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Wijzigingsplan Buitengebied, Rijsbergseweg 47a - vastgesteld 

Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
Op het perceel Rijsbergseweg 47a is de agrarische bedrijfsvoering al geruime beëindigd. Het perceel heeft te 
koop gestaan en de nieuwe eigenaren willen de wijzigingsbevoegdheid gebruiken die is opgenomen in het 
geldende bestemmingsplan "Buitengebied" voor het omzetten van een agrarische bestemming naar wonen. 
De nieuwe eigenaren hebben namelijk geen agrarisch bedrijf, maar zij willen wel graag op deze locatie wonen. 
Via de wijzigingsprocedure wordt de bedrijfswoning omgezet naar een burgerwoning, waarbij de overtollige 
agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt wordt. 
 

Luchtfoto locatie Rijsbergseweg 47a 
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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 aan de 
Rijsbergseweg, een provinciale weg die Etten-Leur verbindt met Rijsbergen. In de planregels is in artikel 3.6.12 
een wijzigingsbevoegdheid voor 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 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 geruime tijd geleden beëindigd. De nieuwe eigenaren van het perceel 
Rijsbergseweg 47a zijn niet werkzaam in de agrarische sector. De aanwezige bedrijfsgebouwen zijn te 
kleinschalig en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd om een agrarisch bedrijf op te starten. Agrarisch 
hergebruik is redelijkerwijs niet meer mogelijk. Er wordt voldaan aan voorwaarde a. 
 
Ad b. Er mag geen sprake zijn van een verslechtering van het woon- en leefklimaat. Gezien de ligging omringd 
door woonbestemmingen is er geen sprake van een verslechtering van het woon- en leefklimaat, maar eerder 
een verbetering bij het omzetten van de agrarische bestemming in een woonbestemming. Bovendien blijft de 
bestaande woning behouden, waardoor geen verslechtering op treedt. 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 glastuinbouwbedrijf op Rijsbergseweg 48, ligt op 
een afstand van meer dan 50 meter. De afstand tussen de bedrijfswoning en het dichtstbijzijnde 
bedrijfsgebouw is 52 meter. De wijzigingsprocedure van 'Agrarisch' naar 'Wonen' zal dan ook niet beperkend 
zijn voor de omliggende agrarische bedrijven. 
 
Ad d. Het agrarische bouwvlak wordt in zijn geheel verwijderd. In plaats van dit agrarische bouwvlak worden 
een bestemmingsvlak 'Wonen' van 1.500 m2 en een bestemmingsvlak 'Tuin' van 1.500 m2 opgenomen. De 

woning en de bijgebouwen zijn opgenomen binnen de bestemming 'Wonen'. De gronden die geen woon- of 
tuinbestemming krijgen, worden bestemd als 'Agrarisch' zonder bouwvlak. Aan de voorwaarde wordt voldaan. 
Zie hiervoor ook de planverbeelding van het wijzigingsplan. 
 
Ad e. De sloop/bonusregeling bepaald 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 agrarische bedrijfsgebouwen hebben een gezamenlijke 
oppervlakte van 520 m2. Volgens de sloop/bonusregeling kan de oppervlakte aan voormalige 
bedrijfsgebouwen ingezet worden om de woning inhoud te vergroten of om de oppervlakte aan bijgebouwen 
te vergroten. In dit geval wordt deze 520 m2 ingezet om 230 m2 oppervlakte aan bijgebouwen te behouden of 
nieuw te realiseren. De maximale oppervlakte aan bijgebouwen wordt in de planregels en op de plankaart van 
het wijzigingsplan opgenomen. Hiervoor wordt met de eigenaar/verzoeker een overeenkomst afgesloten 
waarin de sloop van de bijgebouwen is vastgelegd. Daarnaast wordt de sloop 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/-oppervlaktevergroting van het bestemmingsvlak en of 
bestemmingswijziging aan de orde is.  

 

Het agrarisch bouwvlak van Rijsbergseweg 47a is circa 0,6 ha. Aangezien de oppervlakte van het agrarisch 
bouwvlak kleiner is dan 1 ha, is de ontwikkeling een categorie 2 ontwikkeling. Deze categorie 2 ontwikkeling 
betreft ruimtelijke ontwikkelingen met weinig landschappelijke invloed. De kwaliteitsverbetering vindt plaats 
in de vorm van een landschappelijke inpassing. 
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In de nieuwe situatie na planwijziging wordt het bouwvlak verkleind naar 1.500 m2 en wordt de overtollige 
agrarische bebouwing gesloopt conform de sloopbonusregeling en de anterieure overeenkomst. De nieuwe 
woon- en tuinbestemming wordt landschappelijk ingepast conform het landschappelijk inpassingsplan dat is 
opgesteld door Brabants Landschap. Voor de woonbestemming is een voorwaardelijke verplichting 
opgenomen tot realisatie van het opgestelde landschappelijk inpassingsplan. Het landschappelijk 
inpassingsplan is opgenomen in bijlage 2 van de regels.  
 
In de vooroverlegreactie heeft de provincie Noord-Brabant aangegeven dat de ontwikkeling aan de 
Rijsbergseweg 47a een categorie 2 ontwikkeling betreft. Door het nieuwe woonperceel landschappelijk in te 
passen wordt voldaan aan de reactie van de provincie. Er wordt voldaan aan de voorwaarde voor 
'Kwaliteitsverbetering van het landschap'. 
 
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. 
 
In overeenstemming met regionale afspraken voor woning-bouw:  
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 
ontwikkeling met weinig landschappelijke invloed, dan wel ruimtelijke ontwikkelingen die van nature aan het 
buitengebied zijn gebonden, of plaatsvinden in hiervoor aangewezen gebieden. De kwaliteitsverbetering vindt 
plaats in de vorm van landschappelijke inpassingsmaatregelen'. 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 blijft gelijk. 
 

