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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
 
Op het perceel Sprundelsebaan 91 is de agrarische bedrijfsvoering beëindigd. Het perceel heeft te koop 
gestaan en de nieuwe eigenaar wil gebruik maken van de wijzigingsbevoegdheid gebruiken die is opgenomen 
in het geldende bestemmingsplan "Buitengebied" voor het omzetten van een agrarische bestemming naar 
wonen. De nieuwe eigenaar is geen agrariër en wil het perceel voor eigen gebruik omzetten naar wonen en 
een vervangende woning bouwen. Via de wijzigingsprocedure wordt de bedrijfswoning omgezet naar een 
burgerwoning, waarbij de overtollige agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt wordt.  
 

 
Luchtfoto locatie Sprundelsebaan 91 

 
Nieuw plan 
Het nu voorliggende plan is afwijkend van een eerder wijzigingsplan voor deze locatie dat in de beroepsfase is 
vernietigd. Iin het eerdere plan was de nieuwe woonbestemming verplaatst naar de Lazerijstraat. Het plan 
werd vernietigd omdat, aldus de Raad van State, onvoldoende rekening was gehouden met het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen op de tegenover de locatie aan de Lazerijstraat gelegen gronden.  
 
In eerste instantie is om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Raad van State een locatiespecifiek 
onderzoek naar de spuitzones voor het tegenoverliggende bedrijf uitgevoerd door een deskundig bureau. 
Helaas is ook het gebruik van een locatiespecifiek onderzoek voor spuitzones na een uitspraak van de Raad van 
State eind 2020 niet meer mogelijk. Initiatiefnemer van het wijzigingsplan heeft besloten de locatie 
Lazerijstraat te verwisselen voor de locatie van het oorspronkelijke agrarische bedrijf aan de Sprundelsebaan 
91. 
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Hoofdstuk 2 Wijzigingsregeling 
 
 
De gronden zijn gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied" (vastgesteld op 30 september 2013, 
grotendeels onherroepelijk). De gronden hebben de bestemming 'Agrarisch'. Het perceel is gelegen vrijwel 
tegen de bebouwde kom van Etten-Leur. De rijksweg A58 scheidt het plangebied van de bebouwde kom. 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 beëindigd en de oude bestaande schuren zijn al ontdaan van de asbestdaken. 
Het perceel is 2,1 ha groot onvoldoende voor een reëeele agrarische bedrijfsvoering. Agrarisch hergebruik is 
redelijkerwijs niet mogelijk. Er wordt voldaan aan voorwaarde a. 
 
Ad b. Er mag geen sprake zijn van een verslechtering van het woon- en leefklimaat. de woonbestemming komt 
op de plaats van de voormalige agrarische bedrijfswoning. De wijziging van 'Agrarisch' naar 'Wonen' en 'Tuin' 
levert geen verslechtering van het woon- en leefklimaat op.  
 
Ad c. De bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische bedrijven mogen niet 
worden beperkt.  
De nieuwe woonbestemming is gelegen op de plaats van de voormalige agrarische bedrijfswoning. Het 
dichtstbijgelegen agrarische bouwvlak (Sprundelsebaan 116) ligt ten westen op circa 120 meter van de 
voormalige agrarische bedrijfswoning.  Andere agrarische bouwvlakken zijn verder weg gelegen. De 
bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van de agrarische bedrijven worden niet beperkt. 
 
Ad d. Het agrarische bouwvlak van 1 ha wordt in zijn geheel verwijderd.  
In plaats van dit agrarische bouwvlak worden een bestemmingsvlak 'Wonen' van 1.500 m2 en een 
bestemmingsvlak 'Tuin' van ca 2000 m2 opgenomen. De nieuw te bouwen woning met de bijbehorende 
bijgebouwen mogen enkel gerealiseerd worden 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 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 agrarische 
bedrijfsgebouwen hebben een gezamenlijke oppervlakte van 327 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 327 m2 ingezet om 181,75 m2 oppervlakte 
aan bijgebouwen nieuw te realiseren. De maximale oppervlakte aan bijgebouwen wordt in de planregels en op 
de planverbeelding 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/-oppervlakte vergroting van het bestemmingsvlak en of 
bestemmingswijziging aan de orde is.  
 
