c. de oppervlakte van overkappingen bedraagt maximaal 50,00 m², met dien verstande dat per
bouwperceel niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak
bebouwd mag worden;
d. de bouwhoogte van een erfafscheiding die gebouwd wordt vóór de voorgevellijn bedraagt
maximaal 1,00 m;
e. de bouwhoogte van een erfafscheiding die gebouwd wordt achter de voorgevellijn bedraagt
maximaal 2,00 m;
f.

de bouwhoogte van lichtmasten, vlaggenmasten en reclamemasten bedraagt maximaal 10,00 m;

g. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 2,00 m.
h. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen', mogen bouwwerken geen gebouwen zijnde op de
verdieping(en) worden opgericht en gelden de volgende regels:
1. de bouwhoogte van overkappingen mag maximaal 3,25 m boven de bouwhoogte van de
eerste bouwlaag bedragen;
1. de bouwhoogte van een erfafscheiding mag maximaal 2,00 boven de bouwhoogte van de
eerste bouwlaag bedragen;
1. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag maximaal 2,00 boven
de bouwhoogte van de eerste bouwlaag bedragen;
2. het bebouwingspercentage ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mag per bouwperceel
niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum
bebouwingspercentage %');

5.3 Afwijken van de bouwregels
5.3.1 Afwijken
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder:
a. artikel 5.2.4 voor de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot een
bouwhoogte van maximaal 4,00 m.
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5.4 Specifieke gebruiksregels

5.4.1 Situering functies
Bij de situering van verschillende functies zoals genoemd onder lid 1 van dit artikel gelden de
volgende regels:
a. de in lid 1 van dit artikel onder a en e genoemde functie mogen uitsluitend op de verdieping(en)
plaatsvinden.
b. de in lid 1 van dit artikel onder b., c., d., f., g., h. en i. genoemde functies mogen uitsluitend op de
begane grond plaatsvinden.
c. in afwijking van sub a zijn ter plaatse van de aanduiding 'wonen', woningen op de begane grond
en de verdieping(en) toegestaan;
d. voor de uitoefening van zakelijke dienstverlening geldt een bedrijfsvloeroppervlakte van maximaal
250,00 m² per vestiging;
e. voor de uitoefening van horeca geldt een gezamenlijk bedrijfsvloeroppervlakte van maximaal
2.000,00 m²;
f.

voor de uitoefening van een supermarkt geldt een bedrijfsvloeroppervlakte van maximaal 3500,00
m² per vestiging;

g. ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt' geldt dat het laden/lossen inpandig plaatsvindt;
5.4.2 Aan-huis-gebonden-beroep
Het gebruik van een praktijkruimte ten behoeve van een aan-huis-gebonden-beroep is niet strijdig met
lid 1 van dit artikel mits:
a. het gebruik een kleinschalig karakter heeft en zal behouden en naar aard met het woonkarakter
van de omgeving in overeenstemming is;
b. de daarvoor te benutten ruimte in het hoofdgebouw maximaal 1/3 van het gebruiksoppervlak van
de woning beslaat;
c. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat diegene die de activiteit in de woning
uitvoert tevens hoofdbewoner van de woning is;
d. het niet betreft zodanige verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige
beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, dan wel tot een onevenredige
parkeerdruk op de openbare ruimte;
e. er geen uitoefening van detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van ter plaatse vervaardigde
producten.

5.4.3 Gebruiksverbod
Tot een gebruik strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt in ieder
geval gerekend:
a. automatenhal (uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum speelautomatenhal')
b. internetcafés;
c. bardancings/ dancings;
d. coffeehops;
e. sexinrichtingen;
f.

belwinkels.
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Artikel 6 Centrum - 3
6.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Centrum - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. woningen;
b. persoonlijke en zakelijke dienstverlening;
c. ambachtelijke bedrijven;
d. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met horecacategorie 1a', tevens voor
horecabedrijven van ten hoogste categorie 1a;
e. detailhandel;
f.

maatschappelijke dienstverlening;

alsmede voor bijbehorende:
g. magazijn, kantoor of kantine;
h. overige logistieke ruimten, zoals (overdekte) bevoorradingstraten;
i.

(overdekte)parkeervoorzieningen en overige verhardingen;

j.

(overdekte)fietsvoorzieningen;

k. tuinen en andere groenvoorzieningen;
l.

water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

m. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.
6.2 Bouwregels
Op deze gronden mogen uitsluitend, ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde
bestemmingsomschrijving, de volgende bouwwerken worden gebouwd:
6.2.1 Algemeen
Voor het bouwen gelden de volgende algemene regels:
a. gebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
b. gebouwen mogen in of achter de voorgevellijn worden gebouwd;
c. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
d. het bebouwingspercentage mag per bouwperceel niet meer bedragen dan is aangegeven ter
plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)';
e. woningen dienen een inhoud van minimaal 200,00 m 3 te hebben;
6.2.2 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. hoofdgebouwen dienen met de voorgevel in de voorgevellijn te worden gebouwd;
c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding
'maximale bouwhoogte (m)'.
6.2.3 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels:
a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden
gebouwd;

26

Bestemmingsplan Markt-Centrum e.o.

b. de goot- en bouwhoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bedragen respectievelijk
maximaal 3,25 m en 5,50 m;
6.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden
opgericht;
b. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 3,25 m;
c. de oppervlakte van overkappingen bedraagt maximaal 50,00 m², met dien verstande dat per
bouwperceel het bebouwingspercentage niet meer mag bedragen dan is aangegeven ter plaatse
van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)';
d. de bouwhoogte van een erfafscheiding die gebouwd wordt vóór de voorgevellijn bedraagt
maximaal 1,00 m;
e. de bouwhoogte van een erfafscheiding die gebouwd wordt achter de voorgevellijn bedraagt
maximaal 2,00 m;
f.

de bouwhoogte van lichtmasten, vlaggenmasten en reclamemasten bedraagt maximaal 10,00 m;

g. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 2,00 m.
6.3 Afwijken van de bouwregels
6.3.1 Afwijken
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder:
a. artikel 6.2.4 voor de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot een
bouwhoogte van maximaal 4,00 m.
6.4 Specifieke gebruiksregels

6.4.1 Situering functies
Bij de situering van verschillende functies zoals genoemd onder lid 1 van dit artikel gelden de
volgende regels:
a. de in lid 1 van dit artikel onder a. genoemde functie mag zowel op de begane grond als op de
verdieping(en) plaatsvinden;
b. de in lid 1 van dit artikel onder b. tot en met f. genoemde functies mogen uitsluitend op de begane
grond plaatsvinden;
c. voor de uitoefening van detailhandel, persoonlijke, maatschappelijke en zakelijke dienstverlening,
horeca en ambachtelijke bedrijven geldt een bedrijfsvloeroppervlakte van maximaal 250,00 m² per
vestiging;.
6.4.2 Aan-huis-gebonden-beroep
Het gebruik van een praktijkruimte ten behoeve van een aan-huis-gebonden-beroep is niet strijdig met
lid 1 van dit artikel mits:
a. het gebruik een kleinschalig karakter heeft en zal behouden en naar aard met het woonkarakter
van de omgeving in overeenstemming is;
b. de daarvoor te benutten ruimte in het hoofdgebouw maximaal 1/3 van het gebruiksoppervlak van
het hoofdgebouw beslaat;
c. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat diegene die de activiteit in de woning
of in een bijgebouw uitvoert tevens hoofdbewoner van de woning is;
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d. het niet betreft zodanige verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige
beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, dan wel tot een onevenredige
parkeerdruk op de openbare ruimte;
e. er geen uitoefening van detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van ter plaatse vervaardigde
producten.

6.4.3 Gebruiksverbod
Tot een gebruik strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt in ieder
geval gerekend:
a. automatenhal;
b. supermarkt;
c. internetcafés;
d. bardancings/ dancings;
e. coffeehops;
f.

sexinrichtingen;

g. belwinkels.
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Artikel 7 Centrum - 4
7.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Centrum - 4' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. persoonlijke dienstverlening;
b. maatschappelijke dienstverlening;
c. kantoren;
d. ter plaatse van de aanduiding 'sportcentrum'; tevens een fitnesscentrum;
alsmede voor bijbehorende:
e. magazijn, kantoor of kantine;
f.

overige logistieke ruimten, zoals (overdekte) bevoorradingstraten;

g. (overdekte) parkeervoorzieningen en overige verhardingen;
h. (overdekte) fietsvoorzieningen;
i.

tuinen en andere groenvoorzieningen;

j.

water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

k. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.
7.2 Bouwregels
Op deze gronden mogen uitsluitend, ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde
bestemmingsomschrijving, de volgende bouwwerken worden gebouwd:
7.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
a. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
b. gebouwen dienen met de voorgevel in de voorgevellijn te worden gebouwd;
c. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de
aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)'.
7.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden
opgericht;
b. de bouwhoogte van een erfafscheiding die gebouwd wordt vóór de voorgevellijn bedraagt
maximaal 1,00 m;
c. de bouwhoogte van een erfafscheiding die gebouwd wordt achter de voorgevellijn bedraagt
maximaal 2,00 m;
d. de bouwhoogte van lichtmasten, vlaggenmasten en reclamemasten bedraagt maximaal 10,00 m;
e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 2,00 m.
7.3 Specifieke gebruiksregels

7.3.1 Specifieke gebruiksregel
a. voor de uitoefening van persoonlijke dienstverlening en kantoor geldt een bedrijfsvloeroppervlakte
per vestiging van maximaal 250,00 m².
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7.3.2 Gebruiksverbod
Tot een gebruik strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt in ieder
geval gerekend:
a. automatenhal;
b. internetcafés;
c. bardancings/ dancings;
d. coffeehops;
e. sexinrichtingen;
f.

belwinkels.
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Artikel 8 Cultuur en ontspanning
8.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. theaters;
b. poppodia;
c.

dans-/ theater en toneelscholen;

d. bibliotheken/ speelotheken / kunstuitleen;
e. ateliers en andere voorzieningen t.b.v. het uitvoeren van kunstzinnige beroepen;
f.

congressen/ beurzen / presentaties en tentoonstellingen;

g. horeca van ten hoogste categorie 2, waarbij zaalverhuur is toegestaan;
h. nutsvoorzieningen;
i.

en daarmee qua aard vergelijkbare voorzieningen van sociaal culturele / educatieve en/of
religieuze aard.

alsmede voor bijbehorende:
j.

magazijn, kantoor, kantine;

k. overige logistieke ruimten;
l.

ondergeschikte detailhandel;

m. (overdekte) parkeervoorzieningen en overige verharding;
n. (overdekte) fietsvoorzieningen;
o. kunstobjecten;
p. tuinen en andere groenvoorzieningen;
q. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
r.

andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.

8.2 Bouwregels
Op deze gronden mogen uitsluitend, ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde
bestemmingsomschrijving, de volgende bouwwerken worden gebouwd:
8.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. de bouwhoogte en/of het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter
plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' en/of 'maximum bebouwingspercentage
(%)';
8.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden
opgericht;
b. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 3,25 m;
c. de bouwhoogte van een erfafscheiding die gebouwd wordt vóór de voorgevellijn bedraagt
maximaal 1,00 m;
d. de bouwhoogte van een erfafscheiding die gebouwd wordt achter de voorgevellijn bedraagt
maximaal 2,00 m;
e. de bouwhoogte van lichtmasten, vlaggenmasten en reclamemasten bedraagt maximaal 10,00 m;
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f.

de bouwhoogte van kunstobjecten bedraagt maximaal 15,00 m;

g. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 5,00 m.
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Artikel 9 Cultuur en ontspanning - Bioscoop
9.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Cultuur en ontspanning - Bioscoop' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. een bioscoop;
b. aan een bestemming gerelateerde voorzieningen van ondergeschikte aard, zoals de verkoop van
dranken, spijzen en zoetwaren;
alsmede voor bijbehorende:
c. parkeervoorzieningen en overige verhardingen;
d. tuinen en andere groenvoorzieningen;
e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
f.

andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.

