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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
De eigenaar heeft op het perceel Midden Donk 4 hun agrarische bedrijf in de land- en tuinbouw uitgevoerd. De 
agrarische bedrijfsvoering is echter al geruime tijd geleden beëindigd. In de nabije toekomst is er geen zicht op 
de vestiging van een nieuw agrarisch bedrijf en de wens is er om de kassen op het perceel te slopen. Aangezien 
er geen agrarische bedrijfsvoering meer is, zijn er geen mogelijkheden om vergunningplichtige aanpassingen te 
doen aan de woning of bijgebouwen. Dat is alleen mogelijk als de agrarische bestemming van het perceel 
omgezet wordt in een bestemming 'Wonen' en 'Tuin' waarbij de overtollige agrarische bedrijfsbebouwing 
gesloopt wordt. Door de eigenaar is dan ook verzocht om gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid in 
het bestemmingsplan "Buitengebied" (2013) voor de omzetting van de agrarische bestemming van het perceel 
in de bestemming ‘Wonen' en 'Tuin’. 
 

 
Luchtfoto Midden Donk 4 
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Hoofdstuk 2 Wijzigingsregeling 
 
De gronden zijn gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied" (vastgesteld d.d. 30 september 2013, 
grotendeels onherroepelijk). De gronden hebben de bestemming 'Agrarisch'. Het perceel is gelegen in het 
agrarische gebied tussen bedrijventerrein Vosdonk en de westelijke gemeentegrens bij Hoeven. In de 
planregels is in artikel 3.6.12 een wijzigingsbevoegdheid voor het college van burgemeester en wethouders 
opgenomen om de agrarische bestemming te wijzigen in de bestemming ‘Wonen’ en ‘Tuin’. Zij maken daarbij 
gebruik van de bevoegdheid zoals omschreven in artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening om binnen bij het plan 
bepaalde grenzen (bestemmingsplan "Buitengebied" (2013)) het plan te wijzigen. De wijzigingsregeling bevat 
een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden waaronder de grootte van het toekomstige bouwvlak, 
de milieusituatie en een sloop/bonusregeling. Daarnaast dient als onderdeel van het wijzigingsbesluit 
verantwoording gegeven te worden over overige ruimtelijke aspecten zoals de bodemkwaliteit, 
milieuzonering, archeologie, water, geluid, lucht, verkeersveiligheid, ecologie (flora en fauna) en economische 
uitvoerbaarheid. 
 

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

mogen niet worden beperkt. 
d. Het bouwvlak wordt verwijderd en de nieuwe bestemming ‘Wonen’ of ‘Wonen’ en ‘Tuin’ bevat de 

voormalige agrarische bedrijfswoning met bijhorende tuin, erf en verhardingen, waarbij het 
bestemmingsvlak voor ‘Wonen’ maximaal 1.500 m² mag bedragen. 

e. De oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen mag niet meer bedragen dan 100 m² waarbij 
overtollige (voormalige) bedrijfsgebouwen, bijgebouwen en overkappingen, een en ander met 
uitzondering van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, dienen te worden gesloopt, met dien 
verstande dat: 
1. van de totale oppervlakte aan legaal opgerichte bebouwing mag voor elke 100 m² te slopen 

bebouwing de inhoud van de woning worden vergroot met 50 m³ tot een maximale inhoud van 850 
m³ en / of 

2. 25% van de totale, dan wel na toepassing van het bepaalde onder 1 resterende, te slopen oppervlakte 
aan legaal opgerichte bebouwing mag worden toegevoegd aan de toegestane oppervlakte van 100 m² 
aan bijgebouwen en overkappingen; 

3. de maximaal berekende oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen mag ofwel behouden blijven 
ofwel nieuw gebouwd worden; 

4. het totaal aan bijgebouwen en overkappingen mag, inclusief de aanwezige oppervlakte aan 
cultuurhistorisch waardevolle (voormalige) bedrijfsgebouwen, bijgebouwen en overkappingen, niet 
meer bedragen dan 250 m²; 