Bodemkwaliteit:  
Er worden geen bodemingrepen gedaan. De bedrijfswoning en een van de aanwezige schuren blijven 
behouden. Het restant van de schuren wordt gesloopt. Verder vindt er geen nieuwbouw plaats. Wanneer er in 
de toekomst een bouwplan gerealiseerd wordt, zal bij de toetsing van de omgevingsvergunning gekeken 
worden of onderzoek naar de bodem noodzakelijk is. 
 
Archeologie:  
Het bouwperceel ligt in een gebied met zowel middelhoge als lage archeologische waarde (artikel 27 van het 
bestemmingsplan Buitengebied Waarde - Archeologie 2 resp artikel 29 Waarde - Archeologie 4). Bij 
bodemingrepen waarbij het daadwerkelijk te verstoren gebied groter is dan 1.000 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 maar is verbonden aan een 
omgevingsvergunningaanvraag. 
 
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 290 m2 aan voormalige bedrijfsgebouwen in. Per saldo neemt 
de bebouwing/verharding op het perceel 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 1 juni 2018 een positief wateradvies ontvangen. Het 
wateradvies is in een bijlage bij de toelichting opgenomen.   
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Flora en fauna:  
Omdat onderdeel van de wijzigingsprocedure de sloop van bijgebouwen is een Quickscan flora en faunawet 
naar onder andere de aanwezigheid van beschermde vogelbroedplaatsen of verblijfplaatsen van vleermuizen  
uitgevoerd. De Ouickscan (rapport van 10 april 2018) wijst uit dat de bebouwing niet geschikt is voor 
voortplantingsplaatsen en vaste rust- en verblijfsplaatsen voor nestelende vogels en gebouwbewonende 
vleermuizen. De zorgplicht geldt altijd. Wanneer de bijgebouwen gesloopt worden, moet in de gaten 
gehouden worden of daadwerkelijk geen fauna aanwezig is in en rond de bijgebouwen. 
 
Externe veiligheid:  
De regelgeving externe veiligheid is niet van toepassing. Er zijn geen risicovolle activiteiten in de nabijheid van 
Rijsbergseweg 47a. 
 
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 
verzoekers hebben het perceel Rijsbergseweg 47a gekocht en gaan deze bewonen. Bedrijfsmatige activiteiten 
zijn op grote afstand gelegen. Er is voor Rijsbergseweg 47a 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 
overtollige agrarische bedrijfsgebouwen en een voorwaardelijke verplichting tot realisatie van de 
landschappelijke inpassing opgenomen. 
 

4.3 Juridische aspecten 
 
In dit wijzigingsplan wordt de agrarische bestemming met bouwvlak van het perceel Rijsbergseweg 47a 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" zijn en blijven van toepassing. In de planregels van dit 
'wijzigingsplan Buitengebied, Rijsbergseweg 47a' worden de relevante bestemmingsregels van het 
bestemmingsplan "Buitengebied" dan ook van overeenkomstige toepassing verklaard met een aanvullend 
artikel voor de voorwaardelijke verplichting voor de sloop van de overtollige bebouwing, een aanvullend 
artikel voor de vastlegging van de afspraken van de sloop/bonusregeling en een aanvullend artikel voor de 
voorwaardelijke verplichting tot de realisatie van de landschappelijke inpassing. 
 

4.4 Procedure 
 
Over het voorontwerp is wettelijk vooroverleg voorgeschreven met de provincie Noord-Brabant en met het 
waterschap Brabantse Delta. De provincie heeft op 20 juni 2018 gereageerd. Zij stellen dat de ontwikkeling aan 
de Rijsbergseweg 47a een categorie 2 ontwikkeling betreft en een landschappelijke inpassing plaats moet 
vinden. Deze reactie is overgenomen en verwerkt in het ontwerp-wijzigingsplan. Het Waterschap heeft bij 
brief van 31 mei 2018 (ingekomen 1 juni 2018) laten weten een positief wateradvies te geven.  
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Het voornemen tot wijziging van het bestemmingsplan "Buitengebied" is bekend gemaakt in de Etten-Leurse 
Bode van 1 augustus 2018. Gedurende de periode van 2 augustus 2018 tot en met 12 september 2018 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 inzage legging. 
 
Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het wijzigingsplan Buitengebied, Rijsbergseweg 47a is ongewijzigd 
vastgesteld op 20 september 2018. De vaststelling van het wijzigingsplan Buitengebied, Rijsbergseweg 47a is 
bekend gemaakt in de Etten-Leurse Bode en de Staatscourant van 26 september 2018. Gedurende de periode 
van 27 september 2018 tot en met 8 november 2018 heeft het vastgestelde plan ter inzage gelegen in het 
gemeentelijk informatiecentrum en is geplaatst op de gemeentelijke website. 



Bijlagen bij de toelichting wijzigingsplan Buitengebied, Rijsbergseweg 47a 
 
 
 

Bijlagen bij de toelichting 
 
1. Quickscan Flora en Fauna (Ecologische quickscan) 
 
2. Wateradvies Waterschap Brabantse Delta, d.d. 30 mei 2018 
 
3. Vooroverlegreactie provincie Noord-Brabant, d.d. 20 juni 2018 
 



Bijlage 1: Quickscan Flora en Fauna (Ecologische quickscan) 
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1 Inleiding: 
Door de heer Rick Zandbergen is de opdracht gegeven om een flora- en faunacontrole (de 
zogenaamde quickscan) uit te voeren op perceel Rijsbergseweg 47a, 4873 LS  Etten-Leur. 

