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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
De initiatiefnemers hebben het perceel Moerdijkse Postbaan 84 overgenomen van de ouders van meneer. De 
agrarische bedrijfsvoering in de veehouderij is beëindigd. Zij zijn van jongs af aan hobbymatig actief in de 
paardenhouderij en hebben verzocht de agrarische bestemming voor een grondgebonden bedrijf om te zetten 
in een paardenhouderij. Onder paardenhouderij wordt in het bestemmingsplan Buitengebied verstaan: het 
bedrijfsmatig voortbrengen, opfokken, africhten, trainen verhandelen, houden en/of stallen van paarden en 
pony's, niet zijnde een manege. De wens is om het aantal paardenboxen uit te breiden en een overdekte rijhal 
te realiseren. Voor de toekomstige bedrijfsvoering wordt uitgegaan van de training en africhting van paarden 
in combinatie met het verhandelen ervan. Daarnaast zal ruimte geboden worden aan een vijf-/zestal 
pensionklanten die meer op sport gericht zijn en om die reden hechten aan het gebruik van een binnenbak. 
Het zwaartepunt van de bedrijfsvoering ligt; in het (op)fokken van paarden (overig agrarisch bedrijf). De 
initiatiefnemers hebben verzocht gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan 
"Buitengebied" (2013) om om te schakelen naar een paardenhouderij. Het perceel Moerdijkse Postbaan 84 ligt 
in het zuid-oostelijk buitengebied van Etten-Leur, tegen de grens met de gemeente Breda aan.  
 

 
Luchtfoto Moerdijkse Postbaan 84 
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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 tegen de 
grens met de gemeente Breda. In de planregels is in artikel 3.6.9 een wijzigingsbevoegdheid voor 
burgemeester en wethouders opgenomen om het bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de 
omschakeling naar een paardenhouderij. 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 volwaardigheid van de paardenhouderij, de oppervlakte aan gebouwen 
en de milieusituatie. 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: 
 
3.6.9 Wijzigen ten behoeve van omschakeling naar paardenhouderij 
 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de omschakeling 
naar een paardenhouderij, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 
a. De wijziging is niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied glastuinbouw doorgroeigebied', 

'zoekgebied glastuinbouw vestigingsgebied 1' en 'zoekgebied glastuinbouw vestigingsgebied 2'. 
b. Er dient sprake te zijn van een volwaardige paardenhouderij. Vooraf dient hieromtrent advies ingewonnen 

te worden bij een terzake deskundige. 
c. Het bouwvlak dient te worden afgestemd op de voorgenomen bedrijfsvoering en mag maximaal 1,5 ha 

bedragen. 
d. De oppervlakte aan bedrijfsgebouwen en overkappingen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen 

dan 5.000 m², met dien verstande dat binnen deze oppervlakte de oppervlakte van een rijhal niet meer 
mag bedragen dan 1.000 m² en ter plaatse van de aanduiding ‘zone langs doorgaande weg’ niet meer dan 
1.200 m². 

e. De wijziging dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn. 
f. Omschakeling naar een paardenhouderij is niet toegestaan indien dit leidt tot een toename van de 

stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting, tenzij sprake is van: 
1. een bestaand gebruik zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet; 
2. bestaande activiteiten die stikstofemissie veroorzaken en vergund zijn; 
3. bestaande activiteiten waarvoor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is verleend; 
4. een vereveningseffect, zoals bedoeld in artikel 1. 

g. De wijziging gaat gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of 
potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve 
recreatieve mogelijkheden van het plangebied van dit bestemmingsplan. 

h. 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. Voor het perceel Moerdijkse Postbaan 84 is geen aanduiding 'zoekgebied glastuinbouw vestigingsgebied 
1' of 'zoekgebied glastuinbouw vestigingsgebied 2' opgenomen. Er wordt voldaan aan voorwaarde a. 
 