5. indien de bestaande oppervlakte aan cultuurhistorisch waardevolle (voormalige) bedrijfsgebouwen, 
bijgebouwen en overkappingen reeds meer bedraagt dan 250 m², geldt deze oppervlakte als 
maximum; 

6. bij de toepassing van het bepaalde onder 1 en 2 dient de te slopen bebouwing te worden uitgelegd als 
sloop van de totale bebouwing, met uitzondering van de woning. 

f. Indien het te verwijderen bouwvlak kleiner is dan 1 ha, gaat de wijziging gepaard met een aantoonbare en 
uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, 
landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied van dit 
bestemmingsplan. 

g. De verwezenlijking, het behoud en het beheer van (het zoekgebied voor) een ecologische verbindingszone, 
ter plaatse van de aanduiding ‘zoekgebied ecologische verbindingszone’ en / of een zoekgebied voor 
behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding ‘zoekgebied behoud en herstel 
watersystemen’, worden niet belemmerd of aangetast. 
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Hoofdstuk 3 Toets aan wijzigingsregeling 
 
Ad a. Het agrarische bedrijf is enige tijd geleden beëindigd. In de nabije toekomst is er geen zicht op de 
vestiging van een nieuw agrarisch bedrijf. Hierdoor is er de wens om de aanwezige kassen te slopen. 
Bovendien zijn de kassen verouderd. Agrarisch hergebruik is redelijkerwijs niet meer mogelijk, ook gezien de 
beperkte oppervlakte van de kassen. Er wordt voldaan aan voorwaarde a. 
 
Ad b. Er mag geen sprake zijn van een verslechtering van het woon- en leefklimaat. Gezien de ligging van de 
dichtstbijzijnde agrarische bestemmingen, is er geen sprake van een verslechtering. Het agrarisch bedrijf op 
Midden Donk 1 is een vollegrondtuinbouwbedrijf, gelegen op 100 meter, en het agrarisch bedrijf op Midden 
Donk 8 is een grondgebonden veehouderij, gelegen op 200 meter. De naast Midden Donk 4 gelegen percelen 
op nummer 2 en 6 hebben al jaren geen agrarische bedrijfsvoering meer. Om deze redenen is te concluderen 
dat het woon- en leefklimaat niet zal verslechteren. Er wordt voldaan aan voorwaarde b. 
 
Ad c. De bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische bedrijven mogen niet 
worden beperkt. Het dichtstbijgelegen agrarische bedrijf, een vollegrondstuinbouwbedrijf op Midden Donk 1, 
ligt op een afstand ongeveer 100 meter. Aan de andere zijde van het perceel ligt het agrarische bedrijf van 
Midden Donk 8. De afstand tussen de bedrijfswoning en de dichtstbijzijnde stal van dat agrarische bedrijf is 
200 meter. De wijzigingsprocedure van 'Agrarisch' naar 'Wonen' zal gezien de afstanden dan ook niet 
beperkend zijn voor de omliggende agrarische bedrijven. 
 
Ad d. Het bouwvlak wordt verkleind tot een woonbestemming van 1500 m2, waarin het woongebouw en de 
bijgebouwen zijn opgenomen. Het bouwvlak krijgt voor het overige woongedeelte een tuinbestemming en 
gedeeltelijk behoudt het de agrarische bestemming zonder bouwmogelijkheden. Aan de voorwaarde wordt 
voldaan. Zie hiervoor ook de planverbeelding van het wijzigingsplan. 
 