Er is voor 3 van de 4 schuren op het perceel een sloopvergunning aangevraagd bij de gemeente 
Etten-Leur. Van de 4e schuur moet ook een aangebouwd deel gesloopt worden. Deze 4 schuren 
hebben daken van asbest golfplaten. 

 

De flora- en faunacontrole (quickscan) is uitgevoerd in het kader van de sloop van deze 3 schuren 
en het gedeelte van de 4e schuur. 

 

De flora- en faunacontrole (quickscan) heeft als doel in te schatten of er op de onderzoeklocatie 
planten- en diersoorten aanwezig of te verwachten zijn, die volgens de Wet Natuurbescherming een 
beschermde status hebben en die mogelijk negatieve invloed kunnen ondervinden door de 
voorgenomen ingreep. 

 

De volgens de Wet Natuurbescherming beschermde plant- en diersoorten zijn in bijlage 1 
(Nationaal beschermde soorten) en bijlage 2 (Europees beschermde soorten) genoemd. 

 

Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd, conform de geldende wet- en regelgeving ten 
aanzien van flora en fauna. Het onderzoek betreft een momentopname en geeft een inschatting van 
de onderzoeklocatie voor beschermde soorten en het al dan niet voorkomen van soorten. 
Desondanks zal nooit een 100% volledig beeld van de aanwezige flora en fauna gegeven kunnen 
worden. Natuur is dynamisch, situaties kunnen veranderen. 

 

In het algemeen kan gesteld worden dat een flora- en faunacontrole (de zogenaamde quickscan) 
geldig is voor een periode van 2 tot 3 jaar, tenzij in deze periode de ecologische omstandigheden 
wezenlijk zijn veranderd en/of de Wet Natuurbescherming, dan wel inzichten hier omtrent zijn 
gewijzigd. Bij uitstel van de uitvoering van een project met meer dan 3 jaar verdient het de 
aanbeveling de resultaten van de flora- en faunacontrole (quickscan) opnieuw te toetsen. 

 

 

 

2 Huidige situatie en toekomstige situatie: 
Huidige situatie 

De onderzoeklocatie is het erf van perceel Rijsbergseweg 47a, 4873 LS  Etten-Leur. Op dit perceel 
staan een woonhuis en 3 grote schuren/stallen en een kleine schuur. Het erf is verhard met tegels 
en klinkers. Voor 2 grote schuren en een kleine schuur en een gedeelte van de 3e grote schuur is er 
een vergunning aangevraagd bij de gemeente Etten-Leur om deze te kunnen slopen. 

Deze schuren bestaan uit steens en half steens muren zonder spouw met daken van asbest 
golfplaten. 

 

1a grote schuur uit 1955 wordt geheel gesloopt, 

2 grote schuur/stal uit 1969 wordt geheel gesloopt, 

3 grote schuur uit 1977 wordt een gedeelte gesloopt, 

4 kleine schuur wordt geheel gesloopt. 
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Huidige situatie Rijsbergseweg 47a woonhuis met de 4 schuren/stallen. 

 

Nieuwe situatie 

Het betreft de ontwikkeling van een bestemmingswijziging van Agrarische doeleinden naar 
Woondoeleinden. Overige ontwikkeling of renovatiewerkzaamheden vinden nog niet plaats. 

Na de sloop wordt het oppervlakte van de schuren 1a, 2, 4 en een gedeelte van schuur 3 bij het erf 
getrokken en mogelijk verhard en/of gedeeltelijk beplant. 

 

 

 

3 Onderzoekmethode: 
De aanwezige natuurwaarden zijn in beeld gebracht op basis van bestaande inventarisatie 
gegevens en een verkennend terreinbezoek, de flora- en faunacontrole (quickscan). Op deze wijze 
is inzicht verkregen in de aanwezigheid van geschikt habitat en de daarbij te verwachten 
beschermde soorten op de onderzoeklocatie. 
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Bureau onderzoek 

Voor het bureau onderzoek is gebruik gemaakt van landelijke, provinciale en indien beschikbaar 
regionale verspreidingsinformatie. 

Uit de landelijke verspreidingsinformatie uit atlassen, die deels gedateerd zijn en op basis van 
Expert Judgement, moet blijken of nabij de onderzoeklocatie in het verleden strikt beschermde 
soorten zijn aangetroffen. De exacte locaties of datering van de waarnemingen zijn daarbij meestal 
niet bekend. Deze gegevens hebben veelal betrekking op atlasblokken (5X5 kilometer). De 
soortgegevens hebben daarom betrekking op de regio en niet specifiek voor de onderzoeklocatie. 

Ook zijn de databank van Waarneming.nl en Telmee.nl geraadpleegd. 

 

Flora- en faunacontrole (de zogenaamde quickscan) 

Op woensdag 4 april 2018 om 18:00 uur is er ten behoeve van bovenstaande project een 
eenmalige flora- en faunacontrole (quickscan) uitgevoerd nabij en in de 4 nog (gedeeltelijk) te 
slopen schuren met daken van asbest golfplaten op het perceel van Rijsbergseweg 47a, 4873 LS  
Etten-Leur. De weersomstandigheden waren na een regenbui licht bewolkt, droog, beetje zonnig, 
12℃ en windkracht 3. 

Deze flora- en faunacontrole (quickscan) werd uitgevoerd door de heer E.M. Froon, gecertificeerd 
flora- en faunainspecteur (certificaat 12350 van Vereniging Stadswerk Nederland), tevens 
gecertificeerd flora- en faunacontroleur en in bezit van het certificaat Zorgvuldig handelen flora- en 
faunawet niveau 3 en VCA-VOL. (De heer E.M. Froon is volgens de definitie van het ministerie van 
RVO een deskundige). 