Ad b. Er is een verzoek om advies over de plannen van de initiatiefnemers gestuurd naar de Adviescommissie 
Agrarische Bouwaanvragen (AAB). Het bedrijfsplan, opgesteld door de initiatiefnemers, is meegestuurd. Het 
advies is op 28 juli 2017 ontvangen. Ten aanzien van de toekomstige bedrijfsvoering overweegt de 
Adviescommissie dat in dit stadium een kleinschalige opstart is gemaakt met een bedrijfsvoering in de 
paardenhouderij. Uitgaande van de beschikbaarheid van een binnenrijhal voor de toekomstige bedrijfsvoering 
en gelet op de kunde en ervaring van de beide initiatiefnemers kan de geschetste toekomstige 
bedrijfsontwikkeling als een reëel ontwikkelingsscenario worden gekenschetst. De Adviescommissie is van 
oordeel dat de beschreven ontwikkeling van de bedrijfsvoering in de paardenhouderij tot de omvang van een 
volwaardig bedrijf op reële grondslagen is gebaseerd. De uiteindelijke verwezenlijking van dit perspectief is 
primair afhankelijk van de ondernemersbeslissingen in deze van de initiatiefnemers. Het advies is derhalve 
positief. Conform het bedrijfsplan is er sprake van een volwaardige agrarisch bedrijfsvoering. Aan voorwaarde 
b wordt voldaan. 
 
Ad c. Het bouwvlak van perceel Moerdijkse Postbaan 84 heeft een grootte van circa 1 ha. Deze oppervlakte is 
realistisch voor de bedrijfsvoering van een paardenhouderij. Het bouwvlak wordt niet verder vergroot. 
Overigens is dit met de gewenste bedrijfsopzet ook niet noodzakelijk. Aan voorwaarde c wordt voldaan. 
 
Ad d. Het voornemen betreft het bouwen van een bedrijfsgebouw van 1050 m2 waarin een rijhal van 850 m2 

wordt gerealiseerd in samenhang met enkele ondersteunende voorzieningen en 6 paardenboxen tesamen 200 m2. 

Moerdijkse Postbaan 84 ligt niet in een kernrandzone. Voor het realiseren van een rijhal is een oppervlakte van 
1000 m2 maximaal toegestaan. De totale oppervlakte aan bedrijfsgebouwen blijft ruim onder de maximale 
oppervlakte van 5000 m2. Aan voorwaarde d wordt voldaan. 
 
Ad e. Ter voorkoming van een ruimtelijke situatie die uit een oogpunt van milieuaspecten c.q. belasting van 
het milieu, zoals hinder voor omwonenden en verkeersaantrekkende werking, niet gewenst is , dient o.a 
rekening gehouden te worden met 
- de toegelaten gebruiksmogelijkheden in de bestemmingen; 
- de regels, voortvloeiende uit wettelijke bepalingen.  
De gewenste bedrijfsopzet voor de paardenhouderij van de initiatiefnemers gaat uit van het houden van 20 
paarden. De bedrijfsactiviteiten bestaan uit de training en africhting van paarden in combinatie met het 
verhandelen ervan. Daarnaast zal voor 5 à 6 paarden pensionstalling aangeboden worden. Gezien de 
bedrijfsopzet zal er weliswaar enige toename van het aantal verkeersbewegingen te verwachten zijn, maar de 
effecten daarvan op de omgeving zijn, gezien de ligging van het bedrijf, nihil. Op de planverbeelding wordt 
naast de functieaanduiding 'paardenhouderij', de functieaanduiding 'manege uitgesloten' opgenomen, zodat 
de verkeersaantrekkende werking beperkt blijft. De dichtstbijzijnde woning is de bedrijfswoning van het 
noordelijk gelegen glastuinbouwbedrijf. De bedrijfswoning ligt op circa 140 meter van het bouwvlak van 
Moerdijkse Postbaan 84. De burgerwoning aan het Bouwluststraatje (nummer 25) ligt op een afstand van circa 
150 meter. 
 
Er zijn geen andere negatieve milieueffecten te verwachten. De aeriusberekening wijst uit dat er met de 
beoogde 20 volwassen paarden geen enkele depositie is. Daarmee is dit bedrijf conform de Wet 
Natuurbescherming en de PAS niet vergunningplichtig, noch meldplichtig. Er zal voldaan kunnen worden aan 
de eisen uit het Activiteitenbesluit. Een melding moet hiervoor nog wel ingediend worden.  
 
De afstand die in acht genomen moet worden ten opzichte van geurgevoelige objecten op basis van de wet 
Geurhinder en Veehouderij (Wgv) is in het buitengebied 50 meter. Aan deze afstandvereiste wordt in de 
situatie van Moerdijkse Postbaan 84 voldaan. 
 