Ad e. De sloop-bonusregeling bepaalt dat overtollige agrarische bedrijfsgebouwen gesloopt moeten worden 
behoudens de cultuurhistorisch waardevolle bebouwing. Op het perceel is geen sprake van cultuurhistorisch 
waardevolle of karakteristieke bebouwing. De kassen hebben een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 
2500 m2. Volgens de sloop/bonusregeling kan de oppervlakte aan voormalige bedrijfsgebouwen ingezet 
worden om de woning inhoud te vergroten en/of om de oppervlakte aan bijgebouwen te vergroten. De 
oppervlakte van de kas is groot genoeg om inhoud toe te voegen aan de woning tot 850 m3 en om de 
maximale oppervlakte van 250 m2 als bijgebouw en overkapping te behouden of nieuw te bouwen. De 
vergroting van de woninginhoud en de maximale oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen wordt in de 
planregels en op de plankaart van het wijzigingsplan opgenomen. 2500 m2 aan voormalige agrarische 
bedrijfsgebouwen moet gesloopt worden. Hiervoor wordt met de eigenaar/verzoeker een sloopovereenkomst 
afgesloten en de sloop wordt als voorwaardelijke verplichting in de planregels behorende bij dit wijzigingsplan 
opgenomen. 
 
Ad f. Deze planregel is opgenomen in verband met de provinciale Verordening ruimte Noord-Brabant en het 
principe van 'Kwaliteitsverbetering van het landschap'. In de Verordening ruimte Noord-Brabant is opgenomen 
dat bij ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied bijgedragen dient te worden aan kwaliteitverbetering 
van het landschap. In regionaal verband zijn afspraken gemaakt hoe om te gaan met deze 
kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio. 
Er is een categorie indeling gemaakt. 
Categorie 1 zijn ruimtelijke ontwikkelingen met nauwelijks tot geen landschappelijke invloed. Voor deze 
categorie wordt geen (extra) kwaliteitsverbetering van het landschap geëist. 
Categorie 2 ruimtelijke ontwikkelingen met relatief weinig landschappelijke invloed, dan wel ruimtelijke 
ontwikkelingen die van nature aan het buitengebied gebonden zijn. Kwaliteitsverbetering zou moeten bestaan 
uit een goede landschappelijke inpassing. 
Categorie 3 ruimtelijke ontwikkelingen die een beduidende invloed hebben op de omgeving en waarbij 
vergroting van de geldende bouwmassa/-oppervlakte vergroting van het bestemmingsvlak en of 
bestemmingswijziging aan de orde is. 
 
Het regionale afsprakenkader geeft aan dat een omzetting van een agrarische bestemming naar een andere 
bestemming zoals een woonbestemming, waarbij sprake is van een agrarisch bouwvlak van 1 ha en tussen de 
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200 en 500 m2 aan bijgebouwen behouden mag blijven, een categorie 2 ontwikkeling is. De ontwikkeling aan 
de Midden Donk 4 is een dergelijke ontwikkeling, want het bouwvlak is 1 ha en 250 m2 wordt behouden op 
basis van de sloop-bonusregeling.  
Gemeenten kunnen maatwerk leveren en afwijken van de categorie die is toegewezen voor een bepaalde 
ontwikkeling (hardheidsclausule). Omdat er sprake is van een agrarisch bouwvlak van 1 ha dat wordt 
verwijderd, de agrarische bedrijfsgebouwen met een oppervlakte van 2500 m2 worden gesloopt en 250 m2 de 
uiterste maximum is voor bijgebouwen bij burgerwoningen conform de sloop-bonusregeling die is opgenomen 
in het bestemmingsplan "Buitengebied" (2013), is de ontwikkeling aan de Midden Donk 4 gelijk te stellen aan 
een categorie 1 ontwikkeling. De ruimtelijke impact op het landschap is miniem en de kwaliteit van het 
landschap verbetert voldoende door het verwijderen van het agrarische bouwvlak van 1 ha en het slopen van 
een grote hoeveelheid m2 aan overtollige bedrijfsgebouwen. 
 
Midden Donk 4 wordt beoordeeld als een categorie 1 ontwikkeling. Er is daarom geen verdere 
kwaliteitsverbetering van het landschap vereist. 
 