Tijdens deze flora- en faunacontrole (quickscan) is de gehele onderzoeklocatie en het erf 
beoordeeld. Gedurende de controle is gelet op de mogelijke aanwezigheid van beschermde en 
bedreigde soorten op basis van het aanwezige habitat. 

Vanwege de aanwezigheid van een open hooizolder in de schuren is er met behulp van een 
zaklamp gezocht naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen en sporen van vleermuizen, andere 
zoogdieren en vogels. 

De flora- en faunacontrole (quickscan) is een toets van de ecologische potenties van de 
onderzoeklocatie en betreft geen volwaardig soort(en) specifiek onderzoek. Er zijn in deze flora en 
faunacontrole (quickscan) geen inventarisaties uitgevoerd van soorten en soortgroepen. Een 
ecologische inventarisatie beslaat uit meerdere controles gedurende de voor de soortgroep meest 
gunstige periode van het jaar. 

 

 

 

4 Beschermde soorten: 
Dit hoofdstuk beschrijft de tijdens de flora- en faunacontrole (quickscan) waargenomen soorten, al 
dan niet aangevuld met gegevens uit literatuur en andere informatiebronnen. Tevens worden 
eventuele effecten beschreven als gevolg van de voorgenomen sloop. 

 

Vogels; 
Voorkomen en functie 

Er zijn tijdens de flora- en faunacontrole (quickscan) geen vaste rust- en verblijfplaatsen 
aangetroffen van door de Wet Natuurbescherming genoemde beschermde soorten (alle inheemse 
vogels zijn beschermd). 
Verblijfplaatsen van broedvogels zijn door de Wet Natuurbescherming beschermd. De Wet 
Natuurbescherming kent hierbij geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het gaat 
bovendien om individuele broedgevallen. 
De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest. Deze eenmalig te 
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gebruiken nesten vallen onder de bescherming van de Wet Natuurbescherming in de periode 
dat deze daadwerkelijk gebruikt worden, dus niet alleen maar in het vaak gehanteerde 
“broedseizoen” van 15 maart tot 15 juli. 
Van een beperkt aantal vogels is de nestlocatie het gehele jaar beschermd. 

 

De volgende soorten zijn tijdens de controle waargenomen, 2 Pimpelmezen en 1 Koolmees 
foeragerend in de bomen rondom de onderzoeklocatie. 

 

Soorten die op basis van de Wet Natuurbescherming een beschermde status genieten kunnen op 
basis van biotooptype en bekende verspreiding worden verwacht de onderzoeklocatie (het erf) als 
foerageergebied en/of de schuren als vaste rust- en verblijfplaats te gebruiken. Deze soorten zijn 
voornamelijk gebouw bewonende soorten, Holenduif, Kerkuil, Steenuil, Gierzwaluw, Kauw, 
Pimpelmees, Koolmees, Winterkoning, Spreeuw, Grauwe vliegenvanger, Zwarte Roodstaart, 
Huismus, Witte Kwikstaart, Boerenzwaluw en Huiszwaluw. 

 

Effecten en ontheffing 

In het onderzochte gebied zijn geen vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde vogelsoorten 
aangetroffen. Door het vrijwilligerswerk van de heer E.M. Froon bij de kerkuilenwerkgroep van het 
IVN Etten-Leur is bekend dat er in de ruime omgeving van de onderzoeklocatie enkele paartjes 
Kerkuilen en Steenuilen broeden. Daarom zijn de schuren extra zorgvuldig onderzocht op deze 2 
soorten uilen. Er zijn geen Kerkuil en Steenuil of hun sporen (braakballen, uitwerpselen, 
prooiresten, nesten) gevonden. Er zijn dan ook geen verborgen ruimtes aanwezig waar deze 
soorten kunnen verblijven. Ook zijn er geen nesten gevonden van Spreeuw, Huismus, Witte 
Kwikstaart, Gierzwaluw, Boerenzwaluw of Huiszwaluw. 

De schuren blijken door hun bouw met daken van asbest golfplaten die grotendeels zonder 
dakbeschot zijn aangebracht, steens en half steens muren zonder spouw en een dakconstructie 
met bijna geen dwarsbalken en door de vervallen staat (kapotte daken en veel grote kieren en 
gaten) waardoor er erg veel tocht in de schuren te voelen is en met regen veel lekkages zijn, niet 
aantrekkelijk te zijn voor nestplaats. 

 

Als in de toekomst het woonhuis verbouwd, gerenoveerd of gesloopt moet worden, dan dient hier 
onderzoek plaats te vinden naar nestplaatsen van vogels. Het dak van de woning heeft wel 
potentiële mogelijkheden voor nestplaatsen voor soorten zoals Huismus, Spreeuw, Gierzwaluw, 
Boerenzwaluw en Huiszwaluw. 

 

Conclusie: Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is voor beschermde vogels niet 
noodzakelijk. 

 

Planten; 
Voorkomen en functie 

Er zijn tijdens de flora- en faunacontrole (quickscan) geen groeiplaatsen aangetroffen van door de 
Wet Natuurbescherming genoemde beschermde soorten. Aangetroffen soorten tijdens de controle 
betreffen planten die algemeen kunnen worden aangetroffen onder voedselrijke omstandigheden. 
De zeer algemene soorten die aangetroffen zijn o.a. Vroegeling, Paarse Dovenetel, Kleine 
Veldkers, Straatgras, Grote Brandnetel en diverse exoten (tuinplanten). 