9.2 Bouwregels
Op deze gronden mogen uitsluitend, ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde
bestemmingsomschrijving, de volgende bouwwerken worden gebouwd:
9.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. de bouwhoogte en het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter
plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)';
9.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van een erfafscheiding die gebouwd wordt vóór de voorgevellijn bedraagt
maximaal 1,00 m;
b. de bouwhoogte van een erfafscheiding die gebouwd wordt achter de voorgevellijn bedraagt
maximaal 2,00 m;
c. de bouwhoogte van lichtmasten, vlaggenmasten en reclamemasten bedraagt maximaal 10,00 m;
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 5,00 m.
9.3 Specifieke gebruiksregels
9.3.1 Gebruiksverbod
Tot een gebruik strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt in ieder
geval gerekend:
a. de uitoefening van zelfstandige horeca-activiteiten.
b. de uitoefening van zelfstandige detailhandel
9.4 Afwijken van de gebruiksregels
9.4.1 Afwijken van de gebruiksregels
Het bevoegd gezag kan via een omgevingsvergunning afwijken van artikel 9.3 ten behoeve van de
uitoefening van een zelfstandige horeca-activiteit, met dien verstande dat:
a. het een horeca-activiteit betreft zoals genoemd in categorie 1b van de staat van horecaactiviteiten (bijlage 1), met uitzondering van de activiteit “hotel inclusief appartementen”;
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b. de oppervlakte voor de zelfstandige horeca-activiteiten niet meer dan 300 m² van het
hoofdgebouw bedraagt.
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Artikel 10 Detailhandel
10.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. detailhandel;
b. persoonlijke dienstverlening;
c. wonen;
alsmede voor bijbehorende:
d. magazijn, kantoor en/of kantine;
e. parkeervoorzieningen en overige verhardingen;
f.

tuinen en andere groenvoorzieningen;

g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
h. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.
10.2 Bouwregels
Op deze gronden mogen uitsluitend, ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde
bestemmingsomschrijving, de volgende bouwwerken worden gebouwd:
10.2.1 Algemeen
Voor het bouwen gelden de volgende algemene regels:
a. gebouwen mogen zowel binnen als buiten het aangegeven bouwvlak worden gebouwd;
b. het bebouwingspercentage per bouwperceel mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter
plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)';
c. woningen dienen een inhoud van minimaal 200,00 m 3 te hebben.
10.2.2 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. hoofdgebouwen moeten met de voorgevel in of achter de voorgevellijn worden gebouwd;
c. de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter
plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)';
10.2.3 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels:
a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden
gebouwd;
b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen 1,00 m achter de voorgevellijn worden gebouwd;
c. de goothoogte buiten het bouwvlak bedraagt maximaal 3,25 m;
d. de bouwhoogte buiten het bouwvlak bedraagt maximaal 5,50 m;
e. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen tot op de zijdelingse bouwperceelsgrens worden
gebouwd.
10.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden
opgericht;
b. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 3,25 m;
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c. de oppervlakte van overkappingen bedraagt maximaal 50,00 m², met dien verstande dat per
bouwperceel het bebouwingspercentage niet meer mag bedragen dan is aangegeven ter plaatse
van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)';
d. de bouwhoogte van een erfafscheiding die gebouwd wordt vóór de voorgevellijn bedraagt
maximaal 1,00 m;
e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 2,00 m.
10.3 Afwijken van de bouwregels
10.3.1 Afwijken
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder:
a. artikel 10.2.4 sub e. tot een bouwhoogte van maximaal 4,00 m;
10.4 Specifieke gebruiksregels
10.4.1 Situering functies
Bij de situering van verschillende functies zoals genoemd onder lid 1 van dit artikel gelden de
volgende regels:
a. de in lid 1 van dit artikel onder a. en b. genoemde functies mogen uitsluitend op de begane grond
plaatsvinden.
b. de in lid 1 van dit artikel onder c. genoemde functie mag zowel op de begane grond als op de
verdieping(en) plaatsvinden.
10.4.2 Gebruiksverbod
Tot een gebruik strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt in ieder
geval gerekend:
a. het gebruik van aan- en uitbouwen en bijgebouwen als zelfstandige woning;
b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen als afhankelijke woonruimte;
c. internetcafés;
d. bardancings/ dancings;
e. coffeehops;
f.

sexinrichtingen;

g. belwinkels.
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Artikel 11 Gemengd - 1
11.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. woningen;
b. detailhandel, met uitzondering van een supermarkt;
c. ambachtelijke bedrijven;
d. persoonlijke en zakelijke dienstverlening;
e. maatschappelijke dienstverlening;
f.

kantoren;

g. nutsvoorzieningen;
h. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met horecacategorie 2' tevens voor horecabedrijven
van ten hoogste categorie 2;
i.

ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt', tevens voor een supermarkt.

j.

ter plaatse van de aanduiding 'garage' tevens voor garageboxen;

alsmede voor bijbehorende:
k. magazijn, kantoor of kantine;
l.

parkeervoorzieningen en overige verhardingen;

m. tuinen en andere groenvoorzieningen;
n. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
o. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.

11.2 Bouwregels
Op deze gronden mogen uitsluitend, ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde
bestemmingsomschrijving, de volgende bouwwerken worden gebouwd:
11.2.1 Algemeen
Voor het bouwen gelden de volgende algemene regels:
a. gebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
b. gebouwen mogen met de voorgevel in of achter de aanduiding 'gevellijn' worden gebouwd;
c. het bebouwingspercentage buiten het bouwvlak mag per bouwperceel niet meer dan 60%
bedragen;
d. woningen dienen een inhoud van minimaal 200,00 m3 te hebben.
11.2.2 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. hoofdgebouwen dienen met de voorgevel in de aanduiding 'gevellijn' te worden gebouwd;
c. de goot- en/of bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter
plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' en/of 'maximale bouwhoogte (m)';
d. indien geen aanduiding is aangegeven gelden voor de goot- en bouwhoogte de volgende regels:
1. de goothoogte van een hoofdgebouw moet hetzij gelijk zijn aan de goothoogte van het
hoofdgebouw dat aanwezig is op het tijdstip van het ter inzage leggen van het plan, dan wel
gelijk zijn aan ten hoogste de goothoogte van het hoogste van beide naastgelegen

37

Bestemmingsplan Markt-Centrum e.o.

hoofdgebouwen en tenminste de goothoogte van het laagste van beide naastgelegen
hoofdgebouwen;
2. indien een relevant naastgelegen hoofdgebouw ontbreekt, stelt het bevoegd gezag nadere
eisen ten aanzien van de goothoogte, waarbij de maatvoering van de bebouwing, zoals die
bestaat op het tijdstip van het in ontwerp ter inzage leggen van het plan, in de overweging
wordt betrokken;
11.2.3 Nutsvoorziening
Voor het bouwen van nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:
a. de gezamenlijke oppervlakte aan gebouwen mag per bouwperceel maximaal 30,00 m 2 bedragen;
b. de goothoogte mag maximaal 3,50 m bedragen;
c. de bouwhoogte mag maximaal 5,50 m bedragen;
11.2.4 Garageboxen
Voor het bouwen van garageboxen gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van garageboxen bedraagt 3,25 m;
b. de oppervlakte per garagebox bedraagt maximaal 30,00 m².
11.2.5 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen behorende bij woningen
Bij iedere woning mogen aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd, waarbij de volgende
regels gelden:
a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden
gebouwd;
b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen minimaal 1,00 m achter de aanduiding 'gevellijn' te
worden gebouwd;
c. met inachtneming van het bepaalde in 11.2.1 met betrekking tot het bebouwingspercentage, mag
het gezamenlijk oppervlakte van aan- en bijgebouwen per woning ten hoogste bedragen:
1. 36,00 m2, indien het bouwperceel kleiner is dan 150,00 m2;
2. 50,00 m2, indien het bouwperceel een oppervlakte heeft van meer dan 150,00 m 2 en minder
dan 250,00 m2;
3. 75,00 m2, indien het bouwperceel groter is dan 250,00 m2;
d. de goothoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen binnen het bouwvlak is
maximaal gelijk aan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met
0,30 m. De bouwhoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen is maximaal gelijk
aan de hoogte van de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,30 m;
e. de goothoogte en bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen bedragen maximaal 3,25 m
respectievelijk 5,50 m;
f.

aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen tot op de zijdelingse bouwperceelsgrens worden
gebouwd;

g. vrijstaande bijgebouwen mogen alleen ge- of verbouwd worden als afhankelijke woonruimte,
nadat een omgevingsvergunning op grond van artikel 11.5.1 is verleend.
11.2.6 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen niet behorende bij woningen
Bij ieder hoofdgebouw mogen aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd, waarbij de
volgende regels gelden:
a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden
gebouwd;
b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen minimaal 1,00 m achter de aanduiding 'gevellijn' te
worden gebouwd;
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c. het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan is aangegeven in artikel 11.2.1;
d. de bouwhoogte van een aan-, uitbouwen en bijgebouwen, mag niet meer bedragen dan is
aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)';
e. indien geen aanduiding is aangegeven gelden voor de goot- en bouwhoogte de volgende regels :
1. de goothoogte mag maximaal 4,00 m bedragen;
2. de bouwhoogte mag maximaal 7,50 m bedragen;

11.2.7 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden
opgericht;
b. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 3,25 m;
c. de oppervlakte van overkappingen bedraagt maximaal 50,00 m², met dien verstande dat per
bouwperceel het bebouwingspercentage niet meer mag bedragen dan is aangegeven in artikel
11.2.1';
d. de bouwhoogte van een erfafscheiding die gebouwd wordt vóór de voorgevellijn bedraagt
maximaal 1,00 m;
e. de bouwhoogte van een erfafscheiding die gebouwd wordt achter de voorgevellijn bedraagt
maximaal 2,00 m;
f.

de bouwhoogte van lichtmasten, vlaggenmasten en reclamemasten bedraagt maximaal 10,00 m;

g. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 2,00 m.

11.3 Afwijken van de bouwregels

11.3.1 Afwijken
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
a. artikel 11.2.5 voor de bouw een praktijkruimte voor een aan-huis-gebonden-beroep in een aan- en
uitbouw of bijgebouw waarbij de volgende regels gelden:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de praktijkruimte bedraagt maximaal 50,00 m², met dien
verstande dat per bouwperceel het bebouwingspercentage niet meer mag bedragen dan is
aangegeven in artikel 11.2.1';
2. de overige bouwregels voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen in artikel 11.2.5 zijn van
toepassing.
b. artikel 11.2.5 voor de plaatsing van een tijdelijke woonunit, waarbij de volgende regels gelden:
1. de woonunit is noodzakelijk ten behoeve van huisvesting in het kader van mantelzorg;
2. er is sprake van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is;
3. de zorgbehoefte is aangetoond door een deskundige adviesinstantie;
4. de oppervlakte van de woonunit bedraagt maximaal 80,00 m², met dien verstande dat per
bouwperceel het bebouwingspercentage niet meer mag bedragen dan is aangegeven in
artikel 11.2.1';
5. de bouwhoogte van de woonunit bedraagt maximaal 3,00 m;
6. de woonunit dient minimaal 3,00 m achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden
geplaatst;
7. de woonunit mag ook vrij van het hoofdgebouw geplaatst worden;
8. voor zover er een parkeerplaats op eigen terrein aanwezig is, moet deze worden
gehandhaafd, tenzij er op het perceel geen andere mogelijkheden zijn om de woonunit te
plaatsen;
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9. zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is dient de woonunit te worden verwijderd.
c. artikel 11.2.4 voor de bouw garageboxen, waarbij de volgende regels gelden:
1. de oppervlakte van een garagebox bedraagt maximaal 30,00 m², met dien verstande dat per
bouwperceel het bebouwingspercentage niet meer mag bedragen dan is aangegeven in
artikel 11.2.1';
2. de bouwhoogte van een garagebox bedraagt maximaal 3,25 m;
d. artikel 11.2.7 voor de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot een
bouwhoogte van maximaal 4,00 m.
11.3.2 Procedure
Het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning verleend op grond van artikel 11.3.1 sub b. in,
indien de bestaande noodzaak vanuit het oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is.
11.4 Specifieke gebruiksregels

11.4.1 Situering functies
Bij de situering van verschillende functies zoals genoemd onder lid 1 van dit artikel gelden de
volgende regels:
a. de in lid 1 van dit artikel onder a., e. en f. genoemde functies mogen zowel op de begane grond
als op de verdieping(en) plaatsvinden;
b. de in lid 1 van dit artikel onder b., c., d., g., h. en i genoemde functies mogen uitsluitend op de
begane grond plaatsvinden;
c. als uitzondering op sub b. is ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - hotel'
een hotel op de verdieping(en) toegestaan;
d. voor de uitoefening van detailhandel, ambachtelijke bedrijven, kantoren, horeca, persoonlijke en
zakelijke dienstverlening geldt een bedrijfsvloeroppervlakte per vestiging van maximaal 250,00
m²;
e. In afwijking van het bovenstaande is ter plaatse van de aanduiding „specifieke bouwaanduiding afwijkende oppervlakte‟ het bestaand bedrijfsvloeroppervlak aan detailhandel, persoonlijke en
zakelijke dienstverlening toegestaan.
11.4.2 Aan-huis-gebonden-beroep
Het gebruik van een praktijkruimte ten behoeve van een aan-huis-gebonden-beroep is niet strijdig met
lid 1 van dit artikel, mits:
a. het gebruik een kleinschalig karakter heeft en naar aard met het woonkarakter in
overeenstemming is;
b. de praktijkruimte maximaal 1/3 van het gebruiksoppervlak van de woning of maximaal 50,00 m²
van de bijgebouwen beslaat;
c. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat diegene die de activiteit uitvoert
tevens hoofdbewoner van de woning is;
d. het niet zodanig verkeersaantrekkende activiteiten betreft die kunnen leiden tot een nadelige
beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, dan wel tot een onevenredige
parkeerdruk op de openbare ruimte;
e. er geen uitoefening van detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van ter plaatse vervaardigde
producten.

11.4.3 Gebruiksverbod
Tot een gebruik strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt in ieder
geval gerekend:
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a. het gebruik van aan- en uitbouwen en bijgebouwen als zelfstandige woning;
b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen als afhankelijke woonruimte;
c. automatenhal;
d. internetcafés;
e. bardancings/ dancings;
f.

coffeehops;

g. sexinrichtingen;
h. belwinkels;
11.5 Afwijking van de gebruiksregels
11.5.1 Afwijken ten behoeve van mantelzorg
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 11.4.3 en toestaan dat een
vrijstaand bijgebouw behorende bij een woning gebruikt wordt als afhankelijke woonruimte, met dien
verstande dat:
a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is in het kader van mantelzorg;
b. er sprake is van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is;
c. de zorgbehoefte is aangetoond door een deskundige adviesinstantie;
d. de bouwregels onder artikel 11.2.5 overeenkomstig van toepassing zijn;
e. voor zover er een parkeerplaats op eigen terrein aanwezig is, moet deze worden gehandhaafd;
f.

zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is, dient het vrijstaande bijgebouw weer in gebruik
genomen te worden conform de bestemming.

11.5.2 Procedure
Het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning, verleend op grond van artikel 11.5.1 in, indien de
bestaande noodzaak vanuit een oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is.
11.6 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
Voor het geheel of gedeeltelijk slopen van bouwwerken gelden de volgende regels:
a. het is verboden op de onder lid 1 van dit artikel benoemde gronden, zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning van het bevoegd gezag over te gaan tot het geheel of gedeeltelijk slopen
van bouwwerken ter plaatse van de aanduiding „karakteristiek‟;
b. het bepaalde onder a. is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of
werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud betreffen;
2. op het tijdstip van het van kracht worden van het plan reeds in uitvoering zijn, dan wel
krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd.
c. het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning slechts verlenen, indien één van de volgende
situaties zich voordoen:
1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de karakteristieke hoofdvorm van de
bebouwing;
2. de karakteristieke hoofdvorm niet langer aanwezig is en niet zonder ingrijpende wijzigingen
aan het gebouw kan worden hersteld;
3. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet te handhaven is;
4. het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek vallen
aan te merken, en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke
hoofdvorm plaatsvindt.
5. de economische levensduur ten gevolge van de bouwtechnische kwaliteit verstreken is.
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d. alvorens bevoegd gezag beslist over een aanvraag om een omgevingsvergunning zoals bedoeld
onder a., wordt advies ingewonnen van de monumentencommissie.
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Artikel 12 Gemengd - 2
12.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. woningen;
b. persoonlijke en zakelijke dienstverlening;
c. ambachtelijke bedrijven;
d. maatschappelijke dienstverlening;
e. kantoren;
f.

ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' tevens voor detailhandel, met uitzondering van een
supermarkt;

g. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met horecacategorie 1b' tevens voor horecabedrijven
van ten hoogste categorie 1b;
h. ter plaatse van de aanduiding ''horeca tot en met horecacategorie 2' tevens voor horecabedrijven
van ten hoogste categorie 2;
i.

ter plaatse van de aanduiding 'museum', tevens voor een museum;

j.

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - smederij', tevens voor een smederij
(SBI code 255, 331);

k. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' tevens voor een bedrijfswoning;
alsmede voor bijbehorende:
l.

magazijn, kantoor of kantine;

m. parkeervoorzieningen en overige verhardingen;
n. tuinen en andere groenvoorzieningen;
o. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
p. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.
12.2 Bouwregels
Op deze gronden mogen uitsluitend, ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde
bestemmingsomschrijving, de volgende bouwwerken worden gebouwd:
12.2.1 Algemeen
Voor het bouwen gelden de volgende algemene regels:
a. gebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
b. gebouwen mogen met de voorgevel in of achter de aanduiding 'gevellijn' worden gebouwd;
c. het bebouwingspercentage buiten het bouwvlak mag per bouwperceel niet meer dan 60%
bedragen;
d. woningen dienen een inhoud van minimaal 200,00 m 3 te hebben.
12.2.2 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. hoofdgebouwen dienen met de voorgevel in de aanduiding 'gevellijn' te worden gebouwd;
c. de goot- en/of bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter
plaatse van de aanduiding, 'maximale bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)'
en/of 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)';
d. indien geen aanduiding is aangegeven gelden voor de goot- en bouwhoogte de volgende regels :
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1. de goothoogte van een hoofdgebouw moet hetzij gelijk zijn aan de goothoogte van het
hoofdgebouw dat aanwezig is op het tijdstip van het ter inzage leggen van het plan, dan wel
gelijk zijn aan ten hoogste de goothoogte van het hoogste van beide naastgelegen
hoofdgebouwen en tenminste de goothoogte van het laagste van beide naastgelegen
hoofdgebouwen;
2. indien een relevant naastgelegen hoofdgebouw ontbreekt, stelt het bevoegd gezag nadere
eisen ten aanzien van de goothoogte, waarbij de maatvoering van de bebouwing, zoals die
bestaat op het tijdstip van het in ontwerp ter inzage leggen van het plan, in de overweging
wordt betrokken;
12.2.3 Nutsvoorziening
Voor het bouwen van nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:
a. de gezamenlijke oppervlakte aan gebouwen mag per bouwperceel maximaal 30,00 m2 bedragen;
b. de goothoogte van gebouwen mag maximaal 3,50 m bedragen;
c. de bouwhoogte van gebouwen mag maximaal 5,50 m bedragen;
12.2.4 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen behorende bij woningen
Bij iedere woning mogen aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd, waarbij de volgende
regels gelden:
a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden
gebouwd;
b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen minimaal 1,00 m achter de aanduiding 'gevellijn' te
worden gebouwd;
c. met inachtneming van het bepaalde in 12.2.1 met betrekking tot het bebouwingspercentage, mag
het gezamenlijk oppervlakte van aan- en bijgebouwen per woning ten hoogste bedragen:
1. 36,00 m2, indien het bouwperceel kleiner is dan 150,00 m 2;
2. 50,00 m2, indien het bouwperceel een oppervlakte heeft van meer dan 150,00 m2 en minder
dan 250,00 m2;
3. 75,00 m2, indien het bouwperceel groter is dan 250,00 m2;
d. de goothoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen binnen het bouwvlak is
maximaal gelijk aan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met
0,30 m. De bouwhoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen is maximaal gelijk
aan de hoogte van de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,30 m;
e. de goothoogte en bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen bedragen maximaal 3,25 m
respectievelijk 5,50 m;
f.

aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen tot op de zijdelingse bouwperceelsgrens worden
gebouwd;

g. vrijstaande bijgebouwen mogen alleen ge- of verbouwd worden als afhankelijke woonruimte,
nadat een omgevingsvergunning op basis van artikel 12.3.1 is verleend.

12.2.5 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen niet behorende bij woningen
Bij ieder hoofdgebouw mogen aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd, waarbij de
volgende regels gelden:
a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden
gebouwd;
b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen minimaal 1,00 m achter de aanduiding 'gevellijn' te
worden gebouwd;
c. het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan is aangegeven in artikel 12.2.1;
d. de goothoogte mag maximaal 4,00 m bedragen;
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e. de bouwhoogte mag maximaal 7,50 m bedragen;
12.2.6 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden
opgericht;
b. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 3,25 m;
c. de oppervlakte van overkappingen bedraagt maximaal 50,00 m², met dien verstande dat per
bouwperceel het bebouwingspercentage niet meer mag bedragen dan is aangegeven in artikel
12.2.1;
d. de bouwhoogte van een erfafscheiding die gebouwd wordt vóór de voorgevellijn bedraagt
maximaal 1,00 m;
e. de bouwhoogte van een erfafscheiding die gebouwd wordt achter de voorgevellijn bedraagt
maximaal 2,00 m;
f.

de bouwhoogte van lichtmasten, vlaggenmasten en reclamemasten bedraagt maximaal 10,00 m;

g. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 2,00 m.
12.3 Afwijken van de bouwregels
12.3.1 Afwijken
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
a. artikel 12.2.4 voor de bouw een praktijkruimte voor een aan-huis-gebonden-beroep in een aan- en
uitbouw of bijgebouw waarbij de volgende regels gelden:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de praktijkruimte bedraagt maximaal 50,00 m², met dien
verstande dat per bouwperceel het bebouwingspercentage niet meer mag bedragen dan is
aangegeven in artikel 12.2.1';
2. de overige bouwregels voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen in artikel 12.2.4 zijn van
toepassing.
b. artikel 12.2.4 voor de plaatsing van een tijdelijke woonunit, waarbij de volgende regels gelden:
1. de woonunit is noodzakelijk ten behoeve van huisvesting in het kader van mantelzorg;
2. er is sprake van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is;
3. de zorgbehoefte is aangetoond door een deskundige adviesinstantie;
4. de oppervlakte van de woonunit bedraagt maximaal 80,00 m²;
5. de bouwhoogte van de woonunit bedraagt maximaal 3,0 m;
6. de woonunit dient minimaal 3,00 m achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden
geplaatst;
7. de oppervlakte van de woonunit bedraagt maximaal 80,00 m², met dien verstande dat per
bouwperceel het bebouwingspercentage niet meer mag bedragen dan is aangegeven in
artikel 12.2.1';
8. de woonunit mag ook vrij van het hoofdgebouw geplaatst worden;
9. voor zover er een parkeerplaats op eigen terrein aanwezig is, moet deze worden
gehandhaafd, tenzij er op het perceel geen andere mogelijkheden zijn om de woonunit te
plaatsen;
10. zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is dient de woonunit te worden verwijderd.
c. artikel 12.1 voor de bouw garageboxen, waarbij de volgende regels gelden:
1. de oppervlakte van een garagebox bedraagt maximaal 30,00 m², met dien verstande dat per
bouwperceel het bebouwingspercentage niet meer mag bedragen dan is aangegeven in
artikel 12.2.1;
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2. de bouwhoogte van een garagebox bedraagt maximaal 3,25 m;
d. artikel 12.2.6 voor de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot een
bouwhoogte van maximaal 4,00 m.
12.3.2 Procedure
Het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning verleend op grond van artikel 12.3.1 sub b. in,
indien de bestaande noodzaak vanuit het oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is.
12.4 Specifieke gebruiksregels
12.4.1 Situering functies
Bij de situering van verschillende functies zoals genoemd onder lid 1 van dit artikel gelden de
volgende regels:
a. de in lid 1 van dit artikel onder a., d., e. en i. genoemde functies mogen zowel op de begane
grond als op de verdieping(en) plaatsvinden.
b. de in lid 1 van dit artikel onder b., c., f., g.,h. en j. genoemde functies mogen uitsluitend op de
begane grond plaatsvinden.
c. voor de uitoefening van persoonlijke en zakelijke dienstverlening, kantoren, ambachtelijke
bedrijven detailhandel en horeca geldt een bedrijfsvloeroppervlakte per vestiging van maximaal
250,00 m².
d. In afwijking van het bovenstaande is ter plaatse van de aanduiding „specifieke bouwaanduiding afwijkende oppervlakte‟ het bestaand bedrijfsvloeroppervlak aan detailhandel, persoonlijke en
zakelijke dienstverlening toegestaan.
12.4.2 Aan-huis-gebonden-beroep
Het gebruik van een praktijkruimte ten behoeve van een aan-huis-gebonden-beroep is niet strijdig met
lid 1 van dit artikel, mits:
a. het gebruik een kleinschalig karakter heeft en naar aard met het woonkarakter in
overeenstemming is;
b. de praktijkruimte maximaal 1/3 van het gebruiksoppervlak van de woning of maximaal 50,00 m²
van de bijgebouwen beslaat;
c. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat diegene die de activiteit uitvoert
tevens hoofdbewoner van de woning is;
d. het niet zodanig verkeersaantrekkende activiteiten betreft die kunnen leiden tot een nadelige
beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, dan wel tot een onevenredige
parkeerdruk op de openbare ruimte;
e. er geen uitoefening van detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van ter plaatse vervaardigde
producten.
12.4.3 Gebruiksverbod
Tot een gebruik strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt in ieder
geval gerekend:
a. het gebruik van aan- en uitbouwen en bijgebouwen als zelfstandige woning;
b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen als afhankelijke woonruimte;
c. automatenhal;
a. internetcafés;
b. bardancings/ dancings;
c. coffeehops;
d. sexinrichtingen;
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e. belwinkels;
12.5 Afwijking van de gebruiksregels
12.5.1 Afwijken ten behoeve van mantelzorg
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 12.4.3 en toestaan dat een
vrijstaand bijgebouw behorende bij een woning gebruikt wordt als afhankelijke woonruimte, met dien
verstande dat:
a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is in het kader van mantelzorg;
b. er sprake is van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is;
c. de zorgbehoefte is aangetoond door een deskundige adviesinstantie;
d. de bouwregels onder artikel 12.2.4 overeenkomstig van toepassing zijn;
e. voor zover er een parkeerplaats op eigen terrein aanwezig is, moet deze worden gehandhaafd;
f.

zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is, dient het vrijstaande bijgebouw weer in gebruik
genomen te worden conform de bestemming.

12.5.2 Procedure
Het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning, verleend op grond van artikel 12.5.1 in, indien de
bestaande noodzaak vanuit een oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is.
12.6 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
Voor het geheel of gedeeltelijk slopen van bouwwerken gelden de volgende regels:
a. het is verboden op de onder lid 1 van dit artikel benoemde gronden, zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning van het bevoegd gezag over te gaan tot het geheel of gedeeltelijk slopen
van bouwwerken ter plaatse van de aanduiding „karakteristiek‟;
b. het bepaalde onder a. is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of
werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud betreffen;
2. op het tijdstip van het van kracht worden van het plan reeds in uitvoering zijn, dan wel
krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd.
c. het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning slechts verlenen, indien één van de volgende
situaties zich voordoen:
1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de karakteristieke hoofdvorm van de
bebouwing;
2. de karakteristieke hoofdvorm niet langer aanwezig is en niet zonder ingrijpende wijzigingen
aan het gebouw kan worden hersteld;
3. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet te handhaven is;
4. het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek vallen
aan te merken, en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke
hoofdvorm plaatsvindt.
5. de economische levensduur ten gevolge van de bouwtechnische kwaliteit verstreken is.
d. alvorens bevoegd gezag beslist over een aanvraag om een omgevingsvergunning zoals bedoeld
onder a., wordt advies ingewonnen van de monumentencommissie.
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Artikel 13 Groen
13.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. plantsoen, bermen en overige groenvoorzieningen;
b. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
c. fiets- en voetpaden en overige verhardingen;
d. evenementen;
e. terrassen ten behoeve van de aanliggende horecavoorzieningen;
alsmede voor bijbehorende:
f.

geluidwerende voorzieningen;

g. nutsvoorzieningen;
h. speelvoorzieningen;
i.

straatmeubilair;

j.

kunstobjecten;

k. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.
13.2 Bouwregels
Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde
bestemmingsomschrijving de volgende bouwwerken worden gebouwd:
13.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. de oppervlakte per gebouw bedraagt maximaal 30,00 m²;
b. de bouwhoogte bedraagt maximaal 3,50 m.
13.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 3,25 m;
b. de oppervlakte van overkappingen bedraagt maximaal 30,00 m², uitgezonderd ter plaatse van de
aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overkapping' waar de oppervlakte geheel mag worden
bebouwd;
c. de bouwhoogte van kunstobjecten bedraagt maximaal 15,00 m;
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 4,00 m.
13.3 Nadere eisen
a. Het bevoegd gezag kan, met inachtneming van de voorgaande regels bij het verlenen van een
omgevingsvergunning nadere eisen te stellen ten aanzien van de plaatsing en vormgeving van de
bouwwerken.
b. De regel in sub a. mag slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat de belangen van
derden onevenredig worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de doeleinden van het plan
of met het oog op de bereikbaarheid van bouwwerken in verband met calamiteiten.
13.4 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder:
c. artikel 13.2.1 voor de bouwhoogte van gebouwen tot een bouwhoogte van maximaal 5,00 m.
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Artikel 14 Horeca
14.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met horecacategorie 1b' uitsluitend voor
horecabedrijven van ten hoogste categorie 1b;
b. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met horecacategorie 2' uitsluitend voor
horecabedrijven van ten hoogste categorie 2;
c. ondergeschikte detailhandel;
d. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' tevens voor een bedrijfswoning.
alsmede voor bijbehorende:
e. terrassen;
f.

magazijn, kantoor of kantine;

g. parkeervoorzieningen en overige verhardingen;
h. tuinen en andere groenvoorzieningen;
i.

water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

j.

andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.