Ad g. Op het perceel is geen zone 'zoekgebied ecologische verbindingszone' en/of 'zoekgebied behoud en 
herstel watersystemen' aanwezig. 
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Hoofdstuk 4 Ruimtelijke aanvaardbaarheid 
 

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

Regionale met betrekking tot afspraken kwaliteitsverbetering van het landschap:  
Deze wijziging past binnen het regionale afsprakenkader en wordt beoordeeld als een categorie 1 
ontwikkeling: ‘ruimtelijke ontwikkelingen met nauwelijks tot geen landschappelijke invloed en waarbij geen 
(extra) kwaliteitsverbetering van het landschap wordt geëist'. Zie ook voorwaarde f. van de 
wijzigingsbevoegdheid. 
 
Luchtkwaliteit: 
Er worden geen woningen toegevoegd. De bedrijfswoning wordt omgezet in een burgerwoning. De 
regelgeving luchtkwaliteit is niet van toepassing op dit project. De luchtkwaliteit voor wat betreft fijnstof blijft 
overigens in het gehele gemeentelijke grondgebied onder de wettelijke norm voor luchtkwaliteit. 
 
Geluid: 
Het wijzigingsplan maakt geen extra woning mogelijk. De geluidsituatie zal dan ook gelijk blijven. Verder 
onderzoek is niet noodzakelijk. 
 
Bodemkwaliteit: 
Er zijn gezien het jarenlange gebruik van de gronden en gebouwen voor land en tuinbouw geen aanwijzingen 
dat er sprake is van bodemverontreiniging. Er wordt niet gebouwd zodat er geen onderzoek naar 
bodemkwaliteit verplicht is. 
 
Archeologie: 
Het bouwperceel Midden Donk 4 ligt in een gebied met hoge/middelhoge archeologische waarde (artikel 26 
'Waarde - Archeologie 1', artikel 27 'Waarde - Archeologie 2' en artikel 28 'Waarde - Archeologie 3' van het 
bestemmingsplan ''Buitengebied''). Bij bodemingrepen waarbij het daadwerkelijk te verstoren gebied groter is 
dan 100 m2 en de bodemingreep dieper is dan 0,40 m dient een rapport overlegd te worden waarin de 
archeologische waarden van de gronden die worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in 
voldoende mate zijn vastgesteld. Deze verplichting is niet gebonden aan de wijzigingsbevoegdheid. Bij een 
omgevingsvergunningprocedure wordt getoetst of aan de verplichting voor archeologisch onderzoek moet 
worden voldaan.  
 
Mochten er tijdens bouw- of andere werkzaamheden ondanks het vooronderzoek toch archeologische resten 
gevonden worden, dan moet dat volgens artikel 5.10 van de Erfgoedwet zo spoedig mogelijk gemeld worden 
bij de Minister van OC&W. Het bovenstaande is doorgegeven aan initiatiefnemer. 

 
Water: 
De bestemmingsplanwijziging houdt sloop van 2500 m2 aan kassen in. Per saldo neemt de 
bebouwing/verharding op het perceel fors af. Aan de aanwezige kavelslootjes worden geen wijzigingen 
aangebracht. Het waterschap Brabantse Delta is in de voorbereidingen van het wijzigingsplan om een 
wateradvies gevraagd. Van het waterschap is op 26 november 2018 een positief wateradvies ontvangen. Er 
wordt wel gewezen op de mogelijkheid dat voor werkzaamheden nog een vergunning op grond van de keur 
nodig is. De verzoeker is hierop gewezen. Het wateradvies is in een bijlage bij de toelichting opgenomen. 
 
Flora en fauna: 
Omdat onderdeel van de wijzigingsprocedure de sloop van bijgebouwen betreft, is een Quickscan flora en 
fauna naar onder andere de aanwezigheid van beschermde vogelbroedplaatsen of verblijfplaatsen van 
vleermuizen uitgevoerd. De Quickscan is uitgevoerd door groenadviesbureau Jansen&Jansen en vastgelegd in 
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het rapport ''Quickscan flora en fauna, Midden Donk 4 Etten-Leur'', opgeleverd op 23 april 2018. De 
uitgevoerde quickscan is opgenomen als bijlage 1 van de toelichting. 
 
In het plangebied of binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden, zijn de volgende potentiële 
natuurwaarden aangetroffen waar rekening mee gehouden dient te worden: 
Verblijfsplaatsen van huismussen (jaarrond beschermd). 
 