Op het terrein is een vaste mestopslag voorzien van 50 m2. Deze moet voorzien zijn van een vloeistofdichte 
vloer. Ook voor het gebruik van de gronden voor beweiding moet voldaan worden aan de mestwetgeving en 
aan het activiteitenbesluit Milieubeheer. Op basis van de Meststoffenwet moet de bedrijfsmatige 
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paardenhouder zich wel laten registreren bij Dienst Regelingen. Deze registratie is noodzakelijk als mest 
afgevoerd moet worden.  
 
Conclusie: 
De wijziging is milieuhygiënisch inpasbaar. Aan voorwaarde e wordt voldaan. 
Ad f. Omschakeling naar een paardenhouderij is niet toegestaan indien dit leidt tot een toename van de 
stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting, tenzij sprake is van: 

1. een bestaand gebruik zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet; 
2. bestaande activiteiten die stikstofemissie veroorzaken en vergund zijn; 
3. bestaande activiteiten waarvoor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is verleend; 
4. een vereveningseffect, zoals bedoeld in artikel 1. 

Het 'vereveningseffect' wordt in de begripsbepalingen vamn het bestemmingsplan Buitengebied als volgt 
omschreven: Toename van stikstofemmissie binnen een inrichting terwijl binnen een of meerdere andere 
inrichtingen, al dan niet in hetzelfde plangebied, een afname van de stikstofemmissie plaatsvindt zodat de 
totale stikstofdepositie op een voor stikstof overbelast Natura 2000-gebied ten opzichte van de voor het 
betreffende gebied relevantie referentiedatum aantoonbaar niet toeneemt, of door de initiatiefnemer wordt 
aangetoond dat er concreet zicht is op het verkrijgen van een vergunning in het kader van de 
Natuurbeschermingswet, dan wel indien aangetoond wordt dat de toename past binnnen bij of krachtens de 
Natuurbeschermingswet opgestelde regels.  
 
Het dichtstbijzijnde Natura-2000 gebied ligt op een afstand van 7,2 km van het bedrijfsperceel. Voor het bedrijf 
is een aeriusberekening gemaakt. Zoals uit de Aeriusberekening blijkt is er met de beoogde 20 volwassen 
paarden geen enkele depositie. Daarmee is dit bedrijf conform de Wet Natuurbescherming en de PAS niet 
vergunningplichtig, noch meld plichtig. Zij moeten hiervoor slechts de berekening bewaren. Het bedrijf voldoet 
dus aan het Vereveningseffect. De toename past  binnen bij of krachtens de natuurbeschermingswet 
opgestelde regels. Er zijn ook geen overige negatieve effecten op Natura-2000 gebieden. Aan voorwaarde f 
wordt voldaan. 
 
Ad g. Deze planregel is opgenomen in verband met de provinciale Verordening ruimte en het principe van 
'kwaliteitsverbetering van het Landschap'. In de Verordening ruimte 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. 
 
De omschakeling naar paardenhouderij is opgenomen in categorie 2 van de regionale afspraken. Dat betekent 
dat de kwaliteitsverbetering zou moeten bestaan uit een goede landschappelijke inpassing. Er is een 
landschappelijk plan gemaakt door Van Dun advies (deze is als bijlage aan de planregels toegevoegd). De reeds 
aanwezige landschappelijke beplanting is in het plan opgenomen en aangegeven is waar nieuwe 
landschappelijke beplanting gerealiseerd moet worden en waaruit de beplanting moet bestaan. Er wordt 
alleen gebruik gemaakt van inheemse planten- en bomensoorten. De bestaande en de nieuw aan te leggen 
landschappelijke beplanting is in het wijzigingsplan met een ‘Groen - Houtsingel’ bestemming op de 
planverbeelding opgenomen. Tevens is in de planregels een voorwaardelijke verplichting opgenomen. De 
realisering, het onderhoud en de instandhouding van de landschappelijke beplanting is hiermee 
publiekrechtelijk gewaarborgd is. Aan voorwaarde g wordt voldaan. 
 
Ad h. Op het perceel is geen zone 'zoekgebied ecologische verbindingszone' en/of 'zoekgebied behoud en 
herstel watersystemen' aanwezig. Er is geen sprake van een belemmering of aantasting. Aan voorwaarde h 
wordt voldaan. 
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Hoofdstuk 4 Ruimtelijke aanvaardbaarheid 
 

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

In overeenstemming met de regionale afspraken mbt kwaliteitsverbetering van het landschap:  
Deze wijziging past binnen het regionale afsprakenkader en is een categorie 2 ontwikkeling: ‘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. De ontwikkeling wordt als volgt omschreven:  'Omschakeling agrarisch bedrijf van 
de ene agrarische bedrijfsvorm naar een andere agrarische bedrijfsvorm, welke het geldende 
bestemmingsplan niet rechtstreeks toestaat (omvang bouwvlak onveranderd)'. Zie ook voorwaarde g. van de 
wijzigingsbevoegdheid. 
 