14.2 Bouwregels
Op deze gronden mogen uitsluitend, ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde
bestemmingsomschrijving, de volgende bouwwerken worden gebouwd:
14.2.1 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
b. de goot- en/of bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de
aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' of 'maximale bouwhoogte (m)'.
14.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden
opgericht;
b. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 3,25 m;
c. de oppervlakte van overkappingen bedraagt maximaal 50,00 m², met dien verstande dat per
bouwperceel niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak
bebouwd mag worden;
d. de bouwhoogte van een erfafscheiding die gebouwd wordt achter de voorgevellijn bedraagt
maximaal 2,00 m;
e. de bouwhoogte van een erfafscheiding die gebouwd wordt vóór de voorgevellijn bedraagt
maximaal 1,00 m;
f.

de bouwhoogte van lichtmasten, vlaggenmasten en reclamemasten bedraagt maximaal 10,00 m;

g. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 2,00 m.
14.3 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder:
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a. artikel 14.2.2 voor de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot een
bouwhoogte van maximaal 4,00 m.
14.4 Specifieke gebruiksregels
14.4.1 Gebruiksverbod
Tot een gebruik strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt in ieder
geval gerekend:
a. internetcafés;
b. bardancings/ dancings;
c. coffeehops;
d. sexinrichtingen;
e. belwinkels.
14.5 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
Voor het geheel of gedeeltelijk slopen van bouwwerken gelden de volgende regels:
a. het is verboden op de onder lid 1 van dit artikel benoemde gronden, zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning van het bevoegd gezag over te gaan tot het geheel of gedeeltelijk slopen
van bouwwerken ter plaatse van de aanduiding „karakteristiek‟;
b. het bepaalde onder a. is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of
werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud betreffen;
2. op het tijdstip van het van kracht worden van het plan reeds in uitvoering zijn, dan wel
krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd.
c. het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning slechts verlenen, indien één van de volgende
situaties zich voordoen:
1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de karakteristieke hoofdvorm van de
bebouwing;
2. de karakteristieke hoofdvorm niet langer aanwezig is en niet zonder ingrijpende wijzigingen
aan het gebouw kan worden hersteld;
3. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet te handhaven is;
4. het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek vallen
aan te merken, en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke
hoofdvorm plaatsvindt.
5. de economische levensduur ten gevolge van de bouwtechnische kwaliteit verstreken is.
d. alvorens bevoegd gezag beslist over een aanvraag om een omgevingsvergunning zoals bedoeld
onder a., wordt advies ingewonnen van de monumentencommissie.
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Artikel 15 Kantoor
15.1 Bestemmingsomschrijving
De voor Kantoor aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. kantoren;
a. zakelijke dienstverlening;
b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van kantoor - post', uitsluitend een postkantoor.
alsmede voor bijbehorende:
c. magazijn of kantine;
d. parkeervoorzieningen en overige verhardingen;
e. tuinen en andere groenvoorzieningen;
f.

water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

g. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.

15.2 Bouwregels
Op deze gronden mogen uitsluitend, ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde
bestemmingsomschrijving, de volgende bouwwerken worden gebouwd:
15.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
b. de bouwhoogte en het bebouwingspercentage mogen niet meer bedragen dan is aangegeven ter
plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)';
15.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden
opgericht;
b. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 3,25 m;
c. de oppervlakte van overkappingen bedraagt maximaal 50,00 m², met dien verstande dat per
bouwperceel het bebouwingspercentage niet meer mag bedragen dan is aangegeven in artikel
15.2.1;
d. de bouwhoogte van een erfafscheiding die gebouwd wordt vóór de voorgevellijn bedraagt
maximaal 1,00 m;
e. de bouwhoogte van een erfafscheiding die gebouwd wordt achter de voorgevellijn bedraagt
maximaal 2,00 m;
f.

de bouwhoogte van lichtmasten, vlaggenmasten en reclamemasten bedraagt maximaal 10,00 m;

g. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 2,00 m.

15.3 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder:
a. artikel 15.2.3 voor de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot een
bouwhoogte van maximaal 4,00 m.
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Artikel 16 Maatschappelijk
16.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. educatieve voorzieningen en onderwijsvoorzieningen;
b. peuterspeelzalen, kinder- en naschoolse opvang;
c. sociaal-medische en (para)medische voorzieningen en verwante detailhandel zoals een
apotheek;
d. (sociaal)culturele en voorzieningen;
e. voorzieningen ten behoeve van openbaar bestuur en openbare dienstverlening;
f.

religieuze en levensbeschouwelijke voorzieningen;

g. nutsvoorzieningen;
h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - bakkerij', tevens voor sociale
dagbesteding in de vorm van een bakkerij;
i.

ter plaatse van de aanduiding 'museum', tevens voor een museum;

j.

ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening', tevens voor zakelijke dienstverlening;

k. ter plaatse van de aanduiding 'opslag', tevens voor opslag;
l.

ter plaatse van de aanduiding 'wonen', tevens voor woningen;

m. ter plaatse van de aanduiding 'dansschool' is een dansschool toegestaan;
alsmede voor bijbehorende:
n. magazijn, kantoor, kantine;
o. ondergeschikte detailhandel- en horecavoorzieningen;
p. parkeervoorzieningen, paden en overige verhardingen;
q. tuinen en andere groenvoorzieningen;
r.

water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

s. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.
16.2 Bouwregels
Op deze gronden mogen uitsluitend, ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde
bestemmingsomschrijving, de volgende bouwwerken worden gebouwd:
16.2.1 Algemeen
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
b. het bebouwingspercentage mag per bouwperceel niet meer bedragen dan is aangegeven ter
plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)';
c. ter plaatse van aanduiding 'onderdoorgang' dient een minimale vrije hoogte van 3,00 m tussen het
peil en de verdieping aangehouden te worden;

16.2.2 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. de goot- en/of bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter
plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)';
b. indien geen aanduiding is aangegeven gelden voor de goot- en bouwhoogte de volgende regels :
1. de goothoogte van een hoofdgebouw moet hetzij gelijk zijn aan de goothoogte van het
hoofdgebouw dat aanwezig is op het tijdstip van het ter inzage leggen van het plan, dan wel
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gelijk zijn aan ten hoogste de goothoogte van het hoogste van beide naastgelegen
hoofdgebouwen en tenminste de goothoogte van het laagste van beide naastgelegen
hoofdgebouwen;
2. indien een relevant naastgelegen hoofdgebouw ontbreekt, stelt het bevoegd gezag nadere
eisen ten aanzien van de goothoogte, waarbij de maatvoering van de bebouwing, zoals die
bestaat op het tijdstip van het in ontwerp ter inzage leggen van het plan, in de overweging
wordt betrokken;
16.2.3 Nutsvoorziening
Voor het bouwen van nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:
a. de gezamenlijke oppervlakte aan gebouwen mag per bouwperceel maximaal 30,00 m 2 bedragen;
b. de goothoogte mag maximaal 3,50 m bedragen;
c. de bouwhoogte mag maximaal 5,50 m bedragen;
16.2.4 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen
Voor de aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels:
a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen 1,00 m achter de voorgevellijn te worden gebouwd;
b. de goothoogte mag maximaal 4,00 m bedragen;
c. de bouwhoogte mag maximaal 7,50 m bedragen;
16.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
a. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden
opgericht;
c. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 3,25 m;
d. de oppervlakte van overkappingen bedraagt maximaal 50,00 m², met dien verstande dat per
bouwperceel het bebouwingspercentage niet meer mag bedragen dan is aangegeven in artikel
16.2.1;
e. de bouwhoogte van een erfafscheiding die gebouwd wordt vóór de voorgevellijn bedraagt
maximaal 1,00 m;
f.

de bouwhoogte van een erfafscheiding die gebouwd wordt achter de voorgevellijn bedraagt
maximaal 2,00 m;

g. de bouwhoogte van lichtmasten, vlaggenmasten en reclamemasten bedraagt maximaal 10,00 m;
h. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 2,00 m.

16.3 Specifieke gebruiksregels
16.3.1 Gebruiksverbod
Tot een gebruik strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt in ieder
geval gerekend:
a. zelfstandige detailhandel;
b. zelfstandige horeca.
16.4 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder:
a. artikel 16.2.5 voor de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot een
bouwhoogte van maximaal 4,00 m.
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16.5 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
Voor het geheel of gedeeltelijk slopen van bouwwerken gelden de volgende regels:
a. het is verboden op de onder lid 1 van dit artikel benoemde gronden, zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning van het bevoegd gezag over te gaan tot het geheel of gedeeltelijk slopen
van bouwwerken ter plaatse van de aanduiding „karakteristiek‟;
b. het bepaalde onder a. is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of
werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud betreffen;
2. op het tijdstip van het van kracht worden van het plan reeds in uitvoering zijn, dan wel
krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd.
c. het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning slechts verlenen, indien één van de volgende
situaties zich voordoen:
1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de karakteristieke hoofdvorm van de
bebouwing;
2. de karakteristieke hoofdvorm niet langer aanwezig is en niet zonder ingrijpende wijzigingen
aan het gebouw kan worden hersteld;
3. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet te handhaven is;
4. het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek vallen
aan te merken, en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke
hoofdvorm plaatsvindt.
5. de economische levensduur ten gevolge van de bouwtechnische kwaliteit verstreken is.
d. alvorens bevoegd gezag beslist over een aanvraag om een omgevingsvergunning zoals bedoeld
onder a., wordt advies ingewonnen van de monumentencommissie.
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Artikel 17 Maatschappelijk - Begraafplaats
17.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Maatschappelijk - Begraafplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. begraafplaats met bijbehorende begraafvoorzieningen;
alsmede voor bijbehorende:
b. parkeervoorzieningen, paden en overige verhardingen;
c. tuinen en andere groenvoorzieningen;
d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
e. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.
17.2 Bouwregels
Op deze gronden mogen uitsluitend, ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde
bestemmingsomschrijving, de volgende bouwwerken worden gebouwd:
17.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. ter plaatste van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bebouwing uitgesloten' mogen geen
gebouwen worden opgericht;
b. het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de
aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)';
c. de bouwhoogte bedraagt maximaal 5,00 m.
17.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt maximaal 2,50 m;
b. de bouwhoogte van lichtmasten en vlaggenmasten bedraagt maximaal 10,00 m;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 4,00 m.
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Artikel 18 Tuin
18.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen woningen;
alsmede voor bijbehorende:
b. groenvoorzieningen;
c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
d. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.
18.2 Bouwregels
Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde
bestemmingsomschrijving de volgende bouwwerken worden gebouwd:
18.2.1 Aan- en uitbouwen
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen gelden de volgende regels:
a. bij iedere woning mogen aan- en uitbouwen worden opgericht in de vorm van erkers,
tochtportalen of entreepartijen;
b. de oppervlakte bedraagt maximaal 6,00 m²;
c. de bouwhoogte is maximaal 0,30 m boven de hoogte van de eerste bouwlaag van de woning.
18.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van een pergola bedraagt maximaal 2,50 m;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 1,00 m.
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Artikel 19 Verkeer
19.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wegen, straten en paden;
b. parkeervoorzieningen;
c. geluidwerende voorzieningen;
alsmede voor bijbehorende:
d. bruggen en viaducten;
e. taluds en oevers;
f.

straatmeubilair;

g. kunstobjecten;
h. nutsvoorzieningen;
i.

bermen, plantsoenen en andere groenvoorzieningen;

j.

water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

k. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.

19.2 Bouwregels
Op deze gronden mogen uitsluitend, ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde
bestemmingsomschrijving, de volgende bouwwerken worden gebouwd:
19.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. de oppervlakte per gebouw bedraagt maximaal 30,00 m²;
b. de bouwhoogte bedraagt maximaal 3,50 m.
19.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van kunstobjecten bedraagt maximaal 15,00 m;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 5,00 m.

19.3 Nadere eisen
a. Het bevoegd gezag kan, met inachtneming van de voorgaande regels bij het verlenen van een
omgevingsvergunning nadere eisen te stellen ten aanzien van de plaatsing en vormgeving van de
bouwwerken.
b. De regel in sub a. mag slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat de belangen van
derden onevenredig worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de doeleinden van het plan
of met het oog op de bereikbaarheid van bouwwerken in verband met calamiteiten.
19.4 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder:
c. artikel 19.2.1 voor de bouwhoogte van gebouwen tot een bouwhoogte van maximaal 5,00 m.

57

Bestemmingsplan Markt-Centrum e.o.

Artikel 20 Verkeer - Spoorverkeer
20.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer - Spoorverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. spoorwegvoorzieningen;
b. wegen, straten en paden;
c. (fiets-)stallingsvoorzieningen;
d. ter plaatse van de aanduiding 'openbaar vervoerstation', tevens een openbaar vervoerstation;
alsmede voor bijbehorende:
e. magazijn, kantoor, kantine;
f.

overkappingen;

g. ondergeschikte detailhandel- en horecavoorzieningen;
h. ongelijkvloerse kruisingen ten behoeve van wegen, straten en water;
i.

straatmeubilair;

j.

kunstobjecten;

k. nutsvoorzieningen;
l.

bermen, plantsoenen en andere groenvoorzieningen;

m. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
n. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.
20.2 Bouwregels
Op deze gronden mogen uitsluitend, ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde
bestemmingsomschrijving, de volgende bouwwerken worden gebouwd:
20.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. de bouwhoogte bedraagt maximaal 3,50 m.