 

Soorten die op basis van de Wet Natuurbescherming een beschermde status genieten kunnen op 
basis van groeiplaatscondities en bekende verspreiding worden uitgesloten in het onderzochte 
gebied. 
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Effecten en ontheffing 

In het onderzochte gebied zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen, deze worden op 
basis van de aanwezige groeiplaatsfactoren hier ook niet verwacht. 

 

Conclusie: Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is voor beschermde flora niet 
noodzakelijk. 

 

Zoogdieren (terrestrisch, marien en vleermuizen); 
Voorkomen en functie 

Er zijn tijdens de flora- en faunacontrole (quickscan) geen vaste rust- en verblijfplaatsen 
aangetroffen van door de Wet Natuurbescherming genoemde beschermde soorten. 

 

Soorten die op basis van de Wet Natuurbescherming een beschermde status genieten kunnen op 
basis van biotooptype en bekende verspreiding worden verwacht de onderzoeklocatie (het erf) als 
foerageergebied en/of de schuren als vaste rust- en verblijfplaats te gebruiken. Deze soorten zijn 
voornamelijk gebouw bewonende soorten, Gewone Dwergvleermuis, Laatvlieger, Bosmuis, Wezel, 
Hermelijn, Steenmarter, Bunzing en niet gebouw bewonende soorten zoals Egel en Konijn. 

 

Effecten en ontheffing 

In het onderzochte gebied zijn geen beschermde zoogdiersoorten aangetroffen, de schuren zijn 
zorgvuldig op rustende vleermuizen onderzocht, deze en sporen (uitwerpselen) zijn niet 
aangetroffen. Ook zijn er geen sporen (uitwerpselen, prooiresten) van andere zoogdieren 
aangetroffen. 

De schuren blijken door hun bouw met daken van asbest golfplaten die grotendeels zonder 
dakbeschot zijn aangebracht, steens en half steens muren zonder spouw en een dakconstructie 
met bijna geen dwarsbalken en door de vervallen staat (kapotte daken) waardoor er erg veel tocht 
in de schuren te voelen is en met regen veel lekkages zijn, niet aantrekkelijk te zijn voor rust- en 
verblijfplaats voor vleermuizen en andere zoogdieren. 

De te slopen schuren zijn ongeschikt als verblijfplaats voor gebouw bewonende vleermuissoorten. 
De schuren beschikken niet over een dichte zolder en zijn voorzien van daken van asbest golfplaten 
die onvoldoende op elkaar aansluiten en op veel plekken kapot zijn waardoor de wind vrij spel heeft 
op de binnenzijde van de schuren. Dit zorgt voor onvoldoende noodzakelijke luwe verblijfplaatsen 
die vleermuizen nodig hebben. 

 

Het erf lijkt geschikt als foerageergebied voor vleermuizen en andere zoogdieren, maar de sloop 
van de schuren heeft hier geen invloed op. 

 

Als in de toekomst het woonhuis verbouwd, gerenoveerd of gesloopt moet worden, dan dient hier 
onderzoek plaats te vinden naar rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen. Het dak van de woning 
heeft wel potentiële mogelijkheden voor soorten zoals Gewone Dwergvleermuis en Laatvlieger. 

 

Conclusie: Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is voor beschermde zoogdieren 
niet noodzakelijk. 

 

Amfibieën en Reptielen; 
Voorkomen en functie 

Er zijn tijdens de flora- en faunacontrole (quickscan) geen vaste rust- en verblijfplaatsen 
aangetroffen van door de Wet Natuurbescherming genoemde beschermde soorten. (alle inheemse 
amfibieën en reptielen zijn beschermd). 
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Soorten die op basis van de Wet Natuurbescherming een beschermde status genieten kunnen op 
basis van biotooptype en bekende verspreiding worden verwacht de onderzoeklocatie (het erf) als 
foerageergebied te gebruiken. Deze soorten zijn Gewone Pad, Bruine Kikker en Kleine 
Watersalamander. 

 

Effecten en ontheffing 

In het onderzochte gebied zijn geen beschermde amfibie- en reptielsoorten aangetroffen, de hier 
boven genoemde 3 soorten kunnen op basis van het aanwezige biotooptype en bekende 
verspreiding hier worden verwacht om het erf als foerageergebied te gebruiken. 

De sloop van de schuren heeft geen effect op deze 3 soorten, bovendien geld er voor deze 3 
soorten voor de provincie Noord-Brabant een vrijstelling. 

 

Conclusie: Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is voor beschermde amfibieën en 
reptielen niet noodzakelijk. 

 

Dagvlinders; 
Voorkomen en functie 

Er zijn tijdens de flora- en faunacontrole (quickscan) geen vaste rust- en verblijfplaatsen 
aangetroffen van door de Wet Natuurbescherming genoemde beschermde soorten. 

 

Soorten die op basis van de Wet Natuurbescherming een beschermde status genieten kunnen op 
basis van biotooptype en bekende verspreiding worden uitgesloten in het onderzochte gebied. 

 

Effecten en ontheffing 

In het onderzochte gebied zijn geen beschermde dagvlindersoorten aangetroffen, deze worden op 
basis van het aanwezige biotooptype en bekende verspreiding hier ook niet verwacht. 

 

Conclusie: Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is voor beschermde dagvlinders 
niet noodzakelijk. 

 

Libellen; 
Voorkomen en functie 

Er zijn tijdens de flora- en faunacontrole (quickscan) geen vaste rust- en verblijfplaatsen 
aangetroffen van door de Wet Natuurbescherming genoemde beschermde soorten. 

 

Soorten die op basis van de Wet Natuurbescherming een beschermde status genieten kunnen op 
basis van biotooptype en bekende verspreiding worden uitgesloten in het onderzochte gebied. 