Luchtkwaliteit:  
De regelgeving luchtkwaliteit is niet van toepassing op dit project. De luchtkwaliteit voor wat betreft fijnstof 
blijft overigens in het gehele gemeentelijke grondgebied onder de wettelijke norm voor luchtkwaliteit. 
 
Geluid: 
De ontwikkeling naar paardenhouderij (geen publieksgerichte paardenhouderij) van de agrarische locatie zal 
een iets intensiever gebruik van de locatie met zich meebrengen. Dit uit zich vooral in een toename van het 
aantal verkeersbewegingen. De locatie is echter dusdanig gelegen dat hieruit geen negatieve effecten voor de 
omgeving te verwachten zijn. Het bedrijf zal ook moeten voldoen aan de geluideisen uit het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. Er is geen verandering in de woonsituatie. De bedrijfswoning blijft de bedrijfswoning. Er is geen 
reden om te veronderstellen dat de ontwikkeling op basis van de wet geluidhinder onaanvaardbaar is. 
 
Geur: 
Voor paardenhouderijen geldt de Wet Geurhinder en Veehouderij. Er moet in het buitengebied een afstand 
van minimaal 50 meter tot een geurgevoelig object aanwezig zijn. Hier wordt aan voldaan. Het dichtsbijzijnde 
geurgevoelige object is op een afstand van ca. 140 meter gelegen. 
 
Overige milieuvoorwaarden: 
De paardenhouderij moet voldoen aan de algemene voorschriften uit de het Besluit Landbouw milieubeheer. 
Deze gelden voor mest en voer, geluid, afval, controle, bodembescherming, veiligheid etc.  
 

Bodemkwaliteit:  
Na de in werking treding van het wijzigingsplan zal vergunning aangevraagd worden voor de bouw van de 
rijhal. Bodemkwaliteit is daarbij geen toetsingskader. Overigens is er gezien het jarenlange agrarische gebruik 
van de gronden geen aanwijzingen dat er sprake is van bodemverontreiniging. 
 
Archeologie:  
Het perceel ligt in een gebied met hoge archeologische waarde (Artikel 27 van het bestemmingsplan 
"Buitengebied" 'Waarde - Archeologie 2') en lage archeologische waarde (Artikel 29 van het bestemmingsplan 
"Buitengebied" 'Waarde - Archeologie 4'). Binnen het gebied met hoge archeologische waarde geldt dat een 
archeologisch rapport overlegd dient te worden als er sprake is van een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning voor het bouwen en het daadwerkelijk te verstoren gebied groter is dan 1000 m2. Dit 
wordt getoetst bij toekomstige vergunningaanvragen. 

 
Water:  
De bestemmingsplanwijziging houdt omschakeling naar een paardenhouderij in. Er zal een bedrijfsgebouw 
voor de paardenhouderij gebouwd worden met een oppervlakte van 1.050 m2. Daarnaast zal extra verharding 
aangebracht worden voor het bereiken van de rijhal. Het realiseren van het bedrijfsgebouw zorgt voor een 



   
 

9 
wijzigingsplan Buitengebied, Moerdijkse Postbaan 84 - vastgesteld 

toename in bebouwing en/of verharding. Echter zijn de gronden rond de nieuw te realiseren bebouwing 
onverhard, waardoor de afvoer en berging van hemelwater voldoende gewaarborgd is. Er worden geen 
wijzigingen aangebracht aan de aanwezige kavelslootjes. ook het aantal inritten wijzigt niet. De initiatiefnemer 
is gewezen op de mogelijkheid dat voor werkzaamheden nog een vergunning op grond van de keur nodig is. 
Het waterschap Brabantse Delta is in de voorbereidingen van het wijzigingsplan om een wateradvies gevraagd. 
Van het waterschap is op 23 mei 2019 een positief wateradvies ontvangen. Het wateradvies is in bijlage 1 bij 
de toelichting opgenomen.   
 