Effecten en ontheffingen: 
Door rekening te houden met eventueel broedende vogels, worden effecten eenvoudig voorkomen. Een 
ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is voor de plannen niet noodzakelijk. 
 
Advies: 
Doordat er een kans bestaat dat broedende vogels aanwezig zijn in de nabijheid van de te slopen kassen, dient 
bij sloop in het voorjaar en de nazomer de directe omgeving gecontroleerd te worden op aanwezige nesten. 
Met de sloop mogen de haag en heesters nabij de woning in geen geval verwijderd worden. Ook de 
wintergroene struiken in de tuin van het woonhuis mogen niet worden verwijderd. Het opzettelijk verstoren 
van broedende vogels is conform de Wet natuurbescherming niet toegestaan en door de werkzaamheden 
buiten het broedseizoen uit te voeren wordt dit voorkomen.  
 
Conclusie 
De sloopwerkzaamheden mogen niet plaatsvinden tussen maart en augustus. Met de sloop mogen haag en 
heesters nabij de woning in geen geval verwijderd worden. Als de haag of andere struiken toch verwijderd 
moeten worden, dan moet eerst voor vervangende (hoge, wintergroene) struiken in de nabijheid van het dak 
worden gezorgd, alvorens de hagen/heesters verwijderd mogen worden. De aanvrager is hiervan op de hoogte 
gesteld. Het aspect Flora & fauna vormt geen belemmering, mits aan de hierboven genoemde voorwaarden en 
de Wet natuurbescherming wordt voldaan. 

 
Externe veiligheid:  
De regelgeving externe veiligheid is niet van toepassing er zijn geen risicovolle activiteiten in de nabijheid van 
Midden Donk 4. 
 
Economische uitvoerbaarheid:  
De initiatiefnemer draagt alle kosten. Ter voldoening aan artikel 6.12 Wro is een anterieure overeenkomst 
alsmede een overeenkomst tot planschadeverhaal afgesloten. De economische haalbaarheid is daarmee 
gegarandeerd. 
 
Een aanvaardbaar woon- en leefklimaat: 
Er zijn geen factoren aanwezig die aanwijzingen opleveren voor een verstoord woon- en leefklimaat. De 
verzoeker bewoont de huidige agrarische bedrijfswoning in het agrarische gebied tussen bedrijventerrein 
Vosdonk en de westelijke gemeentegrens bij Hoeven. Bedrijfsmatige activiteiten zijn op grote afstand gelegen. 
Het dichtstbijgelegen agrarische bedrijf, een vollegrondstuinbouwbedrijf op Midden Donk 1, ligt op een 
afstand ongeveer 100 meter. Aan de andere zijde van het perceel ligt het agrarische bedrijf, een veehouderij, 
van Midden Donk 8. De afstand tussen de bedrijfswoning en de dichtstbijzijnde stal van dat agrarische bedrijf 
is 200 meter. Er is voor Midden Donk 4 sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
 

4.2 Conclusie 
 
Uit het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat voldaan kan worden aan de voorwaarden om 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.6.12 van het 
bestemmingsplan ''Buitengebied'' te wijzigen zoals aangegeven op bijgaande wijzigingsplanverbeelding. 
Daarnaast is de wijziging ruimtelijk aanvaardbaar en is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. In 
de planregels voor de bestemming ‘Wonen’ wordt een voorwaardelijke verplichting tot sloop van de 
bijgebouwen opgenomen. 
  



