Toelichting
vastgesteld 23 februari 2016

Meeuwisdijk 9

Hoofdstuk 1 Inleiding
Het perceel Meeuwisdijk 9 in het noordelijk buitengebied van Etten-Leur heeft in het geldende
bestemmingsplan Buitengebied (2013) een agrarische bestemming met een bouwvlak van ca 1,3 ha. Op het
perceel is tot 2009 een intensieve veehouderijbedrijf aanwezig geweest. In verband met de ligging nabij de
nieuwbouwwijk de Keen is het bedrijf door de gemeente Etten-Leur aangekocht en is verplaatsing van het
bedrijf naar een andere locatie (Bankenstraat 61) mogelijk gemaakt. Alle voormalige bedrijfsgebouwen (ca
6800 m2)zijn inmiddels gesloopt en alleen de voormalige bedrijfswoning en een bijgebouw van ca 90 m2 zijn
nog aanwezig. Voor het perceel is een aantal ruimtelijke ontwikkelingen in beeld geweest deze hebben echter
niet tot een concreet plan geleid. Het college heeft recent besloten de huiskavel (voormalige bedrijfswoning
met bijgebouw) als burgerwoning te verkopen. De resterende gronden ca 4,8 ha wordt als agrarische grond
verkocht. Voor de verkoop van de huiskavel dient de agrarische bestemming omgezet te worden in een
woonbestemming. In het bestemmingsplan Buitengebied is een wijzigingsbevoegdheid hiervoor opgenomen.
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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' voor een grondgebonden
agrarisch bedrijf. De '- iv-' aanduiding (intensieve veehouderij) is bij de actualisering van het bestemmingsplan
Buitengebied in 2013 verwijderd. 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 planverbeelding Bestemmingsplan Buitengebied (2013)
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.

Hoofdstuk 3 toets aan wijzigingsregeling
Ad a. Het agrarische bedrijf is al geruime tijd geleden beëindigd. De omvang van het perceel met bijbehorende
gronden is te klein voor een rendabele grondgebonden agrarische bedrijfsvoering. Agrarisch hergebruik is
redelijkerwijs dan ook niet mogelijk.
Ad b. Er mag geen sprake zijn van een verslechtering van het woon- en leefklimaat. Andere agrarische
bedrijven zijn op een forse afstand van meer dan 180 meter gelegen. Er is door de planwijziging geen sprake
van een verslechtering van het woon- en leefklimaat.
Ad c. De bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische bedrijven mogen niet
worden beperkt. Er zijn geen andere agrarische bedrijven in de nabijheid.
Ad d. Het bouwvlak wordt verkleind tot 1500 m2 en het te verkopen perceel krijgt voor het overige een
tuinbestemming. Aan deze voorwaarde zal voldaan kunnen worden. 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. Alleen de voormalige bedrijfswoning en een
bijgebouw van ca 90 m2 zijn nog aanwezig. Aan de voorwaarde is al voldaan.
Ad f. Het agrarisch bebouwingsvlak van Meeuwisdijk 9 is in het bestemmingsplan Buitengebied 2013, ca 1,3 ha
groot. Dus niet kleiner dan 1 ha zodat geen verdere invulling gegeven hoeft te worden aan f. Dit is conform de
Nota “toepassing Kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio West-Brabant” een categorie 1
ontwikkeling: ‘ruimtelijke ontwikkeling met nauwelijks tot geen landschappelijke invloed en waarbij geen
(extra) kwaliteitsverbetering van het landschap wordt geëist’. Namelijk: wijziging bestemming Agrarisch Bedrijf
(inclusief agrarisch verwant en agrarisch technisch hulpbedrijf) of Bedrijf, met een omvang van minimaal 1 ha,
in bestemming Wonen of andere bestemming zoals Horeca, maatschappelijke doeleinden of recreatie, mits het
bestemmingsvlak wordt verkleind tot maximaal 1500 m2, overtollige voormalige bedrijfsbebouwing wordt
gesloopt en maximaal 200 m2 aan bijgebouwen (wat voormalige agrarische bedrijfs-bebouwing kan zijn). Er
hoeft dus geen verdere invulling gegeven te worden aan een aantoonbare en uitvoerbare verbetering van de
kwaliteiten van het landschap.
Ad g. Op het perceel is geen zone: zoekgebied ecologische verbindingszone en/of zoekgebied behoud en
herstel watersystemen aanwezig.