20.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden
opgericht;
b. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 3,50 m;
c. de bouwhoogte van kunstobjecten bedraagt maximaal 15,00 m;
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 5,00 m.
20.3 Nadere eisen
a. Het bevoegd gezag kan, met inachtneming van de voorgaande regels bij het verlenen van een
omgevingsvergunning nadere eisen te stellen ten aanzien van de plaatsing en vormgeving van
gebouwen en andere bouwwerken;
b. de in lid a. bedoelde nadere eisen mogen slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat
de belangen van derden onevenredig worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de
doeleinden van het plan of met het oog op de bereikbaarheid van gebouwen, andere bouwwerken
en gronden in verband met calamiteiten.
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20.4 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder:
c. artikel 20.2.1 voor de bouwhoogte van gebouwen tot een bouwhoogte van maximaal 5,00 m.
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Artikel 21 Verkeer - Verblijf
21.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer - Verblijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wegen, woonstraten en erven;
b. fiets- en voetpaden;
c. parkeervoorzieningen;
d. evenementen;
e. terrassen ten behoeve van de aanliggende horecabestemming;
f.

ter plaatse van de aanduiding 'garage' tevens voor garageboxen;

g. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel', tevens voor detailhandel;
h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - luifel', tevens voor luifels;
alsmede voor bijbehorende:
i.

speelvoorzieningen;

j.

geluidwerende voorzieningen;

k. bruggen en viaducten;
l.

taluds en oevers;

m. straatmeubilair;
n. kunstobjecten;
o. nutsvoorzieningen;
p. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
q. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.

21.2 Bouwregels
Op deze gronden mogen uitsluitend, ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde
bestemmingsomschrijving, de volgende bouwwerken worden gebouwd:
21.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen, niet zijnde garageboxen, gelden de volgende regels:
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. de bouwhoogte bedraagt maximaal 3,50 m.
21.2.2 Garageboxen
Voor het bouwen van garageboxen gelden de volgende regels:
a. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage' zijn garageboxen toegestaan;
b. de oppervlakte per garagebox bedraagt maximaal 30,00 m²;
c. ter plaatse van de aanduiding „specifieke bouwaanduiding - afwijkende oppervlakte‟ bedraagt de
oppervlakte per garagebox maximaal 70,0 m²;
d. de bouwhoogte bedraagt maximaal 3,25 m.
21.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 3,50 m;
b. de oppervlakte per overkapping bedraagt maximaal 30,00 m²;
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c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - luifel' mag de aangegeven
oppervlakte geheel worden bebouwd en geldt er geen maximale bouwhoogte, met dien verstande
dat de luifel aan de aanwezige gevel dient te worden gebouwd.
d. de bouwhoogte van kunstobjecten bedraagt maximaal 15,00 m;
e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 5,00 m.
21.3 Nadere eisen
a. Het bevoegd gezag kan, met inachtneming van de voorgaande regels bij het verlenen van een
omgevingsvergunning nadere eisen te stellen ten aanzien van de plaatsing en vormgeving van
gebouwen en andere bouwwerken.
b. de in lid a. bedoelde nadere eisen mogen slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat
de belangen van derden onevenredig worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de
doeleinden van het plan of met het oog op de bereikbaarheid van gebouwen, andere bouwwerken
en gronden in verband met calamiteiten.
21.4 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder:
a. artikel 21.2.1 voor de bouwhoogte van gebouwen tot een bouwhoogte van maximaal 5,00 m.
21.5 Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel onder f. wordt in
ieder geval gerekend:
a. het gebruik van een garagebox voor enige vorm van handel of bedrijf.
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Artikel 22 Wonen - Aaneengesloten
22.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen - Aaneengesloten' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. aaneengesloten woningen;
b. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel', tevens voor detailhandel;
c. ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening', tevens voor zakelijke dienstverlening;
alsmede voor bijbehorende:
d. tuinen, erven en bijbehorende verhardingen;
e. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.
22.2 Bouwregels
Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde
bestemmingsomschrijving de volgende bouwwerken worden gebouwd:
22.2.1 Woningen
Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels:
a. woningen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. de goot- en/of bouwhoogte van een woning mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter
plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' en/of 'maximale bouwhoogte (m)';
c. de breedte van een woning (een aan- of uitbouw en/of aangebouwd bijgebouw niet meegerekend)
bedraagt minimaal 5,40 m.
22.2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen
Bij iedere woning mogen aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd, waarbij de volgende
regels gelden:
a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden
gebouwd;
b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen op een afstand minder dan 3,00 m tot de zijdelingse
bouwperceelsgrens dienen minimaal 1,50 m achter de voorgevellijn van de woning te worden
gebouwd, met dien verstande dat de afstand van aan- en uitbouwen en bijgebouwen tot de
openbare weg waaraan de voorgevel ligt, minimaal 5,00 m bedraagt;
c. op de gronden buiten het bouwvlak mogen per bouwperceel aan- en uitbouwen en bijgebouwen
worden gebouwd met een maximale oppervlakte van 36,00 m², met dien verstande dat per
bouwperceel niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak
bebouwd mag worden;
d. de goothoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen binnen het bouwvlak
bedraagt maximaal 0,30 m boven de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van de woning. De
bouwhoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen binnen het bouwvlak bedraagt
maximaal 0,30 m boven de bouwhoogte van de tweede bouwlaag van de woning;
e. de goot- en bouwhoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen buiten het
bouwvlak is maximaal 0,30 m boven de hoogte van de eerste bouwlaag van de woning;
f.

de goot- en bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen bedragen respectievelijk maximaal 3,25 m
en 5,50 m;

g. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen tot op de zijdelingse bouwperceelsgrens worden
gebouwd;
h. vrijstaande bijgebouwen mogen alleen ge- of verbouwd worden als afhankelijke woonruimte,
nadat een omgevingsvergunning op grond van artikel 22.5.1 is verleend.
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22.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden
opgericht;
b. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 3,25 m;
c. de oppervlakte van overkappingen bedraagt maximaal 36,00 m², met dien verstande dat per
bouwperceel niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak
bebouwd mag worden;
d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 2,00 m.
22.3 Afwijken van de bouwregels
22.3.1 Afwijken
Het bevoegd gezag kan via een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
a. artikel 22.2.2 voor de bouw van een praktijkruimte voor een aan-huis-gebonden-beroep in een
aan- en uitbouw of bijgebouw waarbij de volgende regels gelden:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de praktijkruimte bedraagt maximaal 50,00 m²;
2. per bouwperceel mag maximaal 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak
worden bebouwd;
3. de overige bouwregels voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen in artikel 22.2.2 zijn van
toepassing.
b. artikel 22.2.2 voor de oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen tot een gezamenlijke
oppervlakte van 50,00 m² met dien verstande dat per bouwperceel niet meer dan 50% van de
oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak bebouwd mag worden;
c. artikel 22.2.2 voor de plaatsing van een tijdelijke woonunit, waarbij de volgende regels gelden:
1. de woonunit is noodzakelijk ten behoeve van huisvesting in het kader van mantelzorg;
2. er is sprake van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is;
3. de zorgbehoefte is aangetoond door een deskundige adviesinstantie;
4. de oppervlakte van de woonunit bedraagt maximaal 80,00 m²;
5. de bouwhoogte van de woonunit bedraagt maximaal 3,25 m;
6. de woonunit dient minimaal 3,00 m achter de voorgevellijn van de woning te worden
geplaatst;
7. per bouwperceel mag niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het
bouwvlak bebouwd worden;
8. de woonunit mag ook vrij van de woning geplaatst worden;
9. voor zover er een parkeerplaats op eigen terrein aanwezig is, moet deze worden
gehandhaafd, tenzij er op het perceel geen andere mogelijkheden zijn om de woonunit te
plaatsen;
10. zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is dient de woonunit te worden verwijderd.
22.3.2 Procedure
Het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning verleend op grond van artikel
22.3.1 sub c. in, indien de bestaande noodzaak vanuit het oogpunt van mantelzorg niet meer
aanwezig is.
22.4 Specifieke gebruiksregels
22.4.1 Aan-huis-gebonden-beroep
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Het gebruik van een praktijkruimte ten behoeve van een aan-huis-gebonden-beroep is niet strijdig met
lid 1 van dit artikel, mits:
a. het gebruik een kleinschalig karakter heeft en naar aard met het woonkarakter in
overeenstemming is;
b. de praktijkruimte maximaal 1/3 van het gebruiksoppervlak van de woning, of maximaal 50,00 m²
van de bijgebouwen beslaat;
c. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat diegene die de activiteit uitvoert
tevens hoofdbewoner van de woning is;
d. het niet zodanig verkeersaantrekkende activiteiten betreft die kunnen leiden tot een nadelige
beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, dan wel tot een onevenredige
parkeerdruk op de openbare ruimte;
e. er geen uitoefening van detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van ter plaatse vervaardigde
producten.
22.4.2 Gebruiksverbod
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt in ieder
geval gerekend:
a. het gebruiken van aan- en uitbouwen en bijgebouwen als zelfstandige woning;
b. het gebruiken van vrijstaande bijgebouwen als afhankelijke woonruimte.
22.5 Afwijken van de gebruiksregels
22.5.1 Afwijken ten behoeve van mantelzorg
Het bevoegd gezag kan via een omgevingsvergunning afwijken van artikel 22.4.2 en toestaan dat een
vrijstaand bijgebouw gebruikt wordt als afhankelijke woonruimte, met dien verstande dat:
a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is in het kader van mantelzorg;
b. er sprake is van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is;
c. de zorgbehoefte is aangetoond door een deskundige adviesinstantie;
d. de bouwregels onder artikel 22.2.2 overeenkomstig van toepassing zijn;
e. voor zover er een parkeerplaats op eigen terrein aanwezig is, moet deze worden gehandhaafd,
tenzij er op het perceel geen andere mogelijkheden zijn om huisvesting voor mantelzorg mogelijk
te maken;
f.

zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is, dient het vrijstaande bijgebouw weer in gebruik
genomen te worden conform de bestemming.

22.5.2 Procedure
Het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning, verleend op grond van artikel 22.5.1 in, indien de
bestaande noodzaak vanuit een oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is.

22.6 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
Voor het geheel of gedeeltelijk slopen van bouwwerken gelden de volgende regels:
a. het is verboden op de onder lid 1 van dit artikel benoemde gronden, zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning van het bevoegd gezag over te gaan tot het geheel of gedeeltelijk slopen
van bouwwerken ter plaatse van de aanduiding „karakteristiek‟;
b. het bepaalde onder a. is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of
werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud betreffen;
2. op het tijdstip van het van kracht worden van het plan reeds in uitvoering zijn, dan wel
krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd.
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c. het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning slechts verlenen, indien één van de volgende
situaties zich voordoen:
1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de karakteristieke hoofdvorm van de
bebouwing;
2. de karakteristieke hoofdvorm niet langer aanwezig is en niet zonder ingrijpende wijzigingen
aan het gebouw kan worden hersteld;
3. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet te handhaven is;
4. het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek vallen
aan te merken, en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke
hoofdvorm plaatsvindt.
5. de economische levensduur ten gevolge van de bouwtechnische kwaliteit verstreken is.
d. alvorens bevoegd gezag beslist over een aanvraag om een omgevingsvergunning zoals bedoeld
onder a., wordt advies ingewonnen van de monumentencommissie.
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Artikel 23 Wonen - Geschakeld
23.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen - Geschakeld' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. geschakelde woningen;
alsmede voor bijbehorende:
b. tuinen, erven en bijbehorende verhardingen;
c. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.
23.2 Bouwregels
Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde
bestemmingsomschrijving de volgende bouwwerken worden gebouwd:
23.2.1 Woningen
Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels:
a. woningen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. de goot- en/of bouwhoogte van een woning mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter
plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' en/of 'maximale bouwhoogte (m)';
c. de breedte van een woning (de aan- of uitbouw of aangebouwd bijgebouw niet meegerekend)
bedraagt minimaal 5,40 m;
23.2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen
Bij iedere woning mogen aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd, waarbij de volgende
regels gelden:
a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden
gebouwd;
b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen op een afstand minder dan 3,00 m tot de zijdelingse
bouwperceelsgrens dienen minimaal 1,50 m achter de voorgevellijn van de woning te worden
gebouwd met dien verstande dat de afstand van aan- en uitbouwen en bijgebouwen tot de
openbare weg minimaal 5,00 m bedraagt;
c. op de gronden buiten het bouwvlak mogen per bouwperceel aan- en uitbouwen en bijgebouwen
worden gebouwd met een maximale oppervlakte van 50,00 m², met dien verstande dat per
bouwperceel niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak
bebouwd mogen worden;
d. de goothoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen binnen het bouwvlak, niet
zijnde het aan- of uitbouw of aangebouwd bijgebouw waarmee de woning geschakeld is, bedraagt
maximaal 0,30 m boven de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van de woning. De bouwhoogte
van aan- en uitbouwen en bijgebouwen binnen het bouwvlak bedraagt maximaal 0,30 m boven de
bouwhoogte van de tweede bouwlaag van de woning.
e. de goot- en bouwhoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen buiten het
bouwvlak is maximaal 0,30 m boven de hoogte van de eerste bouwlaag van de woning;
f.