10 
wijzigingsplan Buitengebied, Midden Donk 4 - vastgesteld 

4.3 Juridische aspecten 
 
In dit wijzigingsplan wordt de agrarische bestemming met bouwvlak van het perceel Midden Donk 4 op de 
planverbeelding van het bestemmingsplan "Buitengebied" gedeeltelijk omgezet in een bestemming 'Wonen' 
en 'Tuin'. De overblijvende gronden houden de bestemming 'Agrarisch' maar dan zonder bouwvlak. Bij de 
bestemming 'Wonen' wordt bij de gebruiksregels een voorwaardelijke verplichting opgenomen teneinde de 
sloop van de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen die vallen onder de sloop bonusregeling te waarborgen. 
De planregels van het bestemmingsplan ''Buitengebied'' (2013) zijn en blijven van toepassing. In de planregels 
van dit 'wijzigingsplan Buitengebied, Midden Donk 4' worden de relevante bestemmingsregels van het 
bestemmingsplan ''Buitengebied'' (2013) dan ook van overeenkomstige toepassing verklaard met een 
aanvullend artikel voor de voorwaardelijke verplichting voor de sloop van de bijgebouwen en een aanvullend 
artikel voor de vastlegging van de afspraken van de sloop/bonusregeling. 
 

4.4 Procedure 
 
Over het voorontwerp is wettelijk vooroverleg voorgeschreven met de provincie Noord-Brabant en met het 
Waterschap Brabantse Delta. De provincie heeft echter laten weten dat voor plannen waarbij geen provinciale 
belangen spelen geen vooroverleg noodzakelijk is. Volgens het voorformulier inventarisatie ruimtelijke 
aspecten (ingevuld 8 oktober 2018) is dat in dit geval aan de orde. Het Waterschap heeft bij brief van 26 
november 2018 laten weten een positief wateradvies te geven.  
 
Het voornemen tot wijziging van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is bekend gemaakt in de Etten-Leurse 
Bode van 12 december 2018. Gedurende de periode van 13 december 2018 tot en met 24 januari 2019 heeft 
het ontwerpplan ter inzage gelegen in het gemeentelijk informatiecentrum en is geplaatst op de gemeentelijke 
website. 
 
In de bekendmaking is medegedeeld dat gedurende de termijn van zes weken schriftelijk of mondeling bij 
burgemeester en wethouders een zienswijze kon worden ingediend. In de bekendmaking is tevens vermeld 
welke andere stukken ter inzage zijn gelegd. De Provincie Noord-Brabant en het waterschap Brabantse Delta 
zijn via de geëigende wegen geïnformeerd over de ter inzage legging van het ontwerp-wijzigingsplan. De 
eigenaren van percelen in de directe nabijheid zijn persoonlijk geïnformeerd over de terinzagelegging van het 
ontwerpwijzigingsplan. 
 

4.4.1 Zienswijzen 
 
Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het wijzigingsplan is ongewijzigd vastgesteld. 
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Bijlagen bij de toelichting wijzigingsplan Buitengebied, Midden 
Donk 4 

 
 
 

Bijlagen bij de toelichting 
 

1. Quickscan Flora en Fauna (Ecologische Quickscan), d.d. 23 april 2018 
2. Wateradvies Waterschap Brabantse Delta, d.d. 26 november 2018 
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Bijlage 1: Quickscan Flora en Fauna (Ecologische quickscan) 
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Bijlage 2: Wateradvies Waterschap Brabantse Delta 

 
 
 



Waterschap

Brabantse Delta

Gemeente Etten- L—-

2 8 KOV. 2018
Datum:

^eg.i^ummer

-udeling:

r-1 -■

.Ik

Gemeente Etten-Leur 
De heer R. de Wit 
Postbus 10100 
4870 GA ETTEN-LEUR

Uw schrijven van 
Uw kenmerk 
Zaaknummer 
Ons kenmerk

Barcode 
Behandeld door 
Doorkiesnummer 
Datum
Verzenddatum

29 oktober 2018

18.ZK05877
18UT014282

mevrouw J. van den Elshout 
076 564 14 73
26 november 2018 
26 november 2018

Onderwerp: wateradvies met betrekking tot voorontwerp wijzigingsplan Buitengebied, 
Midden Donk 4 te Etten-Leur

Geachte heer De Wit,

Op 29 oktober 2018 heeft u het voorontwerp wijzigingsplan Buitengebied, Midden Donk 4 te Etten-Leur 
toegestuurd met het verzoek om een wateradvies uit te brengen zoals bedoeld in artikel 3.1.1 lid 1 van 
het Besluit ruimtelijke ordening.