Flora en fauna:  
Er worden geen gebouwen gesloopt. De ontwikkeling houdt de bouw van een rijhal met een maximale 
oppervlakte van 1.050 m2 in. De rijhal wordt gebouwd op gronden die in gebruik zijn als weidegrond, waardoor 
het niet waarschijnlijk is dat op deze grond  enige vorm van beschermde flora en/of - fauna voorkomt. In 
verband daarmee is een nader (veld)onderzoek niet verplicht gesteld. Overigens dient bij de bouw van de rijhal 
wel rekening gehouden te worden met de zorgplichtbepalingen uit de soortenbescherming van de Wet 
natuurbescherming. 
 
Externe veiligheid:  
De regelgeving externe veiligheid is niet van toepassing er zijn geen risicovolle activiteiten in de nabijheid van 
Moerdijkse Postbaan 84. 
 
Een aanvaardbaar woon- en leefklimaat: 
Er zijn geen factoren aanwezig die aanwijzingen opleveren voor een verstoord woon- en leefklimaat.  Ook niet 
voor omwonenden. 
 
Verordening ruimte Noord-Brabant:  
In de provinciale Verordening ruimte Noord-Brabant is een paardenhouderij uitgesloten van de 
begripsbepaling voor veehouderij: agrarisch bedrijf gericht op het fokken, mesten en houden van runderen, 
varkens, schapen, geiten, pluimvee, tamme konijnen en pelsdieren. Daarmee zijn voor een paardenhouderij de 
rechtstreekse regels en de BZV Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij niet van toepassing. De 
paardenhouderij wordt gezien als een 'overig' agrarisch bedrijf. De Verordening ruimte vormt geen 
belemmering voor de planwijziging. 
   

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 3.6.9 van het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied’ te wijzigen zoals aangegeven op bijgaande wijzigingsplanverbeelding.  
Daarnaast is de wijziging ruimtelijk aanvaardbaar en is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  
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Hoofdstuk 5 Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 

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

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 
Over het voorontwerp is wettelijk vooroverleg voorgeschreven met de provincie Noord-Brabant en met het 
Waterschap Brabantse Delta. De provincie heeft echter laten weten dat voor plannen waarbij geen provinciale 
belangen spelen geen vooroverleg noodzakelijk is. Volgens het voorformulier inventarisatie ruimtelijke 
aspecten (ingevuld 7 mei 2019) is dat in dit geval aan de orde. Het Waterschap heeft bij brief van 23 mei 2019 
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 juni 2019. Gedurende de periode van 13 juni 2019 tot en met 24 juli 2019 heeft het ontwerpplan 
ter inzage gelegen in het gemeentelijk informatiecentrum en is  geplaatst op de gemeentelijke website. 
 
In de bekendmaking is mede gedeeld 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 
ontwerpwijzigingsplan. De eigenaren van percelen in de directe nabijheid zijn persoonlijk geïnformeerd over 
de ter inzagelegging van het ontwerp-wijzigingsplan. 
 
Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerp-wijzigingsplan. Het wijzigingsplan is ongewijzigd 
vastgesteld op 30 juli 2019. 
 
 

 
 



Bijlage bij de toelichting 
 
 
 

Wijzigingsplan Buitengebied, Moerdijkse Postbaan 84 
 

1. Wateradvies Brabantse Delta, d.d. 23 mei 2019 

2. Inventarisatieformulier belangen provincie Noord-Brabant, d.d. 7 mei 2019 

 



 

 

Uw schrijven van : 8 mei 2019 
Uw kenmerk :  
Zaaknummer : 38194 
Behandeld door : de heer K. Castricum 
Doorkiesnummer : 076 564 11 53 
Datum : 23 mei 2019 
Verzenddatum : 23 mei 2019 

 
Gemeente Etten-Leur 
Postbus 10100 
4870 GA  ETTEN-LEUR 
 
 

 

Op 8 mei 2019 heeft u het vooroverleg wijzigingsplan Buitengebied, Moerdijkse Postbaan 84 te Etten-Leur 
toegestuurd met het verzoek om een wateradvies uit te brengen zoals bedoeld in artikel 3.1.1 lid 1 van het 
Besluit ruimtelijke ordening. 
 

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

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

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

 

Onderwerp: wateradvies vooroverleg wijzigingsplan Buitengebied, Moerdijkse Postbaan 84 
 

Geachte heer De Wit, 



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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

Vragen of contact
Heeft u nog vragen bij het invullen van het formulier of zijn er andere vragen dan kunt u contact opnemen met de provincie Noord-Brabant
via
e-mail naar PlanbegeleidingRO@brabant.nl of via het telefoonnummer 073-681 24 48.