de goot- en bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen bedragen respectievelijk maximaal 3,25 m
en 5,50 m;

g. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen tot op de zijdelingse bouwperceelsgrens worden
gebouwd.
h. vrijstaande bijgebouwen mogen alleen ge- of verbouwd worden als afhankelijke woonruimte,
nadat een omgevingsvergunning op grond van artikel 23.5.1 is verleend.
23.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
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a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden
opgericht;
b. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 3,25 m;
c. de oppervlakte van overkappingen bedraagt maximaal 50,00 m², met dien verstande dat per
bouwperceel niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak
bebouwd mag worden;
d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 2,00 m.
23.3 Afwijken van de bouwregels
23.3.1 Afwijken
Het bevoegd gezag kan via een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
a. artikel 23.2.2 voor de bouw van een praktijkruimte voor een aan-huis-gebonden-beroep in een
aan- en uitbouw of bijgebouw waarbij de volgende regels gelden:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de praktijkruimte bedraagt maximaal 50,00 m²;
2. per bouwperceel mag maximaal 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak
worden bebouwd;
3. de overige bouwregels voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen in artikel 23.2.2 zijn van
toepassing.
b. artikel 23.2.2 voor de plaatsing van een tijdelijke woonunit, waarbij de volgende regels gelden:
1. de woonunit is noodzakelijk ten behoeve van huisvesting in het kader van mantelzorg;
2. er is sprake van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is;
3. de zorgbehoefte is aangetoond door een deskundige adviesinstantie;
4. de oppervlakte van de woonunit bedraagt maximaal 80,00 m²;
5. de bouwhoogte van de woonunit bedraagt maximaal 3,25 m;
6. de woonunit dient minimaal 3,00 m achter de voorgevellijn van de woning te worden
geplaatst;
7. per bouwperceel mag niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het
bouwvlak bebouwd worden;
8. de woonunit mag ook vrij van de woning geplaatst worden;
9. voor zover er een parkeerplaats op eigen terrein aanwezig is, moet deze worden
gehandhaafd, tenzij er op het perceel geen andere mogelijkheden zijn om de woonunit te
plaatsen;
10. zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is dient de woonunit te worden verwijderd.
23.3.2 Procedure
Het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning, verleend op grond van artikel 23.3.1 sub b. in,
indien de bestaande noodzaak vanuit het oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is.
23.4 Specifieke gebruiksregels
23.4.1 Aan-huis-gebonden-beroep
Het gebruik van een praktijkruimte ten behoeve van een aan-huis-gebonden-beroep is niet strijdig met
lid 1 van dit artikel, mits:
a. het gebruik een kleinschalig karakter heeft en naar aard met het woonkarakter in
overeenstemming is;
b. de praktijkruimte maximaal 1/3 van het gebruiksoppervlak van de woning, of maximaal 50,00 m²
van de bijgebouwen beslaat;
c. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat diegene die de activiteit uitvoert
tevens hoofdbewoner van de woning is;
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d. het niet zodanig verkeersaantrekkende activiteiten betreft die kunnen leiden tot een nadelige
beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, dan wel tot een onevenredige
parkeerdruk op de openbare ruimte;
e. er geen uitoefening van detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van ter plaatse vervaardigde
producten.
23.4.2 Gebruiksverbod
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt in ieder
geval gerekend:
a. het gebruiken van aan- en uitbouwen en bijgebouwen als zelfstandige woning;
b. het gebruiken van vrijstaande bijgebouwen als afhankelijke woonruimte.
23.5 Afwijken van de gebruiksregels
23.5.1 Afwijken ten behoeve van mantelzorg
Het bevoegd gezag kan via een omgevingsvergunning afwijken van artikel 23.4.2 en toestaan dat een
vrijstaand bijgebouw gebruikt wordt als afhankelijke woonruimte, met dien verstande dat:
a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is in het kader van mantelzorg;
b. er sprake is van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is;
c. de zorgbehoefte is aangetoond door een deskundige adviesinstantie;
d. de bouwregels onder artikel 23.2.2 overeenkomstig van toepassing zijn;
e. voor zover er een parkeerplaats op eigen terrein aanwezig is, moet deze worden gehandhaafd,
tenzij er op het perceel geen andere mogelijkheden zijn om huisvesting voor mantelzorg mogelijk
te maken;
f.

zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is, dient het vrijstaande bijgebouw weer in gebruik
genomen te worden conform de bestemming.

23.5.2 Procedure
Het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning, verleend op grond van artikel 23.5.1 in, indien de
bestaande noodzaak vanuit een oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is.
23.6 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
Voor het geheel of gedeeltelijk slopen van bouwwerken gelden de volgende regels:
a. het is verboden op de onder lid 1 van dit artikel benoemde gronden, zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning van het bevoegd gezag over te gaan tot het geheel of gedeeltelijk slopen
van bouwwerken ter plaatse van de aanduiding „karakteristiek‟;
b. het bepaalde onder a. is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of
werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud betreffen;
2. op het tijdstip van het van kracht worden van het plan reeds in uitvoering zijn, dan wel
krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd.
c. het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning slechts verlenen, indien één van de volgende
situaties zich voordoen:
1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de karakteristieke hoofdvorm van de
bebouwing;
2. de karakteristieke hoofdvorm niet langer aanwezig is en niet zonder ingrijpende wijzigingen
aan het gebouw kan worden hersteld;
3. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet te handhaven is;
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4. het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek vallen
aan te merken, en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke
hoofdvorm plaatsvindt.
5. de economische levensduur ten gevolge van de bouwtechnische kwaliteit verstreken is.
d. alvorens bevoegd gezag beslist over een aanvraag om een omgevingsvergunning zoals bedoeld
onder a., wordt advies ingewonnen van de monumentencommissie.

69

Bestemmingsplan Markt-Centrum e.o.

Artikel 24 Wonen - Gestapeld
24.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen - Gestapeld' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. gestapelde woningen, zoals flatgebouwen, appartementencomplexen e.d.;
alsmede voor bijbehorende:
b. tuinen, erven en bijbehorende verhardingen;
c. parkeervoorzieningen;
d. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.
24.2 Bouwregels
Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde
bestemmingsomschrijving de volgende bouwwerken worden gebouwd:
24.2.1 Woningen
Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels:
a. woningen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. de goot- en/of bouwhoogte van een woning mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter
plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' en/of 'maximale bouwhoogte (m)';
c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is maximaal het aangegeven
aantal wooneenheden toegestaan;
d. de bouwhoogte en bebouwingspercentage van de woningen mag niet meer bedragen dan is
aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m) en maximum
bebouwingspercentage (%)';
e. ter plaatse van aanduiding 'onderdoorgang' dient een minimale vrije hoogte van 3,00 m tussen het
peil en de verdieping aangehouden te worden;
24.2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen gelden de volgende regels:
a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen zowel binnen het bouwvlak als ter plaatse van de
aanduiding 'bijgebouwen' worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van bijgebouwen bedraagt maximaal 3,25 m;
24.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden
opgericht;
b. de bouwhoogte van (vlucht)trappen mag niet meer bedragen dan de bouwhoogte die is
aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' en/of 'maximale
bouwhoogte (m)';
c. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 3,25 m;
d. de oppervlakte van overkappingen bedraagt maximaal 50,00 m², met dien verstande dat per
bouwperceel niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak
bebouwd mag worden;
e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3,00 m.
24.3 Specifieke gebruiksregels
24.3.1 Aan-huis-gebonden-beroep
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Het gebruik van een praktijkruimte ten behoeve van een aan-huis-gebonden-beroep is niet strijdig met
lid 1 van dit artikel, mits:
a. het gebruik een kleinschalig karakter heeft en zal behouden en naar aard met het woonkarakter
van de omgeving in overeenstemming is.
b. de praktijkruimte maximaal 1/3 van het gebruiksvloeroppervlak van de woning beslaat.
c. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat degene die de activiteiten uitvoert
tevens gebruiker van de woning is.
d. het geen verkeersaantrekkende activiteit betreft die kan leiden tot een nadelige beïnvloeding van
de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de
openbare ruimte.
e. er geen uitoefening van detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van ter plaatse vervaardigde
producten.
24.4 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
Voor het geheel of gedeeltelijk slopen van bouwwerken gelden de volgende regels:
a. het is verboden op de onder lid 1 van dit artikel benoemde gronden, zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning van het bevoegd gezag over te gaan tot het geheel of gedeeltelijk slopen
van bouwwerken ter plaatse van de aanduiding „karakteristiek‟;
b. het bepaalde onder a. is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of
werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud betreffen;
2. op het tijdstip van het van kracht worden van het plan reeds in uitvoering zijn, dan wel
krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd.
c. het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning slechts verlenen, indien één van de volgende
situaties zich voordoen:
1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de karakteristieke hoofdvorm van de
bebouwing;
2. de karakteristieke hoofdvorm niet langer aanwezig is en niet zonder ingrijpende wijzigingen
aan het gebouw kan worden hersteld;
3. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet te handhaven is;
4. het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek vallen
aan te merken, en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke
hoofdvorm plaatsvindt.
5. de economische levensduur ten gevolge van de bouwtechnische kwaliteit verstreken is.
d. alvorens bevoegd gezag beslist over een aanvraag om een omgevingsvergunning zoals bedoeld
onder a., wordt advies ingewonnen van de monumentencommissie.
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Artikel 25 Wonen - Twee-aaneen
25.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen - Twee-aaneen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. twee-aaneen woningen;
alsmede voor bijbehorende:
b. tuinen, erven en bijbehorende verhardingen;
c. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.
25.2 Bouwregels
Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde
bestemmingsomschrijving de volgende bouwwerken worden gebouwd:
25.2.1 Woningen
Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels:
a. woningen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
b. de afstand tussen de woning en de zijdelingse bouwperceelsgrens (een aan- of uitbouw en/of een
aangebouwd bijgebouw niet meegerekend) bedraagt aan één zijde minimaal 3,00 m.
c. de goot- en/of bouwhoogte van een woning mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter
plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' en/of 'maximale bouwhoogte (m)';
d. de breedte van een woning (een aan- of uitbouw en/of aangebouwd bijgebouw niet meegerekend)
bedraagt minimaal 5,40 m.
25.2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen
Bij iedere woning mogen aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd, waarbij de volgende
regels gelden:
a. aan- uitbouwen en bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen op een afstand minder dan 3,00 m tot de zijdelingse
bouwperceelsgrens dienen minimaal 1,50 m achter de voorgevellijn van de woning te worden
gebouwd, met dien verstande dat de afstand van aan- en uitbouwen en bijgebouwen tot de
openbare weg waaraan de voorgevel ligt, minimaal 5,00 m bedraagt;
c. op de gronden buiten het bouwvlak mogen per bouwperceel aan- en uitbouwen en bijgebouwen
worden gebouwd met een maximale oppervlakte van 50,00 m², met dien verstande dat per
bouwperceel niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak
bebouwd mogen worden;
d. de goothoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen binnen het bouwvlak
bedraagt maximaal 0,30 m boven de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van de woning. De
bouwhoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen binnen het bouwvlak bedraagt maximaal
0,30 m boven de bouwhoogte van de tweede bouwlaag van de woning.
e. de goot- en bouwhoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen buiten het
bouwvlak bedragen maximaal 0,30 m boven de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van de
woning;
f.

de goot- en bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen bedragen respectievelijk maximaal 3,25 m
en 5,50 m;

g. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen tot op de zijdelingse bouwperceelsgrens worden
gebouwd;
h. vrijstaande bijgebouwen mogen alleen ge- of verbouwd worden als afhankelijke woonruimte,
nadat een omgevingsvergunning op grond van artikel 25.5.1 is verleend.
25.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
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Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden
opgericht;
b. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 3,25 m;
c. de oppervlakte van overkappingen bedraagt maximaal 50,00 m², met dien verstande dat per
bouwperceel niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak
bebouwd mag worden;
d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 2,00 m.
25.3 Afwijken van de bouwregels
25.3.1 Afwijken
Het bevoegd gezag kan via een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
a. artikel 25.2.2 voor de bouw een praktijkruimte voor een aan-huis-gebonden-beroep in een aan- en
uitbouw of bijgebouw waarbij de volgende regels gelden:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de praktijkruimte bedraagt maximaal 50,00 m²;
2. per bouwperceel mag maximaal 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak
worden bebouwd;
3. de overige bouwregels voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen in artikel 25.2.2 zijn van
toepassing.
b. artikel 25.2.2 voor de plaatsing van een tijdelijke woonunit, waarbij de volgende regels gelden:
1. de woonunit is noodzakelijk ten behoeve van huisvesting in het kader van mantelzorg;
2. er is sprake van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is;
3. de zorgbehoefte is aangetoond door een deskundige adviesinstantie;
4. de oppervlakte van de woonunit bedraagt maximaal 80,00 m²;
5. de bouwhoogte van de woonunit bedraagt maximaal 3,00 m;
6. de woonunit dient minimaal 3,00 m achter de voorgevellijn van de woning te worden
geplaatst;
7. per bouwperceel mag niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het
bouwvlak bebouwd worden;
8. de woonunit mag ook vrij van de woning geplaatst worden;
9. voor zover er een parkeerplaats op eigen terrein aanwezig is, moet deze worden
gehandhaafd, tenzij er op het perceel geen andere mogelijkheden zijn om de woonunit te
plaatsen;
10. zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is dient de woonunit te worden verwijderd.
25.3.2 Procedure
Het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning verleend op grond van artikel 25.3.1 sub b. in,
indien de bestaande noodzaak vanuit het oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is.
25.4 Specifieke gebruiksregels
25.4.1 Aan-huis-gebonden-beroep
Het gebruik van een praktijkruimte ten behoeve van een aan-huis-gebonden-beroep is niet strijdig met
lid 1 van dit artikel, mits:
a. het gebruik een kleinschalig karakter heeft en naar aard met het woonkarakter in
overeenstemming is;
b. de praktijkruimte maximaal 1/3 van het gebruiksoppervlak van de woning of maximaal 50,00 m²
van de bijgebouwen beslaat;
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c. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat diegene die de activiteit uitvoert
tevens hoofdbewoner van de woning is;
d. het niet zodanig verkeersaantrekkende activiteiten betreft die kunnen leiden tot een nadelige
beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, dan wel tot een onevenredige
parkeerdruk op de openbare ruimte;
e. er geen uitoefening van detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van ter plaatse vervaardigde
producten.
25.4.2 Gebruiksverbod
Tot een gebruik strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt ieder geval
gerekend:
a. het gebruiken van aan- en uitbouwen en bijgebouwen als zelfstandige woning;
b. het gebruiken van vrijstaande bijgebouwen als afhankelijke woonruimte;
25.5 Afwijken van de gebruiksregels
25.5.1 Afwijken ten behoeve van mantelzorg
Het bevoegd gezag kan via een omgevingsvergunning afwijken van artikel 25.4.2 en toestaan dat een
vrijstaand bijgebouw gebruikt wordt als afhankelijke woonruimte, met dien verstande dat:
a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is in het kader van mantelzorg;
b. er sprake is van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is;
c. de zorgbehoefte is aangetoond door een deskundige adviesinstantie;
d. de bouwregels onder artikel 25.2.2 overeenkomstig van toepassing zijn;
e. voor zover er een parkeerplaats op eigen terrein aanwezig is, moet deze worden gehandhaafd,
tenzij er op het perceel geen andere mogelijkheden zijn om huisvesting voor mantelzorg mogelijk
te maken;
f.

zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is, dient het vrijstaande bijgebouw weer in gebruik
genomen te worden conform de bestemming.

