
ErIEENTEDIlla 
ETTEN-LEUR 

Raadsvoorstel 

Datum Raadsvergadering: 

Agenda nr: 

Onderwerp 	 bestemmingsplan Withof Complex en welstandscriteria 

Van: 	 Nelly Mourik 

Telefoonnummer: 	 4438 

Email: 	 Nelly.Mourik@Etten-Leur.ni  

Aan de leden van de raad. 

Voorstel 
1. de bewoners Bisschopsmolenstraat en IVN Vogel en Natuurbescherming Etten-Leur en omstreken 

ontvankelijk te verklaren in de ingediende zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan Withof 

Complex. 

2. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen verwoord in de bijlage 'beantwoording 

zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Withof Complex'. 

3. het bestemmingsplan Withof Complex gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het 

ontwerpbestemmingsplan, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het 

bestand met planidentificatie NUMR0.0777.0150WITHOFCOMPLEX-3001 met bijbehorende 

bestanden waarbij voor de ondergrond gebruik is gemaakt van de Grootschalige Basiskaart 

Nederland en de kadastrale ondergrond als vervat in bestand 

o_NLIMR0.0777.0150WITHOFCOMPLEX-0000.dxf. 

4. geen exploitatieplan zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen 

voor het plangebied Withof Complex. 

5. de welstandscriteria plangebied Withof Complex ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van de 

ontwerpwelstandscriteria. 

Inleiding 
Op 2 september 2019 stelde u de kaders vast voor de ontwikkeling van het plangebied Withof 

Complex. Dit zijn de gronden gelegen tussen Bisschopsmolenstraat 162 en 166 en achter de 

woningen Bisschopsmolenstraat 166 tot en met 174. Het bestemmingsplan Withof Complex is een 

juridische vertaling van deze kaders. Dit plan maakt het mogelijk om 85 appartementen te bouwen 

met parkeergelegenheid en groen. De appartementengebouwen A en B zijn op de bijgevoegde 

situatietekening weergegeven. De vaststellingsprocedure is gevolgd. Er zijn 3 zienswijzen ingediend. 

Voor de welstandscriteria is ook de vaststellingsprocedure gevolgd. Hierover zijn geen zienswijzen 

ingediend. 



Beoogd effect en evaluatie: 
In december 2020 te beschikken over een onherroepelijk bestemmingsplan en welstandscriteria. 

Argumenten 
1.1 de zienswijzen zijn tijdig ingediend en gemotiveerd 

Een zienswijze komt voor behandeling in aanmerking als deze is verzonden binnen de periode van ter 

inzage ligging van het ontwerpbestemmingsplan. Daarnaast moet de zienswijze gemotiveerd zijn. De 

ingediende zienswijzen voldoen aan deze voorwaarden. 

2.1 de zienswijzen zijn beoordeeld 

De zienswijze zijn door ons beoordeeld. Voor ons standpunt verwijzen wij naar de bijlage 

'beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Withof Complex'. De beantwoording is mede 

gebaseerd op uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De conclusie is 

dat de zienswijzen geen aanleiding geven om wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het 

ontwerpbestemmingsplan. 

3.1 de ontwikkeling van het plangebied Withof Complex is in strijd met het geldend 

bestemmingsplan 

De bouw van de appartementen met parkeergelegenheid en groen is in strijd met het geldend 

bestemmingsplan Withofcomplex en omgeving. Het geldend bestemmingsplan maakt het mogelijk 

om appartementengebouwen te realiseren met drie woonlagen (2,5 bouwlaag met kap) en volledig 

ondergronds parkeren. Het nu voorliggend bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

appartementengebouwen te realiseren met vier woonlagen. Parkeren is op maaiveld of in een 

halfverdiepte parkeerkelder. Voor de verlening van medewerking aan de nieuwe plannen moet het 

bestemmingsplan gewijzigd worden. Dit heeft geresulteerd in het bestemmingsplan Withof Complex. 

3.2 technische uitvoerbaarheid ontsluiting parkeerkelder leidt tot wijziging planverbeelding 

Het appartementengebouw aan de Bisschopsmolenstraat (plandeel A) heeft een halfverdiepte 

parkeerkelder. Een mogelijke ontsluiting ligt aan de zuidzijde van het gebouw naast het perceel 

Bisschopsmolenstraat 166. De functieaanduiding 'ontsluiting' op de planverbeelding is hier echter te 

klein. Technisch is het niet uitvoerbaar om binnen deze aanduiding een goede ontsluiting te maken. 