Het agrarisch bouwvlak van Sprundelsebaan 91 is 1 ha groot. Aangezien de oppervlakte van het agrarisch 
bouwvlak 1 ha of groter is en de te behouden oppervlakte aan voormalige bedrijfsgebouwen kleiner is dan 200 
m2, is de ontwikkeling een categorie 1 ontwikkeling. Er is geen investering in kwaliteitsverbetering van het 
landschap vereist. 
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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, er is geen relatie met regionale woningbouwafspraken. 
 
Regionale afspraken mbt kwaliteitsverbetering van het landschap:  
Deze wijziging past binnen het regionale afsprakenkader en is een categorie 1 ontwikkeling: ‘ruimtelijke 
ontwikkelingen met nauwelijks tot geen landschappelijke invloed en waarbij geen (extra) kwaliteitsverbetering 
van het landschap 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. Wel zal na in werking treding van het wijzigingsplan een 
aanvraag om omgevingsvergunning voor vervanging van de bedrijfswoning ingediend worden. Aan de 
maximale binnenwaarden in de woning van de Wet geluidhinder zal voldaan moeten worden. Dit moet ook 
aangetoond worden.  
 
Bodemkwaliteit:  
De bedoeling van verzoekers is na in werking treding van het wijzigingsplan vergunning te verkrijgen voor een 
nieuwe woning. Bij de vergunningverlening dient aangetoond te worden dat de bodemkwaliteit voldoet aan de 
te stellen normen. Er zijn gezien het jarenlange gebruik van de gronden en gebouwen voor land- en tuinbouw 
geen aanwijzingen dat er sprake is van bodemverontreiniging. Voor de ruimtelijke procedure is dit geen 
belemmering. 
 
Archeologie:  
Het bouwperceel ligt in een gebied met zowel middelhoge als lage archeologische waarde (artikel 27 van het 
bestemmingsplan "Buitengebied" 'Waarde- Archeologie 2' respectievelijke 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 de 
omgevingsvergunningaanvraag voor het bouwen van de vervangende woning.  Overigens zal het te verstoren 
gebied dan veel kleiner zijn dan 1000 m2. 
 
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 327 m2 aan voormalige bedrijfsgebouwen in plus de 
bijbehorende bedrijfswoning.  Per saldo neemt de oppervlakte aan verharding af. Er zullen geen wijzigingen 
aangebracht worden aan kavelsloten.  Het waterschap Brabantse Delta is in de vooroverlegfase van het 
eerdere plan om een wateradvies gevraagd. Van het waterschap is 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.   
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Flora en fauna:  
Omdat onderdeel van de wijzigingsprocedure de sloop van bijgebouwen is, is een Quickscan Flora en Fauna 
naar onder andere de aanwezigheid van beschermde vogelbroedplaatsen of verblijfplaatsen van vleermuizen  
uitgevoerd. De Quickscan is uitgevoerd door ecologisch adviesbureau Ecodat en vastgelegd in het rapport 
"Quickscan Sprundelsebaan 91 Etten-Leur", opgeleverd op 31 augustus 2017. De uitgevoerde quickscan is 
opgenomen als bijlage 1 van de toelichting. 
 
Conclusie quickscan flora en fauna: 
In het plangebied of binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden, zijn de volgende potentiële beschermde 
natuurwaarden aangetroffen waar rekening mee gehouden dient te worden: 

• Vleermuizen; 

• Huismussen; 

• Gierzwaluwen. 
 
Te verwachten valt dat bij het slopen van de woning en het verwijderen van de perenboom negatieve effecten 
zullen ontstaan voor gebouwbewonende vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. De sloop van de woning 
en het verwijderen van de perenboom hebben een direct negatief effect op mogelijk aanwezige verblijf- en 
broedplaatsen. Er zijn geen negatieve effecten te verwachten op de foerageergebieden en vliegroutes. De 
sloop van de voormalige bedrijfsgebouwen is niet van invloed op de beschermde soorten. 
 
