Bestemmingsplan “Buitengebied”
Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 30 september 2013 het
bestemmingsplan “Buitengebied” (NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3001) gewijzigd heeft
vastgesteld. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 5 november 2013
besloten een reactieve aanwijzing (NL.IMRO.9930.ra0777bgEttenLeu-va01) op twee (vergelijkbare)
onderdelen van dit bestemmingsplan te geven. Het bestemmingsplan “Buitengebied” heeft
betrekking op nagenoeg het hele buitengebied. Enkele locaties waarvoor recent een
bestemmingsplan is vastgesteld, zijn uitgezonderd.
Raadsbesluit
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied”. Het betreft wijzigingen naar aanleiding van ingediende zienswijzen
over het ontwerp-bestemmingsplan en ambtshalve wijzigingen. De wijzigingen zijn opgenomen in
bijlage 15 behorende bij de toelichting van het bestemmingsplan.
Reactieve aanwijzing
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben besloten een reactieve aanwijzing te geven. Deze
aanwijzing heeft betrekking op de regelingen die permanente teeltondersteunende voorzieningen op
afstand buiten het bouwvlak mogelijk maken (artikel 3.6.10 lid c en artikel 4.6.9 lid d van de regels
van het bestemmingsplan “Buitengebied”) . Dit aanwijzingsbesluit treedt op het moment van deze
bekendmaking in werking. Het gevolg is dat de regelingen die permanente teeltondersteunende
voorzieningen op afstand buiten het bouwvlak mogelijk maken, (vooralsnog) niet in werking treden.
Zodra dit aanwijzingsbesluit onherroepelijk is geworden, vervalt het vaststellingsbesluit van de
gemeenteraad voor dat onderdeel.
Ter inzage ligging
Het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied” met de daarbij behorende
stukken waaronder het raadsvoorstel en het bestemmingsplan met de daarin genoemde bijlagen
liggen gedurende de periode 21 november 2013 tot en met 2 januari 2014 voor een ieder ter inzage
in het informatiecentrum van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur.
Daarnaast zijn deze stukken raadpleegbaar op de gemeentelijke internetpagina www.etten-leur.nl
onder Wonen & Leven →Ruimtelijke plannen →Herziening bestemmingsplan Buitengebied →
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied. Dit geldt eveneens voor het aanwijzingsbesluit van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 5 november 2013. Daarnaast zijn het raadsbesluit, het
bestemmingsplan “Buitengebied” met de daarin genoemde bijlagen en het aanwijzingsbesluit van
Gedeputeerde Staten raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zullen op basis van het vastgestelde bestemmingsplan dat
vanaf 21 november raadpleegbaar is op www.ruimtelijkeplannen.nl een gedetailleerder digitaal plan
opstellen behorende bij het reactieve aanwijzingsbesluit van 5 november 2013 en publiceren op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep en voorlopige voorziening
Gedurende de periode 22 november 2013 tot en met 2 januari 2014 kan tegen het raadsbesluit van
30 september 2013 tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied” beroep
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan worden
ingesteld door een belanghebbende die bij de gemeenteraad een zienswijze heeft ingediend over het
ontwerp-bestemmingsplan of een belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn
geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. Een belanghebbende die zich niet kan verenigen
met de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan kan eveneens van deze
beroepsmogelijkheid gebruik maken. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan met
uitzondering van de onderdelen die onder de reactieve aanwijzing vallen, treedt in werking met
ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij degene die beroep instelt tevens
binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling niet in
werking voordat op dat verzoek is beslist.
Tegen het reactieve aanwijzingsbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 5
november 2013 kan eveneens gedurende de periode 22 november 2013 tot en met 2 januari 2014
door een belanghebbende beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Dit besluit is echter al in werking getreden. Indien er sprake is van een spoedeisend
belang, kan belanghebbende gelijktijdig met of na het instellen van beroep een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State.
Het adres van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is postbus 20019,
2500 EA Den Haag.
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