De ruimte is onvoldoende voor een hellingbaan met bocht en opstelstrook aan de 

Bisschopsmolenstraat. Daarom is de functieaanduiding 'ontsluiting' op de planverbeelding verlengd. 

Dit leidt tot een gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan. 

3.2 het bestemmingsplan voldoet aan de vastgestelde kaders 

Op 2 september 2019 heeft u de kaders vastgesteld voor de ontwikkeling van het plangebied Withof 

Complex. Het bestemmingsplan Withof Complex voldoet aan deze kaders. Voor de toetsing verwijzen 

wij naar de bijlage 'toetsing bestemmingsplan Withof Complex aan vastgestelde kaders' van augustus 

2020. 



3.3 de vaststelling van het bestemmingsplan is een bevoegdheid van uw raad 

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening is de vaststelling van een bestemmingsplan 

een bevoegdheid van uw raad. 

3.4 het is een wettelijke verplichting om een bestemmingsplan zowel langs digitale weg als 

analoog vast te stellen 

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening dient een bestemmingsplan zowel langs digitale weg 

als analoog vastgesteld te worden. Een analoge versie van het bestemmingsplan is bijgevoegd. Het 

digitale plan wordt na vaststelling gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. Mocht er een verschil 

bestaan tussen het digitaal exemplaar en het analoog vastgestelde exemplaar dan gaat het digitale 

bestemmingsplan voor, Naar onze mening is het analoge exemplaar identiek aan het digitale 

exemplaar en doet de hiervoor geschetste situatie zich niet voor. 

3.5 het bestemmingsplan draagt bij aan de uitvoering van uw raadsprogramma 2018-2022 

In uw raadsprogramma is opgenomen dat u in de raadsperiode 2018-2022 minimaal 800 woningen 

wil opleveren. Het Withof Complex met 85 woningen levert hieraan een belangrijke bijdrage. 

4.1 het kostenverhaal is verzekerd 

Met de eigenaar van het plangebied woningcorporatie Alwel is een (anterieure) overeenkomst 

gesloten. Op grond hiervan worden de gemeentelijke kosten verbonden aan de planontwikkeling 

doorbelast. Dit betreft ook de eventueel uit te betalen planschadevergoedingen. Op deze wijze is het 

kostenverhaal verzekerd. Een exploitatieplan is daarom niet nodig. 

5.1 de Welstandsnota 2010 is niet toereikend voor woningbouw in het plangebied Withof Complex 

In de Welstandsnota 2010 is het plangebied Withof Complex aangeduid als 'ontwikkelgebied'. In 

2011 zijn voor het geldend bestemmingsplan welstandscriteria vastgesteld. Deze zijn niet toereikend 

voor de nu beoogde nieuwe ontwikkeling. Daarom zijn hiervoor nieuwe welstandscriteria opgesteld. 

5.2 de vaststelling van de welstandscriteria is een bevoegdheid van uw raad 

Op grond van artikel 12a Woningwet is de vaststelling van welstandscriteria een bevoegdheid van uw 

raad. Tijdens de vaststellingsprocedure zijn er geen zienswijzen ingediend. 

Alternatieven/varianten 
Alternatieven/varianten zijn niet aan de orde. Op 2 september 2019 heeft u kaders vastgesteld voor 

de ontwikkeling van het plangebied Withof Complex. Daarbij heeft u reeds overwogen dat volledig 

verdiept parkeren financieel niet haalbaar is. U heeft ingestemd met halfverdiept parkeren bij de 

koopappartementen en parkeren op maaiveld bij de huurappartementen. Ook heeft u ingestemd 

met vier volledige woonlagen voor het appartementengebouw (huur) gelegen achter de woningen 

Bisschopsmolenstraat 166 tot en met 174. Daarbij bent u niet ingegaan op het verzoek van een 



bewoner tijdens de vergadering van de raad luistert om ook bij dit gebouw een terugliggende vierde 

woonlaag verplicht te stellen. Er is nu geen aanleiding om alternatieven/varianten te onderzoeken. 

Kanttekeningen en risico's 
Er zijn geen kanttekeningen en risico's te benoemen. 

Toelichting 
Financiële toelichting 

De kosten verbonden aan het planproces worden doorbelast aan de woningcorporatie Alwel. Dit 

geldt ook voor eventuele planschadevergoedingen. Dit is geregeld in een (anterieure) overeenkomst. 