 

Effecten en ontheffing 

In het onderzochte gebied zijn geen beschermde libelsoorten aangetroffen, deze worden op basis 
van het aanwezige biotooptype en bekende verspreiding hier ook niet verwacht. 

 

Conclusie: Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is voor beschermde libellen niet 
noodzakelijk. 
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Vissen; 
Voorkomen en functie 

Er zijn tijdens de flora- en faunacontrole (quickscan) geen vaste rust- en verblijfplaatsen 
aangetroffen van door de Wet Natuurbescherming genoemde beschermde soorten. 

Op en rondom de onderzoeklocatie zijn geen waterelementen aanwezig zoals sloten en vijvers. 

 

Soorten die op basis van de Wet Natuurbescherming een beschermde status genieten kunnen op 
basis van biotooptype en bekende verspreiding worden uitgesloten in het onderzochte gebied. 

 

Effecten en ontheffing 

In het onderzochte gebied zijn geen beschermde vissoorten aangetroffen, deze worden op basis 
van het aanwezige biotooptype en bekende verspreiding hier ook niet verwacht. 

 

Conclusie: Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is voor beschermde vissen niet 
noodzakelijk. 

 

Kevers; 
Voorkomen en functie 

Er zijn tijdens de flora- en faunacontrole (quickscan) geen vaste rust- en verblijfplaatsen 
aangetroffen van door de Wet Natuurbescherming genoemde beschermde soorten. 

 

Soorten die op basis van de Wet Natuurbescherming een beschermde status genieten kunnen op 
basis van biotooptype en bekende verspreiding worden uitgesloten in het onderzochte gebied. 

 

Effecten en ontheffing 

In het onderzochte gebied zijn geen beschermde keversoorten aangetroffen, deze worden op basis 
van het aanwezige biotooptype en bekende verspreiding hier ook niet verwacht. 

 

Conclusie: Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is voor beschermde kevers niet 
noodzakelijk. 

 

Overige soorten; 
Voorkomen en functie 

Er zijn tijdens de flora- en faunacontrole (quickscan) geen vaste rust- en verblijfplaatsen 
aangetroffen van door de Wet Natuurbescherming genoemde beschermde soorten. 

 

Soorten die op basis van de Wet Natuurbescherming een beschermde status genieten kunnen op 
basis van biotooptype en bekende verspreiding worden uitgesloten in het onderzochte gebied. Deze 
overige soorten betreffen Europese rivierkreeft, Bataafse Stroommossel en Platte Schijfhoren. 

 

Effecten en ontheffing 

In het onderzochte gebied zijn geen beschermde overige soorten aangetroffen, deze worden op 
basis van het aanwezige biotooptype en bekende verspreiding hier ook niet verwacht. 

 

Conclusie: Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is voor beschermde overige 
soorten niet noodzakelijk. 
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5 Samenvatting: 
Er zijn tijdens deze flora- en faunacontrole (quickscan) geen groeiplaatsen van beschermde 
flora en geen vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde fauna geconstateerd op de 
onderzoeklocatie. Er zijn wel 2 Pimpelmezen en 1 Koolmees foeragerend in de bomen rondom 
het erf gezien, maar van deze 2 soorten zijn geen vaste rust- en verblijfplaats gevonden. 

 

Volgens het bureau onderzoek kunnen er op de onderzoeklocatie de volgende beschermde 
soorten voorkomen, Gewone Dwergvleermuis, Laatvlieger, Egel, Haas, Konijn, Rode Eekhoorn, 
Bunzing, Hermelijn, Wezel, Steenmarter, Gewone Pad, Bruine Kikker, Kleine Watersalamander, 
Holenduif, Kerkuil, Steenuil, Gierzwaluw, Kauw, Pimpelmees, Koolmees, Winterkoning, 
Spreeuw, Grauwe Vliegenvanger, Zwarte Roodstaart, Huismus, Witte Kwikstaart, 
Boerenzwaluw en Huiszwaluw. Geen van deze soorten zijn aangetroffen of sporen van 
gevonden. 

 

De schuren zijn gebouwd met steens en halfsteens muren zonder spouw, asbest golfplaten 
daken die slecht aansluiten op de dakspanten en muren waardoor er veel open spleten en 
kieren zien die veel wind, tocht en regen doorlaten. Er zitten ook diverse gaten in de daken en 
van de nok van de daken zijn ook redelijk wat stukken verdwenen. 

 

 

 

6 Conclusie – Aanbeveling: 
De flora- en faunacontrole (quickscan) heeft tot doel om in te schatten of er op de 
onderzoeklocatie planten- en dierensoorten aanwezig zijn die volgens de Wet 
Natuurbescherming een beschermde status hebben en die mogelijk negatieve gevolgen kunnen 
ondervinden door de voorgenomen sloop van de schuren. 

 

De opdrachtgever is voornemens de schuren te slopen omdat dit noodzakelijk is om aan de 
bestemmingswijziging van Agrarische doeleinden naar Woondoeleinden te voldoen. 

Dit leidt niet tot negatieve effecten op beschermde soorten omdat de te slopen schuren 1a, 2, 4 
en gedeeltelijk schuur 3 geen potentie hebben om als vaste rust- en verblijfplaats te dienen voor 
gebouw bewonende zoogdieren zoals vleermuizen en nestelende vogels. 

