
Regels Buitengebied, wildert 55



Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Algemene bepaling

Op dit wijzigingsplan 'Buitengebied, Wildert 55' 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 'Buitengebied, Wildert 55' 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, Wildert 55' met identificatienummer
NL.IMRO.0777.0159WPWILDERT55-3001 van de gemeente Etten-Leur.

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


Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Conform het bepaalde in artikel 1 zijn de bestemmingsregels 'Wonen', 'Tuin' en 'Groen - Houtsingel' en de
dubbelbestemmingen 'Waarde- Archeologie 2', 'Waarde -Archeologie 4' en 'Waterstaat - Attentiegebied EHS'
en de gebiedsaanduidingen 'overige zone - groenblauwe mantel', 'overige zone - landschappelijk afwisselend
gebied' en 'overige zone - zoekgebied ecologische verbindingszone' 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-bonus voorwaarde van de
wijzigingsbevoegdheid en een voorwaardelijke verplichting ten aanzien van de landschappelijke inpassing
toegevoegd worden.

Artikel 3 Voorwaarde sloop

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

Artikel 4 sloop- en bonusregeling

In verband met de toegepaste sloop- en bonusregeling behorende bij de voorwaarden in de
wijzigingsbevoegdheid van het bestemmingsplan 'Buitengebied' (2013), artikel 4.6.11, geldt voor de locatie
Wildert 55 de volgende voorwaarde:
a. de inhoud van de woning mag ter plaatse van de aanduiding 'sloop- en bonusregeling (m3)' met 96 m3

vergroot worden tot een maximale inhoud van 846 m3.

Artikel 5 Landschappelijke inpassing

De gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen - voorwaarde
landschappelijke inpassing’ mogen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van wonen, indien de
landschappelijke inpassing is gerealiseerd, wordt beheerd en in stand wordt gehouden conform het
beplantingsplan zoals opgenomen in bijlage 2 Beplantingsplan Wildert 55 bij deze planregels.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002
http://566442B6-D119-4D4E-9EAA-54CC529C506E
http://4DC955C2-AD3E-4A84-B190-D559A02EAE1C


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


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 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Planregels van het wijzigingsplan 'Buitengebied, Wildert 55'.

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


Bijlagen bij de Regels 'Buitengebied, Wildert 55'

BIJLAGE 1: Tekening te slopen bouwwerken Wildert 55

BIJLAGE 2: Inpassingsplan Wildert 55

http://737E8A8D-B50A-4FA2-98A4-98D69C5863EA
http://5F18B14F-C0EF-40EC-9EDD-460540793F97
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Beplantingsplan bossingel Wildert 55 te Etten-Leur
4 september 2020 Versie 2

Soort Kwaliteit Maat leeftijd % Aantal

Prunus spinosa wortelgoed 80-100 1/2 struik 15 28

Rosa canina wortelgoed 80-100 1/2 struik 5 10

Rhamnus frangula wortelgoed 80-100 1/2 struik 20 38

Amelanchier lamarckii wortelgoed 80-100 1/2 struik 10 18

Acer campestre wortelgoed 80-100 1/2 struik 10 19

Ligustrum vulgare wortelgoed 80-100 1/2 struik 10 19

Ribes nigrum wortelgoed 80-100 1/2 struik 2 4

Ribes rubrum wortelgoed 80-100 1/2 struik 3 6

Corylus avellana wortelgoed 80-100 1/2 struik 10 19

Euonymus europaeus wortelgoed 80-100 1/2 struik 5 10

Cornus sanguinea wortelgoed 80-100 1/2 struik 10 19

190

Quercus robur laanboom 14-16 2

Betula pendula laanboom 14-16 3

Sorbus aucuparia spil 14-16 2

Plantafstand - 1,5 in de rij en 1 m tussen de rijen.

In totaal 4 rijen, beginnend vanaf 2 meter uit de insteek van de sloot/greppel.

Nabij de paddenpoel is een versmalling tot minimaal  2 rijen.

De vrijkomende grond uit de paddenpoel wordt verwerkt in de ondergrond van de bossingel. 

Deze komt hiermee circa 10 cm hoger te liggen dan het aansluitend maaiveld