Vanwege het te verwachten negatieve effect op drie beschermde soorten, is aanvullend ecologisch onderzoek 
uitgevoerd. Het rapport "Aanvullend ecologisch onderzoek Sprundelsebaan 91 te Etten-Leur" is opgesteld door 
Ecodat en in definitieve versie opgeleverd op 3 oktober 2018. Het aanvullend ecologisch onderzoek is 
opgenomen als bijlage 2 van de toelichting. 
 
Het aanvullend ecologisch onderzoek is gericht op het in kaart brengen van de aanwezigheid van de potentiële 
beschermde natuurwaarden die in de quick scan van 31 augustus 2017. Het betreft een onderzoek naar de 
aanwezigheid van vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen in het plangebied of binnen de invloedssfeer van 
de werkzaamheden. 
 
Vleermuizen 
De inventarisaties zijn zoveel mogelijk uitgevoerd volgens geldende protocollen en richtlijnen. Het 
vleermuisprotocol (versie 2017) is aangehouden voor de onderzoeksmethode. Het vleermuisonderzoek geeft 
inzicht in de functie van de bebouwing (verblijfsplaatsen) en de groenzones in het projectgebied (vlieg- en/of 
foerageergebied). Vleermuizen kunnen op meerdere manieren gebruik maken van de bebouwing in 
verschillende perioden van het jaar. Om deze reden zijn meerdere bezoekronden uitgevoerd in de actieve 
periode van vleermuizen tussen april en september.  
 
Huismussen 
Voor de huismus geldt dat gelet wordt op territoriaal gedrag, nestbouw, vliegpatronen en invliegende vogels. 
Het kennisdocument huismus, opgesteld door de BIJ12, is als leidraad voor het onderzoek gebruikt. In de 
periode tussen begin april en mei zijn twee inventarisatierondes gedaan in het plangebied. 
 
Gierzwaluwen 
Voor de gierzwaluwen geldt dat gelet wordt op vliegpatronen en invliegende vogels. Het kennisdocument 
gierzwaluw, opgesteld door de BIJ12, is als leidraad voor het onderzoek gebruikt. In de periode tussen half mei 
en eind juni zijn twee inventarisatierondes gedaan in het plangebied. 
 
Resultaten van het aanvullend onderzoek 
Er zijn geen huismussen en gierzwaluwen aangetroffen in het plangebied en binnen de invloedssfeer van de 
werkzaamheden. 
In het projectgebied werden tijdens de veldbezoeken regelmatig foeragerende vleermuizen aangetroffen. Het 
betreft de soort: 
• Gewone dwergvleermuis. 
 

http://b22b2317-d088-46d7-9290-717a216515a5/
http://11a62a87-c8fa-448a-a039-9beefc4a4677/
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Tijdens de veldbezoeken is er aan de voorzijde van het projectgebied een vliegroute aangetroffen voor gewone 
dwergvleermuizen. De laanbomen aan de Sprundelsebaan vormen deze vliegroute. Er zijn geen 
vleermuisverblijven aangetroffen in het projectgebied. 
 
Conclusie van het aanvullend onderzoek 
Aangezien er geen huismussen en gierzwaluwen zijn aangetroffen heeft de geplande ingreep geen effect op de 
gezonde staat van instandhouding van deze twee soorten. De geplande ingreep zal geen effect hebben op de 
gezonde staat van instandhouding van vleermuizen, omdat de vliegroute geen onderdeel hiervan uitmaakt. 
Het aanvullend ecologisch onderzoek toont aan dat de flora en fauna geen belemmering vormt voor het plan. 
inmiddels zijn de daken van de bijgebouwen in verband met asbest verwijderd. Zodat in deze bijgebouwen ook 
geen nieuwe verblijfplaatsen kunnen ontstaan. 
 