 

De aanwezigheid van geschikt habitat op de onderzoeklocatie voor de verschillende 
soortgroepen en soorten die op basis van de Wet Natuurbescherming een beschermde status 
hebben zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

In de tabel is samengevat of de voorgenomen ingreep mogelijk verstorend kan werken en wat 
de consequenties zijn voor de eventuele vervolgstappen zoals soortgericht nader onderzoek of 
vergunningstrajecten. In de tabel is weergegeven of maatregelen noodzakelijk zijn om 
overtreding van de Wet Natuurbescherming voor bepaalde soortgroepen te voorkomen. 
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Soortgroep Geschikt Ingreep Nader Ontheffings- Zorgplicht / Nader onderzoek

habitat verstorend onderzoek aanvraag Mitigerende Maatregelen

Broedvogels ja mogelijk nee nee zorgplicht, sloop in oktober 2018.

Broedvogels-jaarrond beschermd nest ja nee nee nee zorgplicht

Planten nee nee nee nee zorgplicht

Zoogdieren-landgebonden minimaal nee nee nee zorgplicht

Zoogdieren-vleermuizen-verblijfplaatsen nee nee nee nee zorgplicht

Zoogdieren-vleermuizen-foerageergebied ja nee nee nee zorgplicht

Zoogdieren-vleermuizen-vliegroutes nee nee nee nee zorgplicht

Amfibieen en Reptielen minimaal nee nee nee zorgplicht

Dagvlinders nee nee nee nee zorgplicht

Libellen nee nee nee nee zorgplicht

Vissen nee nee nee nee zorgplicht

Kevers nee nee nee nee zorgplicht

Overige soorten nee nee nee nee zorgplicht  
 

In het kader van de zorgplicht zijn de volgende maatregelen noodzakelijk; 

Tijdens de uitvoering van de sloop dient men bijvoorbeeld alert te zijn op eventuele 
aanwezigheid van fauna en deze (indien noodzakelijk) te verplaatsen. 

Bij onvoorziene situaties dient daarnaast contact te worden opgenomen met een ter zake 
deskundige. 

 

Als in de toekomst het woonhuis verbouwd, gerenoveerd of gesloopt moet worden, dan dient hier 
een nieuwe flora- en faunacontrole (quickscan) uitgevoerd te worden naar de rust- en 
verblijfplaatsen van door de Wet Natuurbescherming genoemde beschermde soorten. Het dak van 
de woning heeft wel potentiële mogelijkheden voor soorten zoals Gewone Dwergvleermuis, 
Laatvlieger, Huismus, Spreeuw en/of Gierzwaluw. 

 

 
 

7 Bijlagen: 
1. soorten beschermd onder paragraaf 3.3 van de Wet natuurbescherming (artikel 3.10 en 

3.11) Nationaal beschermde soorten. 

2. soorten beschermd onder paragraaf 3.2 van de Wet natuurbescherming (artikel 3.5 en 3.8)  
Europees beschermde soorten. 

3. Foto’s 1a schuur 1955. 

4. Foto’s 2 schuur/stal 1969 

5. Foto’s 3 schuur 1977 gedeeltelijk aanbouw en 4 schuurtje. 
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Bijlage 1; 
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Bijlage 2; 
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Bijlage 3; 

 
1a schuur 1955 
 

 
1a schuur 1955 
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Bijlage 4; 

 
2 schuur/stal 1969 

 

 
2 schuur/stal 1969 
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Bijlage 5; 

 
3 schuur 1977 gedeeltelijk aanbouw 
 

 
4 schuurtje 



   
 

 

 

Bijlage 2: Wateradvies Waterschap Brabantse Delta, d.d. 30 mei 2018 
  



Watersc
<22>\\rn\

hap

Brabantse Delta

Gemeente Etten-Leur

Datum:
0 1 JUNI 2018

Req.nummer

AfdeHm*

Vertrouwen JA NEE

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

25 mei 2018

18.ZK03069
18UT006327

iiniiiiiiiniHiiiiiii
de heer B. Kuijpers
076 564 18 18
30 mei 2018
31 mei 2018

Onderwerp: wateradvies voorontwerp wijzigingsplan buitengebied, Rijsbergseweg 47a te Etten-Leur

Geachte heer De Wit,

Op 25 mei 2018 heeft u het voorontwerp wijzigingsplan buitengebied, Rijsbergseweg 47a 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 de heer B. Kuijpers van het waterschap via telefoonnummer 076 564 18 18.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur. 
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

FINALIST

BESTE 2017 
OVERHEIDS 
ORGANISATIE
VAN HETJAAR

Waterschap Brabantse Delta

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

Einfo@brabantsedelta.nl lwww.brabantsedelta.nl K.v.K.nr: 51 181 584 

IBAN NL88 NWAB 0636 7592 02 BIC NWABNL2GXXX BTW.nr: NL812566762B01



   
 

 

 

Bijlage 3: Vooroverlegreactie provincie Noord-Brabant, d.d. 20 juni 2018 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gemeente Etten-Leur 

Postbus 10100 

4870 GA  ETTEN-LEUR 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

www.brabant.nl 

IBAN NL86INGB0674560043 

 

 

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

20 juni 2018 

Ons kenmerk 

C2227249/4371240  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

T. (Thom) Jongen 

Telefoon 

(06) 55 68 66 78 

Email 

tjongen@brabant.nl 

Bijlage(n) 

- 

 

 

 

Onderwerp 

Voorontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied, Rijsbergseweg 47a’ 

 

 

 

 

Geacht college, 

 

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd 

op het voorontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied, Rijsbergseweg 47a’. 

 

In onze reactie gaan wij alleen in op onderwerpen die op basis van het 

provinciaal ruimtelijk beleid relevant zijn. 

 

Planbeschrijving 

Het voorontwerp-wijzigingsplan voorziet in een omschakeling van Agrarisch 

bedrijf naar Wonen. Hierin wordt de overtollige bebouwing gesloopt en wordt 

gebruik gemaakt van de sloop/bonusregeling uit het bestemmingsplan ten 

behoeve van een bijgebouw.  