Hoofdstuk 4 ruimtelijke aanvaardbaarheid
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 Deze wijziging past binnen het regionale
kwaliteitsverbetering van het landschap:
afsprakenkader en is een categorie 1 ontwikkeling:
‘ruimtelijke ontwikkeling met nauwelijks tot geen
landschappelijke invloed en waarbij geen (extra)
kwaliteitsverbetering van het landschap wordt 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.
Bodemkwaliteit:
Er wordt niet gebouwd zodat er geen onderzoek naar
bodemkwaliteit verplicht is.
Archeologie:
Het bouwperceel ligt in een gebied met lage
archeologische waarde. Er zijn geen restricties voor
bodemingrepen.
Waterparagraaf:
De bestemmingsplanwijziging houdt geen nieuwbouw
in Er vinden ook geen wijzigingen plaats aan
kavelsloten. Het waterschap Brabantse Delta heeft in
het wateradvies verzocht te verwijzen naar bijgaande
tekst betreffende het beleid van het waterschap. 'Het
waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor
het waterbeheer in de gemeente. Het gaat dan om het
waterkwantiteits en -kwaliteitsbeheer, de
waterkeringzorg, waterzuivering, het
grondwaterbeheer, het waterbodembeheer en vaak
ook het scheepvaartbeheer. Het waterschap heeft de
grondslag van haar beleid opgenomen in het
waterbeheersplan 2010-2015. Daarnaast heeft het
waterschap een eigen verordening: de Keur en de
Legger. De Keur bevat gebods- en verbodsbepalingen
met betrekking tot ingrepen die consequenties hebben
voor de waterhuishouding en het waterbeheer. De
legger geeft aan waar de waterschapswerken plus
bijbehorende beschermingszones liggen, aan welke
afmetingen en vorm die moeten voldoen en wie
onderhoudsplichtig is. 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 regels 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
watreschap (www.brabantsedelta.nl). Voor meer
informatie hierover kunt u contact opnemen met de

Flora en fauna:

Externe veiligheid:
Economische uitvoerbaarheid:

afdeling vergunningen via telefoonnummer
076-5641345.
Omdat het wijzigingsplan geen sloopt inhoudt is er
geen onderzoek op het gebied van Flora en Fauna
nodig.
De regelgeving externe veiligheid is niet van
toepassing.
De gemeente is eigenaar van het perceel. Het perceel
wordt na wijziging verkocht. De economische
uitvoerbaarheid is gegarandeerd.

4.1 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’ het perceel Meeuwisdijk 9 te wijzigen zoals aangegeven op bijgaande
planverbeelding.

4.2 juridische aspecten
In dit wijzigingsplan wordt de agrarische bestemming met bouwblok van het perceel Meeuwisdijk 9 in de
planverbeelding van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2013' gewijzigd in een woon- en tuinbestemming. Het
overblijvende deel behoud de agrarische bestemming echter zonder bouwblok. De planregels behoeven voor
dit wijzigingsplan geen wijziging. In de planregels van dit wijzigingsplan Buitengebied Meeuwisdijk 9 worden
de relevante bestemmingsregels van het bestemmingsplan Buitengebied 2013 dan ook van overeenkomstige
toepassing verklaard.

4.3 procedure
Over het voorontwerp heeft 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 21 oktober 2015) is dat in dit geval aan de orde. Het Waterschap heeft bij brief
van 17 november 2015 laten weten een positief wateradvies te geven. Gevraagd is wel om een tekstvoorstel
op te nemen dat verwijst naar het beleid van waterschap Brabantse Delta. Dit is opgenomen in de
waterparagraaf bij hoofdstuk 4 ruimtelijke aanvaardbaarheid.
Het voornemen tot wijziging van de planverbeelding van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ voor de locatie
Meeuwisdijk 9 wordt/is bekend gemaakt in de Etten-Leurse Bode. Gedurende de periode van 7 januari 2016
tot en met 17 februari 2016 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 inzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan.

4.3.1 zienswijzen
Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan is dan ook ongewijzigd vastgesteld.