Verder >>

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

bestemmingsplan
wijzigingsplan
uitwerkingsplan

Ja

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


omgevingsvergunning 

 

 

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

 

Inventarisatie belangen door gemeente
Betreft het plan een

Geen van bovenstaande

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

Gemengd landelijk gebied (art. 7)

Verder >>

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

Agrarische bedrijven

Verder >>

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

overige agrarische bedrijven

 

 

 

 

 

Overige agrarische bedrijven

Omschakeling en vestiging naar een overig agrarisch bedrijf op een bestaand bouwperceel, max. 1,5 ha

Verder >>

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

Welke aanduidingen zijn van toepassing

Geen aanduiding van toepassing

 

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

Ja

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

Cat. 1 of 2 en is geborgd.

Verder >>

Plangegevens

Plannaam Wijzigingsplan Buitengebied, Moerdijkse Postbaan 84

Plan_IDN (conform IMRO2008) NL.IMRO.0777.0123WPMOERPOST84-
1001

 

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

 



Gemeente

Gemeente Etten-Leur
 

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

Postcode 4870 GA

Huis- of postbusnummer* 10100

Straatnaam Postbus

Plaats Etten-Leur

Contactpersoon voor dit plan

Aanspreektitel Dhr.

Voorletter(s) R.

Achternaam de Wit

E-mailadres Rob.deWit@etten-leur.nl

Controle E-mailadres Rob.deWit@etten-leur.nl

mailto:Rob.deWit%40etten-leur.nl
mailto:Rob.deWit%40etten-leur.nl


Verder >>

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

 

 

Gemengd Landelijk Gebied

- Agrarisch bedrijf  - Overige agrarische bedrijven  - Omschakeling en vestiging naar een overig agrarisch bedrijf op een bestaand
bouwperceel max. 1,5 ha

 

 

Aanduidingen

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

- Geen aanduiding van toepassing
 

Kwaliteitsverbetering

- Afspraken in kader van RRO gemaakt  - Valt in cat. 1 of 2 en is geborgd.
 

Wettelijk vooroverleg afgerond

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

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

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

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

 

 

Invuldatum inventarisatie 07-05-2019

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

Dit formulier is verstuurd op 07-05-2019
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 
 
 

Artikel 1 Algemene bepaling 
 
Op dit wijzigingsplan "Buitengebied, Moerdijkse Postbaan 84" van de gemeente Etten-Leur zijn van 
overeenkomstige toepassing de planregels van het bestemmingsplan "Buitengebied" (2013) zoals geldend op 
het moment van ter inzage legging van het ontwerpwijzigingsplan 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, Moerdijkse Postbaan 84" met identificatienummer 
NL.IMRO.0777.0123WPMOERPOST84-3001 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', met functieaanduiding 
'paardenhouderij' en 'manege uitgesloten' en de bestemming 'Groen - Houtsingel', de dubbelbestemmingen 
'Waarde - Archeologie 2' en 'Waarde - Archeologie 4'  van het bestemmingsplan "Buitengebied" (2013) zoals 
geldend op het moment van ter inzage legging van het ontwerpwijzigingsplan en vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002 van overeenkomstige toepassing. Met dien verstande dat aan de 
bestemming 'Agrarisch' een voorwaardelijke verplichting ten aanzien van de realisering van de 
landschappelijke inpassing, toegevoegd worden. 
 

Artikel 3 Voorwaarde landschappelijke inpassing 
 
De gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - voorwaarde 
landschappelijke inpassing' mogen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van een paardenhouderij, indien 
de landschappelijke inpassing is gerealiseerd, wordt beheerd en in stand gehouden conform het plan voor de 
landschappelijke inpassing zoals opgenomen in bijlage 1 bij de planregels van dit wijzigingsplan. 

 

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

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002
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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 4 Slotregel 
Deze regels worden aangehaald als: 
Planregels van het wijzigingsplan "Buitengebied, Moerdijkse Postbaan 84". 

 
 
 
 

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


Bijlage bij de regels 
 
 
 

Wijzigingsplan Buitengebied, Moerdijkse Postbaan 84 
 

1. Landschappelijk inpassingsplan Moerdijkse Postbaan 84, Van Dun ontwerp & planologie, d.d. 25 april 
2018 
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