Externe veiligheid:  
In de omgeving van het perceel Sprundelsebaan 91 zijn geen risicovolle inrichtingen gevestigd. Wel ligt het 
plangebied in de buurt van rijksweg A58. De afstand tussen de rijksweg en het plangebied is echter meer dan 
200 meter, waardoor niet ingegaan hoeft te worden op de verantwoording van het groepsrisico ter plaatse 
(artikel 8 lid 1 Besluit externe veiligheid transportroutes). De regelgeving externe veiligheid is verder niet van 
toepassing, want er zijn geen risicovolle activiteiten in de nabijheid van Sprundelsebaan 91. 
 
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. Doordat als gevolg van de beroepsfase een landschappelijk inpassingsplan is toegevoegd is een 
aanvulling op de anterieure overeenkomst overeengekomen.  
 
Een aanvaardbaar woon- en leefklimaat: 
Er zijn geen factoren aanwezig die aanwijzingen opleveren voor een verstoord woon- en leefklimaat. 
Bedrijfsmatige activiteiten zijn op voldoende afstand gelegen. Er is voor de nieuwe woonbestemming op het 
perceel van Sprundelsebaan 91 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.  
 
 

4.3 Juridische aspecten 
 
In dit wijzigingsplan wordt de agrarische bestemming met bouwvlak van het perceel Sprundelsebaan 91 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, Sprundelsebaan 91' worden de relevante bestemmingsregels van het 
bestemmingsplan "Buitengebied" dan ook van overeenkomstige toepassing verklaard met een aanvullend 
artikel voor de vastlegging van de afspraken van de sloop/bonusregeling en aanvullend een voorwaardelijke 
verplichting dat het perceel bniet voor wonen gebruikt mag worden als niet voldaan is aan de 
sloopverplichting. 
 
Het nu voorliggende plan is afwijkend van een eerder wijzigingsplan voor deze locatie dat in de beroepsfase is 
vernietigd. In het eerdere plan was de nieuwe woonbestemming verplaatst naar de Lazerijstraat. Het plan 
werd vernietigd omdat, aldus de Raad van State, onvoldoende rekening was gehouden met het gebruik van 
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bestrijdingsmiddelen op de tegenover de locatie aan de Lazerijstraat gelegen gronden. Het ging dan specifiek 
over de afstand vanaf de agrarische gronden tot de tuinbestemming. De afstand naar de woonbestemming 
werd als voldoende beoordeeld.  
 
In eerste instantie is om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Raad van State een locatiespecifiek 
onderzoek naar de spuitzones voor het tegenoverliggende bedrijf uitgevoerd door een deskundig bureau. 
Helaas is ook het gebruik van een locatiespecifiek onderzoek voor spuitzones na een uitspraak van de Raad van 
State eind 2020 niet meer mogelijk. Initiatiefnemer van het wijzigingsplan heeft besloten de locatie 
Lazerijstraat te verwisselen voor de locatie van het oorspronkelijke agrarische bedrijf aan de Sprundelsebaan 
91. Om ook de omwonenden van de nieuwe locatie voor de woning de mogelijkheid te geven te reageren op 
het huidige wijzigingsplan is dit hernieuwe ontwerpplan opgesteld.  
 
 

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 augustus 2018) is dat in dit geval aan de orde. Het Waterschap heeft bij brief van 9 
augustus 2018 laten weten een positief wateradvies te geven.  
 
Het voornemen tot wijziging van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ voor de locatie Sprundelsebaan 91 is 
bekend gemaakt in de Etten-Leurse Bode van 21 april 2021. Gedurende de periode van 22 april 2021 tot en 
met 2 juni 2021 heeft het ontwerp-wijzigingsplan 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 eigenaren van percelen in de directe nabij van 
het woonperceel en de omwoneden van de oude locatie aan de Lazerijstraat zijn schriftelijk geïnformeerd over 
de ter inzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan. 
 
 

4.4.1 Zienswijzen 
 
Gedurende de ter inzage termijn zijn geen zienswijzen ontvangen op het ontwerpwijzigingsplan. Het plan is 
ongewijzigd vastgesteld. Na vaststelling wordt het vastgestelde wijzigingsplan voor 6 weken ter inzage gelegen 
voor het indienen van beroep en/of een voorlopige voorziening. 
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