 

Provinciaal beleidskader 

Het provinciaal ruimtelijk beleid is vastgelegd in de Structuurvisie Ruimtelijke 

Ordening. De te beschermen provinciaal ruimtelijke belangen zijn vertaald in de 

Verordening ruimte Noord-Brabant zoals deze luidt per 15 juli 2017 (hierna 

aangehaald als Vr). In onze reactie baseren wij ons op deze documenten die 

zijn te raadplegen via www.brabant.nl > onderwerpen > ruimte. 

 

Inhoudelijke standpunt 

De omzetting geeft alleen met betrekking tot de kwaliteitsverbetering van het 

landschap aanleiding tot bemerkingen. 

 

Kwaliteitsverbetering van het landschap 

In artikel 3.2 van de Vr staat beschreven dat bij iedere ruimtelijke ontwikkeling 

buiten bestaand stedelijk gebied een kwaliteitsverbetering van het landschap 

dient plaats te vinden. In het regionale afsprakenkader van de regio West-



 

 

 
 

Datum 

20 juni 2018 

Ons kenmerk 

C2227249/4371240 
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Brabant is een categoriale indeling opgenomen. De ontwikkelingen die onder 

categorie 1 of 2 vallen zijn specifiek benoemd.  

Op basis van het afsprakenkader kan het initiatief onder categorie 2 van het 

afsprakenkader worden geschaard. Hierdoor zou volstaan kunnen worden met 

maatregelen ten behoeve van landschappelijke inpassing. In het plan is echter 

aangegeven dat uitgegaan wordt van een categorie 3 ontwikkeling. Het staat 

gemeenten vrij om een ontwikkeling in hogere categorie te plaatsen. 

 

Bij een categorie 3 ontwikkeling wordt 20% van de bestemmingswinst gebruikt 

om maatregelen te nemen voor kwaliteitsverbetering van het landschap. Dit 

wordt uitgewerkt in een berekening. De berekening ontbreekt, waardoor niet 

duidelijk is hoe de maatregelen worden toegepast. 

 

In het plan wordt wel beschreven dat de asbestsanering ingezet wordt voor 

kwaliteitsverbetering van het landschap. Asbestsanering is in het afsprakenkader 

uitgesloten van inbreng in kwaliteitsverbetering van het landschap.  

 

Conclusie 

Wij verzoeken u bij de verdere procedure rekening te houden met ons 

bovengenoemd standpunt. Mocht onze reactie aanleiding geven tot vragen of 

opmerkingen dan zijn wij graag bereid tot nader overleg. 

 

 
 

Provincie Noord-Brabant, 

 

 
 

P.M.A. van Beek, 

projectleider uitvoering wet RO 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
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Wijzigingsplan Buitengebied, Rijsbergseweg 47a - vastgesteld 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels 
 

Artikel 1 Algemene bepaling 
 
Op dit 'wijzigingsplan Buitengebied, Rijsbergseweg 47a' 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 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, Rijsbergseweg 47a' met identificatienummer 
NL.IMRO.0777.0126WPRIJSBWEG47A-3001 van de gemeente Etten-Leur. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002
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Wijzigingsplan Buitengebied, Rijsbergseweg 47a - vastgesteld 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 
 
Conform het bepaalde in artikel 1 zijn de bestemmingsregels 'Agrarisch', 'Wonen' en 'Tuin' en de 
dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie 2', 'Waarde - Archeologie 4' en de gebiedsaanduiding 'overige 
zone - zone langs doorgaande weg' 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. Met dien verstande dat aan de 
bestemming 'Wonen' een voorwaardelijke verplichting ten aanzien van de sloop van overtollige agrarische 
bedrijfsgebouwen, de planregels als gevolg van de sloop-bonusvoorwaarde van de wijzigingsbevoegdheid en 
een voorwaardelijke verplichting ten aanzien van de realisatie van de landschappelijke inpassing toegevoegd 
worden. 
 

Artikel 3 Voorwaarde sloop bijgebouwen 
 
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 de initiatiefnemer 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, geldt voor de locatie 
Rijsbergseweg 47a de volgende voorwaarde: 
a. De oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen ter plaatse van de aanduiding 'sloop- en 

bonusregeling' mag niet meer bedragen dan 230 m2. 
 

Artikel 5 Landschappelijke inpassing 
 
De gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voorwaarde 
landschappelijke inpassing' mogen uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van wonen, indien de 
landschappelijke inpassing is gerealiseerd, wordt beheerd en in stand gehouden conform het plan voor de 
landschappelijke inpassing zoals opgenomen in bijlage 2 van de planregels van dit wijzigingsplan. 
 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002
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Wijzigingsplan Buitengebied, Rijsbergseweg 47a - vastgesteld 

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

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002
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Wijzigingsplan Buitengebied, Rijsbergseweg 47a - vastgesteld 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 
 
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 en 
vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002 van overeenkomstige toepassing. 
 

Artikel 6 Slotregel 
 
Deze regels worden aangehaald als: 
Planregels van het wijzigingsplan 'Buitengebied, Rijsbergseweg 47a'. 

 

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


Bijlagen bij de regels wijzigingsplan Buitengebied, Rijsbergseweg 47a 
 
 
 

Bijlagen bij de regels 
 
1. Overzichtskaart 'te slopen schuren' 
 
2. Landschappelijke inpassing Rijsbergseweg 47a 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 1: Overzichtskaart ‘te slopen schuren’ 
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Bijlage 2: Landschappelijke inpassing Rijsbergseweg 47a 
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