Juridische toelichting 

Na in werking treding van het bestemmingsplan en de welstandscriteria is er een juridische basis 

voor de verlening van een omgevingsvergunning voor de bouw van de appartementen. 

Personele toelichting 

De werkzaamheden zijn opgenomen in de afdelingsplannen 2019 en 2020. 

Duurzaamheid 
People 

De appartementen hebben een volledig woonprogamma op één niveau. Deze woningen zijn geschikt 

voor onder andere starters, senioren en mindervalide mensen. Het openbaar gebied (groen) wordt 

zodanig ingericht dat het uitnodigt voor verblijven waaronder wandelen. 

Planet 

De woningen worden gasloos gebouwd. Daarnaast wordt er waterretentie aangelegd. Onderzocht 

wordt of een deel van de bestrating aangelegd kan worden in de vorm van grasbetontegels. Het 

plangebied wordt groen aangekleed. Het beplantingsplan achter de woningen Bisschopsmolenstraat 

166 tot en met 174 maakt hiervan onderdeel uit. Dit beplantingsplan is al uitgevoerd. 

Profit 

De woningbouw draagt bij aan deugdelijke huisvesting voor iedereen. 

Planning 
Vaststellingsbesluit bestemmingsplan 

Uw vaststellingsbesluit wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Vervolgens ligt het 

bestemmingsplan 6 weken ter inzage met de mogelijkheid voor belanghebbenden om beroep in te 

stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hoofdstuk 1 afdeling 2 van de 

Crisis- en herstelwet is van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift moet worden 

aangegeven welke beroepsgronden worden aangevoerd tegen uw vaststellingsbesluit. Na afloop van 



de beroepstermijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. De 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet binnen 6 maanden uitspraak doen. Dit is 

sneller dan in standaardprocedures. 

Vaststellingsbesluit welstandscriteria 

Tegen dit besluit staat geen beroep open. Dit besluit wordt opgenomen in uw openbare besluitenlijst 

en wordt hiermee onherroepelijk. 

Communicatie en participatie 
Vóór besluitvorming 

Er is intern overleg geweest met de vakdisciplines stedenbouw, verkeer, milieu, grondzaken, civiele 

techniek, vergunningverlening en wonen. Zij kunnen met het voorstel instemmen. 

Woningcorporatie Alwel heeft in overleg met de gemeente de communicatie met de omgeving 

verzorgd. Er is op 26 november 2018 een informatiebijeenkomst geweest voor direct 

belanghebbenden. Het verslag hiervan is bijgevoegd. Op 7 januari 2019 is er een inloopavond 

geweest voor iedereen. Deze is druk bezocht door met name belangstellenden voor een woning. 

Daarnaast heeft woningcorporatie Alwel nog individuele gesprekken gevoerd met omwonenden en 

gebruikers/eigenaren van het Withofterrein. Dit heeft o.a. geleid tot een aangepaste indeling van het 

parkeren op maaiveld. Ook is er in overleg met bewoners Bisschopsmolenstraat een beplantingsplan 

opgesteld en uitgevoerd. Het doel hiervan is om de gevolgen van de aantasting van de privacy en het 

zicht op de appartementengebouwen minimaal te houden. 

Na besluitvorming 

Degenen die een zienswijze hebben ingediend, worden persoonlijk in kennis gesteld van uw besluit. 

Daarbij wordt gewezen op de beroepsmogelijkheid bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 

van State. Woningcorporatie Alwel wordt ook in kennis gesteld van uw besluit. Daarnaast vinden er 

de wettelijk voorgeschreven bekendmakingen plaats. Uw besluit wordt ook opgenomen in uw 

openbare besluitenlijst. 

Bijlagen 

• ontwerp-raadsbesluit 

• ingediende zienswijzen (3x) 

• situatietekening met plandelen A en B 

• beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Withof Complex 

• toetsing bestemmingsplan Withof Complex aan vastgestelde kaders 

• verslag bijeenkomst 26 november 2018 

• bestemmingsplan Withof Complex 

• bijlagen behorende bij bestemmingsplan Withof Complex 

• welstandscriteria plangebied Withof Complex 



Etten-Leur, 28 juli 2020 

burgemeester en wethouders, 

Mw. dr. M.W.M. de Vries 

burgemeester 

Dhr. drs. 
gemeentes 
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