25.5.2 Procedure
Het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning, verleend op grond van artikel 25.5.1 in, indien de
bestaande noodzaak vanuit een oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is.
25.6 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
Voor het geheel of gedeeltelijk slopen van bouwwerken gelden de volgende regels:
a. het is verboden op de onder lid 1 van dit artikel benoemde gronden, zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning van het bevoegd gezag over te gaan tot het geheel of gedeeltelijk slopen
van bouwwerken ter plaatse van de aanduiding „karakteristiek‟;
b. het bepaalde onder a. is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of
werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud betreffen;
2. op het tijdstip van het van kracht worden van het plan reeds in uitvoering zijn, dan wel
krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd.
c. het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning slechts verlenen, indien één van de volgende
situaties zich voordoen:
1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de karakteristieke hoofdvorm van de
bebouwing;
2. de karakteristieke hoofdvorm niet langer aanwezig is en niet zonder ingrijpende wijzigingen
aan het gebouw kan worden hersteld;
3. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet te handhaven is;
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4. het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek vallen
aan te merken, en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke
hoofdvorm plaatsvindt.
5. de economische levensduur ten gevolge van de bouwtechnische kwaliteit verstreken is.
d. alvorens bevoegd gezag beslist over een aanvraag om een omgevingsvergunning zoals bedoeld
onder a., wordt advies ingewonnen van de monumentencommissie.
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Artikel 26 Wonen - Vrijstaand
26.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen - Vrijstaand' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. vrijstaande woningen;
b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - natwasserij en strijkerij', tevens een
natwasserij en strijkerij (SBI code 96011);
c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - kapper / drukkerij', tevens een kapper
en een drukkerij;
d. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor', tevens kantoren en zakelijke dienstverlening;
alsmede voor bijbehorende:
e. tuinen, erven en bijbehorende verhardingen;
f.

andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.

26.2 Bouwregels
Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde
bestemmingsomschrijving de volgende bouwwerken worden gebouwd:
26.2.1 Woningen
Voor het bouwen van vrijstaande woningen gelden de volgende regels:
a. woningen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. per bouwperceel mag maximaal één woning worden gebouwd;
c. de goot- en/of bouwhoogte van een woning mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter
plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' en/of 'maximale bouwhoogte (m)';
d. de breedte van een woning (een aan- of uitbouw en/of aangebouwd bijgebouw niet meegerekend)
bedraagt minimaal 5,40 m;
e. de afstand tussen de vrijstaande woning en de zijdelingse bouwperceelsgrenzen (een aan- of
uitbouw en/of aangebouwd bijgebouw niet meegerekend) bedraagt aan beide zijden minimaal
3,00 m.
26.2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen
Bij iedere woning mogen aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd, waarbij de volgende
regels gelden:
a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden
gebouwd;
b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelegen binnen het bouwvlak op een afstand van minder dan
3,00 m tot de zijdelingse perceelsgrens dienen minimaal 3,00 m achter de voorgevellijn van de
woning te worden gebouwd, met dien verstande dat de afstand van aan- en uitbouwen en
bijgebouwen tot de openbare weg waaraan de voorgevel ligt, minimaal 5,00 m bedraagt;
c. aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelegen buiten het bouwvlak mogen tot op de zijdelingse
perceelsgrens worden gebouwd met een maximale gezamenlijke oppervlakte van 50,00 m², met
dien verstande dat per bouwperceel niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden
buiten het bouwvlak, bebouwd mogen worden;
d. de goothoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen binnen het bouwvlak
bedraagt maximaal 0,30 m boven de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van de woning. De
bouwhoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen binnen het bouwvlak bedraagt
maximaal 0,30 m boven de bouwhoogte van de tweede bouwlaag van de woning;
e. de goot- en bouwhoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen buiten het
bouwvlak is maximaal 0,30 m boven de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van de woning;
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f.

de goot- en bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen bedragen respectievelijk maximaal 3,25 m
en 5,50 m;

g. aan- en uitbouwen en bijgebouwen buiten het bouwvlak mogen tot op de zijdelingse perceelgrens
worden gebouwd;
h. vrijstaande bijgebouwen mogen alleen ge- of verbouwd worden als afhankelijke woonruimte,
nadat een omgevingsvergunning op grond van artikel 26.5.1 is verleend.
26.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden
opgericht;
b. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 3,25 m;
c. de oppervlakte van overkappingen bedraagt maximaal 50,00 m², met dien verstande dat per
bouwperceel niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak
bebouwd mag worden;
d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 2,00 m.
26.3 Afwijken van de bouwregels
26.3.1 Afwijken
Het bevoegd gezag kan via een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
a. artikel 26.2.2 voor de bouw een praktijkruimte voor een aan-huis-gebonden-beroep in een aan- en
uitbouw of bijgebouw waarbij de volgende regels gelden:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de praktijkruimte bedraagt maximaal 50,00 m²;
2. per bouwperceel mag maximaal 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak
worden bebouwd;
3. de overige bouwregels voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen in artikel 26.2.2 zijn van
toepassing.
b. artikel 26.2.2 voor de plaatsing van een tijdelijke woonunit, waarbij de volgende regels gelden:
1. de woonunit is noodzakelijk ten behoeve van huisvesting in het kader van mantelzorg;
2. er is sprake van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is;
3. de zorgbehoefte is aangetoond door een deskundige adviesinstantie;
4. de oppervlakte van de woonunit bedraagt maximaal 80,00 m²;
5. de bouwhoogte van de woonunit bedraagt maximaal 3,00 m;
6. de woonunit dient minimaal 3,00 m achter de voorgevellijn van de woning te worden
geplaatst;
7. per bouwperceel mag niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het
bouwvlak bebouwd worden;
8. de woonunit mag ook vrij van de woning geplaatst worden;
9. voor zover er een parkeerplaats op eigen terrein aanwezig is, moet deze worden
gehandhaafd, tenzij er op het perceel geen andere mogelijkheden zijn om de woonunit te
plaatsen;
10. zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is dient de woonunit te worden verwijderd.
26.3.2 Procedure
Het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning verleend op grond van artikel 26.3.1 sub b. in,
indien de bestaande noodzaak vanuit het oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is.
26.4 Specifieke gebruiksregels
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26.4.1 Aan-huis-gebonden-beroep
Het gebruik van een praktijkruimte ten behoeve van een aan-huis-gebonden-beroep is niet strijdig met
lid 1 van dit artikel, mits:
a. het gebruik een kleinschalig karakter heeft en naar aard met het woonkarakter in
overeenstemming is;
b. de praktijkruimte maximaal 1/3 van het gebruiksoppervlak van de woning of maximaal 50,00 m²
van de bijgebouwen beslaat;
c. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat diegene die de activiteit uitvoert
tevens hoofdbewoner van de woning is;
d. het niet zodanig verkeersaantrekkende activiteiten betreft die kunnen leiden tot een nadelige
beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, dan wel tot een onevenredige
parkeerdruk op de openbare ruimte;
e. er geen uitoefening van detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van ter plaatse vervaardigde
producten.
26.4.2 Gebruiksverbod
Tot een gebruik strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt in ieder
geval gerekend:
a. het gebruiken van aan- en uitbouwen en bijgebouwen als zelfstandige woning;
b. het gebruiken van vrijstaande bijgebouwen als afhankelijke woonruimte.
26.5 Afwijken van de gebruiksregels
26.5.1 Afwijken ten behoeve van mantelzorg
Het bevoegd gezag kan via een omgevingsvergunning afwijken van artikel 26.4.2 en toestaan dat een
vrijstaand bijgebouw gebruikt wordt als afhankelijke woonruimte, met dien verstande dat:
a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is in het kader van mantelzorg;
b. er sprake is van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is;
c. de zorgbehoefte is aangetoond door een deskundige adviesinstantie;
d. de bouwregels onder artikel 26.2.2 overeenkomstig van toepassing zijn;
e. voor zover er een parkeerplaats op eigen terrein aanwezig is, moet deze worden gehandhaafd;
f.

zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is, dient het vrijstaande bijgebouw weer in gebruik
genomen te worden conform de bestemming.

26.5.2 Procedure
Het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning, verleend op grond van artikel 26.5.1 in, indien de
bestaande noodzaak vanuit een oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is.
26.6 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
Voor het geheel of gedeeltelijk slopen van bouwwerken gelden de volgende regels:
a. het is verboden op de onder lid 1 van dit artikel benoemde gronden, zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning van het bevoegd gezag over te gaan tot het geheel of gedeeltelijk slopen
van bouwwerken ter plaatse van de aanduiding „karakteristiek‟;
b. het bepaalde onder a. is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of
werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud betreffen;
2. op het tijdstip van het van kracht worden van het plan reeds in uitvoering zijn, dan wel
krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd.
c. het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning slechts verlenen, indien één van de volgende
situaties zich voordoen:
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1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de karakteristieke hoofdvorm van de
bebouwing;
2. de karakteristieke hoofdvorm niet langer aanwezig is en niet zonder ingrijpende wijzigingen
aan het gebouw kan worden hersteld;
3. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet te handhaven is;
4. het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek vallen
aan te merken, en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke
hoofdvorm plaatsvindt.
5. de economische levensduur ten gevolge van de bouwtechnische kwaliteit verstreken is.
d. alvorens bevoegd gezag beslist over een aanvraag om een omgevingsvergunning zoals bedoeld
onder a., wordt advies ingewonnen van de monumentencommissie.
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Artikel 27 Wonen - Zorgwoning
27.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen - Zorgwoning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bijzondere woonruimte;
b. voorzieningen zoals ondergeschikte detailhandel en horeca, persoonlijke en maatschappelijke
dienstverlening, gezamenlijke ruimtes en dergelijke;
alsmede voor bijbehorende:
c. parkeervoorzieningen;
d. tuinen en erven en bijbehorende verhardingen;
e. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.
27.2 Bouwregels
Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde
bestemmingsomschrijving de volgende bouwwerken worden gebouwd:
27.2.1 Woningen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. woningen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. de goot- en bouwhoogte van een woning mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse
van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)';
27.2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels:
a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd.
b. op de gronden buiten het bouwvlak mogen per bouwperceel aan- en uitbouwen en bijgebouwen
worden gebouwd met een maximale oppervlakte van 50,00 m², met dien verstande dat per
bouwperceel niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak
bebouwd mogen worden;
c. de goot- en bouwhoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen buiten het
bouwvlak bedragen maximaal 0,30 m boven de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van de
woning;
d. de goot- en bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen bedragen respectievelijk maximaal 3,25 m
en 5,50 m;
e. de afstand van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen tot de zijdelingse
perceelsgrenzen is minimaal 3,00 m.
27.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden
opgericht;
b. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 3,25 m;
c. de oppervlakte van overkappingen bedraagt maximaal 50,00 m², met dien verstande dat per
bouwperceel niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden buiten het bouwvlak
bebouwd mag worden;
d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 2,00 m.

80

Bestemmingsplan Markt-Centrum e.o.