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

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

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met mevrouw J. van den Elshout van het waterschap via telefoonnummer 076 564 14 73.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur, 
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11 

E info@brabantsedelta.nl I www.brabantsedelta.nl K.v.K.nr: 51 181 584 

IBAN NL88 NWAB 0636 7592 02 BIC NWABNL2GXXX BTW.nr: NL812566762B01
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 
 
 

Artikel 1 Algemene bepaling 
 
Op dit wijzigingsplan 'Buitengebied, Midden Donk 4' van de gemeente Etten-Leur zijn van overeenkomstige 
toepassing de planregels van het bestemmingsplan "Buitengebied" (2013) zoals geldend op het moment van 
ter inzage legging van dit ontwerp-wijzigingsplan en vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002 
 

 
Artikel 2 Begrippen 
  
2.1 bestemmingsplan 
De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen. 

 
2.2 plan 
Het wijzigingsplan 'Buitengebied, Midden Donk 4' met identificatienummer 
NL.IMRO.0777.0124WPMIDDENDONK4-3001 van de gemeente Etten-Leur. 
 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 
 
Conform het bepaalde in artikel 1 zijn de bestemmingsregels 'Agrarisch', 'Wonen' en 'Tuin' en de 
dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie 1', 'Waarde - Archeologie 2' en 'Waarde - Archeologie 3' en de 
gebiedsaanduidingen 'geluidzone - industrie' en 'luchtvaartverkeerzone' van het bestemmingsplan 
''Buitengebied'' (2013) zoals geldend op het moment van ter inzage legging van dit ontwerp-wijzigingsplan en 
vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002 van overeenkomstige toepassing. Met 
dien verstande dat aan de bestemming 'Wonen' een voorwaardelijke verplichting ten aanzien van de sloop van 
de bijgebouwen en de planregels als gevolg van de sloop-bonus voorwaarde van de wijzigingsbevoegdheid 
toegevoegd worden. 
 
 

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

 
Artikel 4 Sloop- en bonusregeling 
 
In verband met de toegepaste sloop-bonusregeling behorende bij de voorwaarden in de 
wijzigingsbevoegdheid van het bestemmingsplan 'Buitengebied' (2013), artikel 3.6.12, gelden voor de locatie 
Midden Donk 4 de volgende voorwaarden: 
a. De inhoud van de woning ter plaatse van de aanduiding 'sloop- en bonusregeling (m3)' mag niet meer 

bedragen dan 850 m3. 
b. De oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen ter plaatse van de aanduiding 'sloop- en bonusregeling 

(m2)' mag niet meer bedragen dan 250 m2. 
 

 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002
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Hoofdstuk 3 Algemene regels 
 
 
Conform het bepaalde in artikel 1 zijn de relevante algemene planregels van het bestemmingsplan 
''Buitengebied'' (2013), zoals geldend op het moment van ter inzage legging van dit ontwerp-wijzigingsplan 
'Buitengebied, Midden Donk 4' en vervat in het GML -bestand NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002 van 
overeenkomstige toepassing. 
 
 
 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 
 
 
Conform het bepaalde in artikel 1 zijn de overgangs- en slotregels van het bestemmingsplan ''Buitengebied'' 
(2013), zoals geldend op het moment van ter inzage legging van dit ontwerpwijzigingsplan en vervat in het 
GML-bestand NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002 van overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 5 Slotregel 
Deze regels worden aangehaald als: 
Planregels van het 'Wijzigingsplan Buitengebied, Midden Donk 4'. 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002
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Bijlagen bij de regels 'Wijzigingsplan Buitengebied, Midden Donk 4' 
 
 

Bijlagen bij de regels 
 

1. Overzicht te slopen bebouwing 
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Bijlage 1: Overzicht te slopen bebouwing 
 



Overzicht ‘te slopen bebouwing’, Midden Donk 4 

 

 

   Te slopen bebouwing (+/- 2480 m2) 
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