Artikel 28 Waarde - Archeologie 1
28.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn, naast de daarvoor aangewezen andere
bestemming(en) tevens mede bestemd voor doeleinden ter bescherming en veiligstelling van dete
verwachten archeologische waarden.
28.2 Bouwregels
a. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouwen overeenkomstig de regels voor
de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen waarbij het daadwerkelijk te verstoren
gebied groter is dan 100,00 m² en de bodemingreep dieper is dan 0,40 m dient de aanvrager een
rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de
aanvraag zullen of kunnen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende
mate zijn vastgesteld.
b. De verplichting zoals genoemd onder a. is eveneens van toepassing bij een kleinere oppervlakte
van het te verstoren gebied indien daarmede kennelijk de bedoeling is om bouwwerkzaamheden
te splitsen om onder de gestelde ondergrens van 100,00 m² te blijven.
c. Indien uit het onder a. genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden
door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kan het
bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de
omgevingsvergunning:
1. het doen van nader archeologisch onderzoek.
2. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden
in de bodem kunnen worden behouden;
3. de verplichting tot het doen van opgravingen;
4. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten
begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die
voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.
28.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
28.3.1 Verbod
a. Het is verboden, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op of in de gronden als
bedoeld in lid 1 van dit artikel, werken en/of werkzaamheden geen bouwwerken zijnde uit te
voeren of uit te laten voeren waarbij het daadwerkelijk te verstoren gebied groter is dan 100,00 m²
en de bodemingreep dieper is dan 0,40 m.
b. Het verbod zoals genoemd onder a. is eveneens van toepassing bij een kleinere oppervlakte van
het te verstoren gebied indien daarmede kennelijk de bedoeling is om werken en/of
werkzaamheden geen bouwwerken zijnde, te splitsen om onder de gestelde ondergrens van
100,00 m² te blijven.
28.3.2 Uitzonderingen
Het in artikel 28.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
a. het normale onderhoud en beheer betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning.
d. in het kader van archeologische onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd mits
verricht door een daartoe bevoegde deskundige op het terrein van de archeologische
monumentenzorg.
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28.3.3 Toelaatbaarheid
a. De in artikel 28.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan worden verleend nadat door aanvrager
een rapport is overgelegd waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de
aanvraag zullen of kunnen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende
mate zijn vastgesteld.
b. indien uit het onder a. genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden
door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kan het
bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de
omgevingsvergunning:
1. het doen van nader archeologisch onderzoek.
2. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden
in de bodem kunnen worden behouden;
3. de verplichting tot het doen van opgravingen;
4. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten
begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die
voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.
28.4 Wijzigingsbevoegdheid
28.4.1 Wijzigingsregels
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 Wet
ruimtelijke ordening te wijzigen in die zin dat de verbeelding wordt gewijzigd door bij een of meerdere
bestemmingsvlakken de dubbelbestemming „Waarde - Archeologie 1‟ (gedeeltelijk) van de
verbeelding te verwijderen, indien:
a. uit nader onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn;
b. het niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan voorziet in bescherming van
deze waarden.
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Artikel 29 Waarde - Archeologie 3
29.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, naast de daarvoor aangewezen andere
bestemming(en) tevens mede bestemd voor doeleinden ter bescherming en veiligstelling van dete
verwachten archeologische waarden.
29.2 Bouwregels
a. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouwen overeenkomstig de regels voor
de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen waarbij het daadwerkelijk te verstoren
gebied groter is dan 2500,00 m² en de bodemingreep dieper is dan 0,40 m dient de aanvrager
een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de
aanvraag zullen of kunnen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende
mate zijn vastgesteld.
b. De verplichting zoals genoemd onder a. is eveneens van toepassing bij een kleinere oppervlakte
van het te verstoren gebied indien daarmede kennelijk de bedoeling is om bouwwerkzaamheden
te splitsen om onder de gestelde ondergrens van 2500,00 m² te blijven.
c. Indien uit het onder a. genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden
door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kan het
bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de
omgevingsvergunning:
1. het doen van nader archeologisch onderzoek.
2. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden
in de bodem kunnen worden behouden;
3. de verplichting tot het doen van opgravingen;
4. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten
begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die
voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.
29.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
29.3.1 Verbod
a. Het is verboden, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op of in de gronden als
bedoeld in lid 1 van dit artikel, werken en/of werkzaamheden geen bouwwerken zijnde, uit te
voeren of uit te laten voeren waarbij het daadwerkelijk te verstoren gebied groter is dan 2500,00
m² en de bodemingreep dieper is dan 0,40 m.
b. Het verbod zoals genoemd onder a. is eveneens van toepassing bij een kleinere oppervlakte van
het te verstoren gebied indien daarmede kennelijk de bedoeling is om werken en/of
werkzaamheden geen bouwwerken zijnde, te splitsen om onder de gestelde ondergrens van
1000,00 m² te blijven.
29.3.2 Uitzonderingen
Het in artikel 29.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
a. het normale onderhoud en beheer betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning.
d. in het kader van archeologische onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd mits
verricht door een daartoe bevoegde deskundige op het terrein van de archeologische
monumentenzorg.
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29.3.3 Toelaatbaarheid
a. De in artikel 29.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan worden verleend nadat door aanvrager
een rapport is overgelegd waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de
aanvraag zullen of kunnen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende
mate zijn vastgesteld.
b. indien uit het onder a. genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden
door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kan het
bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de
omgevingsvergunning:
1. het doen van nader archeologisch onderzoek.
2. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden
in de bodem kunnen worden behouden;
3. de verplichting tot het doen van opgravingen;
4. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten
begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die
voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.
29.4 Wijzigingsbevoegdheid
29.4.1 Wijzigingsregels
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 Wet
ruimtelijke ordening te wijzigen in die zin dat de verbeelding wordt gewijzigd door bij een of meerdere
bestemmingsvlakken de dubbelbestemming „Waarde - Archeologie 3‟ (gedeeltelijk) van de
verbeelding te verwijderen, indien:
a. uit nader onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn;
b. het niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan voorziet in bescherming van
deze waarden.
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Hoofdstuk 3 Algemene regels
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Artikel 30 Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering
is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten
beschouwing.
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Artikel 31 Algemene bouwregels
31.1 Ondergronds bouwen
Ondergronds bouwen, voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden de volgende regels:
a. binnen het bouwvlak zijn ondergrondse bouwwerken toegestaan met een ondergrondse
bouwdiepte van maximaal 5,00 m.
b. naast het bepaalde onder a. is een overdekt zwembad toegestaan mits de bouwregels voor
bijgebouwen in acht worden genomen en de ondergrondse bouwdiepte maximaal 5,00 m
bedraagt.
31.2 Bestaande afstanden en andere maten
a. Indien afstanden tot, hoogten, inhoud, aantallen en/of (gebruiks)oppervlakten van bestaande
bouwwerken die gebouwd zijn krachtens een verleende vergunning op het tijdstip van
inwerkingtreding van dit plan meer bedragen dan in deze planregels zijn voorgeschreven, mogen
deze maten en hoeveelheden als maximaal toelaatbaar worden aangehouden.
b. Indien afstanden tot, hoogten, inhoud, aantallen en/of (gebruiks)oppervlakten van bestaande
bouwwerken die gebouwd zijn krachtens een verleende vergunning op het tijdstip van
inwerkingtreding van dit plan minder bedragen dan in deze planregels is voorgeschreven, mogen
deze maten en hoeveelheden als minimaal toelaatbaar worden aangehouden.
c. In het geval van heroprichting van gebouwen is het bepaalde in lid a. en lid b. uitsluitend van
toepassing indien de heroprichting geschiedt op dezelfde plaats.
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Artikel 30 Algemene gebruiksregels
Het is verboden de in dit bestemmingsplan begrepen gronden, alsmede gebouwen en bouwwerken
geen gebouwen zijnde te gebruiken, te doen of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig
met de in dit plan aan de grond gegeven bestemming.
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Artikel 32 Algemene aanduidingsregels
32.1 zone - parkeergarage
32.1.1 Zone omschrijving
De gronden ter plaatse van de aanduiding „zone - parkeergarage‟ zijn naast de overige daaraan
gegeven bestemmingen mede bestemd voor een ondergrondse parkeergarage, met de daarbij
behorende ondergrondse en bovengrondse voorzieningen.
32.1.2 Bouwregels
In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald ten aanzien van het bouwen krachtens de
overige bestemmingen van deze gronden, gelden voor het bouwen op of in de in deze bestemming
begrepen gronden de volgende aanvullende regels:
32.1.3 Bouwen onder het peil
Voor het bouwen voor ondergrondse bouwwerken gelden de volgende regels:
a. de gronden mogen maximaal voor 100% worden onderkelderd.
b. de ondergrondse bouwdiepte bedraagt maximaal 5,00 m.
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Artikel 33 Algemene afwijkingsregels
Het bevoegd gezag kan via een omgevingsvergunning afwijken van de regels in dit plan voor:
a. het in geringe mate aanpassen van het plan, zoals een bestemmingsgrens, bouwgrens of
bouwvlak, indien bij definitieve uitmeting of verkaveling blijkt, dat deze aanpassing in het belang
van een juiste verwerkelijking van het plan redelijk gewenst of noodzakelijk is, met dien verstande
dat de grenzen met niet meer dan 2,00 m mogen worden verschoven;
b. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde,
voor het oprichten van antenne installaties tot een bouwhoogte van maximaal 40,00 m op
voorwaarde dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de stedenbouwkundige hoofdopzet
ter plaatse. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning kan door het bevoegd gezag
voorwaarden en/of (nadere) eisen worden gesteld aan:
1. de stedenbouwkundige inpassing;
2. de combinatie van aanbieders van telecomdiensten in masten;
c. het wijzigen van de voorgeschreven maatvoeringen met maximaal 10%.
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Artikel 34 Algemene wijzigingsregels
34.1 Algemene wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van overschrijding bestemmingsgrenzen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het bestemmingsplan opgenomen bestemmingen te
wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor
een betere realisering van aangrenzende bestemming of voor een ruimtelijk of technisch betere
plaatsing van bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in verband met de werkelijke
toestand van het terrein. Hierbij zijn verschuivingen van maximaal 5,00 m ten opzichte van de
bestemmingsgrens toelaatbaar.
34.2 Algemene wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van een andere situering/begrenzing
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van een
enigszins andere situering en/of begrenzing van de bestemmingsgrenzen, bestemmingsvlakken,
bouwpercelen dan wel bouwvlakken indien bij de uitvoering van het plan mocht blijken dat
verschuivingen in verband met ingekomen aanvragen om omgevingsvergunning nodig zijn ter
uitvoering van een bouwplan mits de oppervlakte van het betreffende bouwperceel dan wel bouwvlak
niet meer dan 10% worden gewijzigd.
34.3 wro-zone - wijzigingsgebied 1
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6. Wet
ruimtelijke ordening ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' de bestemming,
"Wonen - Vrijstaand" te wijzigen in "Verkeer - Verblijf".
34.4 wro-zone - wijzigingsgebied 2
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6. Wet
ruimtelijke ordening ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 2' de bestemming
"Wonen - Vrijstaand" te wijzigen in 'Wonen - Zorgwoning', met inachtneming van de volgende regels:
a. de zorgwoning(en) dienen in het bestaande bouwvlak te worden gebouwd;
b. de bestaande maximale goot- en bouwhoogte mogen niet worden overschreden;
c. de parkeernorm voor een zorgwoning bedraagt 0,6 pp per zorgwoning
d. de overige regels uit artikel 27 'Wonen - Zorgwoning' zijn overeenkomstig van toepassing;
e. voldoen moet worden aan de vereisten inzake de bodemkwaliteit,water, geluid, lucht, ecologie
(flora en faunawet) en economische uitvoerbaarheid.
34.5 wro-zone - wijzigingsgebied 3
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6. Wet
ruimtelijke ordening ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 3' voor het toekennen
van een nieuw bouwvlak ten behoeve van de bouw van een nieuwe vrijstaande woning, met
inachtneming van de volgende regels:
a. er mag maximaal één vrijstaande woning worden gebouwd;
b. de woning dient in de voorgevelrooilijn gebouwd te worden;
c. de maximale goot- en bouwhoogte zijn respectievelijk 6,00 en 10,00 m;
d. de overige regels uit artikel 26 'Wonen - Vrijstaand' zijn overeenkomstig van toepassing;
e. voldoen moet worden aan de vereisten inzake de bodemkwaliteit, water, geluid, lucht, ecologie
(flora en faunawet) en economische uitvoerbaarheid.
34.6 wro-zone - wijzigingsgebied 4
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6. Wet
ruimtelijke ordening ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 4' de bestemming
"Maatschappelijk" te wijzigen in 'Wonen - Gestapeld', met inachtneming van de volgende regels:
a. er mogen maximaal 12 woningen/appartementen worden gebouwd;
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b. de inhoud van de woningen/appartementen moet minimaal 200 m 3 bedragen;
c. de woningen/ appartementen dienen in het bestaande bouwvlak te worden gebouwd;
d. de bestaande goot- en bouwhoogte mogen niet worden overschreden;
e. de dakhelling dient minimaal 45° en maximaal 50° graden te bedragen;
f.

de aanduiding 'karakteristiek' dient behouden te blijven;

g. de parkeergelegenheid voor bewoners dient op eigen terrein gerealiseerd te worden;
h. de overige regels uit artikel 24 'Wonen - Gestapeld' zijn overeenkomstig van toepassing;
i.

voldoen moet worden aan de vereisten inzake de bodemkwaliteit, water, geluid, lucht, ecologie
(flora en faunawet) en economische uitvoerbaarheid.

34.7 wro-zone - wijzigingsgebied 5
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6. Wet
ruimtelijke ordening ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 5' de bestemming
'Wonen - Vrijstaand' te wijzigen in 'Wonen - Gestapeld', met inachtneming van de volgende regels:
a. er mogen maximaal vier appartementen worden gebouwd;
b. de appartementen dienen in het bestaande bouwvlak te worden gebouwd;
c. de inhoud van de woningen/appartementen moet minimaal 200 m 3 bedragen;
d. de bestaande goot- en bouwhoogte mogen niet worden overschreden;
e. de bestaande dakhelling mag niet worden gewijzigd;
f.

de parkeergelegenheid voor bewoners dient op eigen terrein gerealiseerd te worden;

g. de overige regels uit artikel 24 'Wonen - Gestapeld' zijn overeenkomstig van toepassing;
h. voldoen moet worden aan de vereisten inzake de bodemkwaliteit, milieuzonering, archeologie,
water, geluid, lucht, verkeersveiligheid, ecologie (flora en faunawet) en economische
uitvoerbaarheid.
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

93

Bestemmingsplan Markt-Centrum e.o.

Artikel 35 Overgangsrecht
35.1 Overgangsrecht bouwwerken
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het
bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt
vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd,
mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee
jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met
maximaal 10%.
c. Het gestelde onder a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
35.2 Overgangsrecht gebruik
a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a., te veranderen of
te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de
afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
c. indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor
een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te
hervatten of te laten hervatten.
d. het genoemde onder a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat
plan.
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Artikel 36 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan "Markt-Centrum e.o.".
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Bijlagen bij de Regels "Markt-Centrum e.o."

Bestemmingsplan Markt-Centrum e.o.

Bijlage 1 Staat van horeca-activiteiten
1.1 Categorie 1 ‘lichte horeca’
Bedrijven die in beginsel alleen overdag en ’s avonds behoeven te zijn geopend (vooral verstrekking
van etenswaren en maaltijden) en daardoor slechts beperkte hinder voor omwonenden veroorzaken.
Binnen deze categorie worden de volgende subcategorieën onderscheiden:
1a. Aan de detailhandelsfunctie verwante horeca

automatiek;

broodjeszaak;

koffiebar;

ijssalon;

snackbar;

afhaalrestaurant;

tearoom;

traiteur.
1b. Overige lichte horeca

bistro;

restaurant;

hotel, inclusief appartementen.

1.2 Categorie 2 ‘middelzware horeca’
Bedrijven die normaal gesproken ook delen van de nacht geopend zijn en die daardoor aanzienlijke
hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken:
2. Middelzware horeca

bar;

bierhuis;

biljartcentrum;

café;

proeflokaal;

shoarma/grillroom;

dansschool;

zalenverhuur.

1.3 Categorie 3 ‘zware horeca’
Bedrijven die voor een goed functioneren ook ’s nachts geopend zijn en die tevens een groot aantal
bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor de omgeving met zich mee kunnen brengen:
3. Zware horeca

dancing;

discotheek;

nachtclub;

partycentrum (regulier gebruik ten behoeve van feesten, muziek-/ dansevenementen).

