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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Aanleiding
Op 1 oktober 2012 is de Visie Kerkwerve-Banakkers vastgesteld. De visie betreft in hoofdzaak het
gebied rondom de Kerkwerve, maar ook andere ontwikkelingen in de wijk Banakkers zijn daarbij
betrokken. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op slechts twee ruimtelijke ingrepen in het gebied
rondom de Kerkwerve namelijk de bouw van een nieuwe brede school op het terrein Kerkwerve 2-4
en vervangende nieuwbouw voor de wooneenheden Kerkwerve 29-117. Andere ontwikkelingen uit
de visie zoals de herontwikkeling van het terrein van de basisschool Vier Heemskinderen aan de
Banakkerstraat in samenhang met de noordwand van de supermarkt, de herontwikkeling van het
pand Kerkwerve 42 (brugklasgebouw) en de herontwikkeling van het gebied met ouderenwoningen
aan de Nieuwe Kerkstraat en A.M. de Jongstraat zijn niet in dit bestemmingsplan meegenomen. De
belangrijkste reden is dat deze plannen onvoldoende concreet zijn of om nadere onderbouwing
vragen. Om de nieuwbouw van de brede school niet te vertragen is gekozen voor ontkoppeling.
De nieuwbouw van de brede school kan alleen tot stand komen als het bestemmingsplan wordt
herzien. Het bestemmingsplan "Kerkwerve" voorziet daarin. De vervangende nieuwbouw voor
Kerkwerve 29-117 wordt in dit plan meegenomen. Eerder werd met toepassing van een
wijzigingsplan de bebouwingscontour aangepast.
1.2 Plangebied
Het plangebied is gelegen ten zuiden van het centrum van Etten-Leur. Het plangebied wordt aan de
noordzijde begrensd door de Felix Timmermansstraat en de Consciencestraat. De oostgrens van het
plangebied wordt begrensd door de Kerkwerve. De zuidgrens van het plangebied wordt gevormd
door het terrein Kerkwerve 2-4 gelegen tussen de A.M. de Jongstraat en de Nieuwe Kerkstraat. De
westgrens ligt op de achterperceelgrens van Nieuwe Kerkstraat 2a t/m 16, de weg Kerkwerve en de
westgevel van het zorgcentrum aan de Kerkwerve 46. Op tekening is de plangrens weergegeven.
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1.3 Geldend bestemmingsplan
Ter plaatse van het plangebied geldt het bestemmingsplan "Etten-Zuid”(28 september 2010).
Dit plan is onherroepelijk. Het wijzigingsplan Kerkwerve 29-117 dateert van 16 juli 2013 en is
onherroepelijk.
1.4 Opzet van de toelichting
Het voorliggende bestemmingsplan bestaat uit een digitale verbeelding met bijbehorende
planregels, vergezeld van een toelichting. De planregels en de verbeelding vormen de juridisch
bindende elementen van het bestemmingsplan. De toelichting bestaat uit een planbeschrijving met
bijlagen waarin relevante onderzoeksresultaten, de resultaten van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro
zijn opgenomen.
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het beleid voor zover dit relevant is voor dit bestemmingsplan. In
hoofdstuk 3 wordt aandacht besteed aan de huidige situatie en de voorgestane ontwikkelingen.
Hoofdstuk 4 toont de onderwerpen die betrekking hebben tot milieu en duurzaamheid. In hoofdstuk
5 wordt een toelichting gegeven op het juridische deel van het bestemmingsplan: de planregels en
de verbeelding. Hoofdstuk 6 geeft de economische uitvoerbaarheid van de ontwikkelingen weer. In
hoofdstuk 7 wordt verslag gedaan van inspraak en vooroverleg. In hoofdstuk 8 worden de
wijzigingen ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan en de wijzigingen bij vaststelling
beschreven.
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Hoofdstuk 2 Beleidskader
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op het relevante beleid ten aanzien van het plangebied.
Allereerst wordt ingegaan op het rijksbeleid, vervolgens komen relevante aspecten uit het
provinciale beleid aan bod en als laatste wordt ingegaan op het gemeentelijke beleid.

2.2 Rijksbeleid
Wet ruimtelijke ordening (Wro)
De rijksoverheid hecht grote waarde aan de digitalisering van bestemmingsplannen. Wijziging,
uitwisseling, vergelijking, monitoring en toetsing van digitale bestemmingsplannen zijn technisch
vele malen eenvoudiger dan bestemmingsplannen in papieren vorm. Digitaal uitwisselbare
bestemmingsplannen ondersteunen de doelstelling van de nieuwe Wro met betrekking tot de
actualisering. Het wijzigen van gedigitaliseerde bestemmingsplannen is technisch gemakkelijk
hetgeen de actualiteit van bestemmingsplannen bevordert.
Het bestemmingsplan “Kerkwerve” is opgesteld conform de nieuwe Wro. Dit betekent dat de
planverbeelding en de planregels volgens de Standaard voor Vergelijkbare BestemmingsPlannen
(SVBP) 2012 vormgegeven zijn. Daarnaast wordt er voldaan aan de verplichting om een digitaal
gecodeerd plan aan te leveren conform IMRO 2012
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)
Op 13 maart 2012 heeft de Minister van Infrastructuur en Ruimte de Structuurvisie Infrastructuur en
Ruimte (SVIR) ‘Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig’ vastgesteld. De SVIR vormt de
nieuwe rijksstructuurvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland tot 2028, met een
doorkijk naar 2040.
In de SVIR is de inhoud van een groot aantal beleidsstukken, waaronder de Nota Ruimte en diverse
planologische kernbeslissingen, opgenomen. Het rijksbeleid richt zich op het versterken van de
internationale positie van Nederland en het behartigen van de nationale belangen, zoals de
hoofdnetwerken voor personen en goederenvervoer, energie, natuur, waterveiligheid,
milieukwaliteit en bescherming van het werelderfgoed. Het beleid met betrekking tot
verstedelijking, groene ruimte en landschap laat het Rijk, onder het motto ‘decentraal wat kan,
centraal wat moet’, over aan provincies en gemeenten. Eerdere afspraken over verstedelijking zoals
binnenstedelijke bouwen laat het Rijk los. Er is enkel nog sprake van een ‘ladder’ voor duurzame
verstedelijking (gebaseerd op de ‘SER-ladder’), die zal worden vastgelegd in het Besluit ruimtelijke
ordening. Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van een
binnenstedelijke bouwlocatie. Dit sluit aan op de eerste stap van de SER-ladder: namelijk voldoen
aan de toenemende ruimtebehoefte door herstructurering of transformatie van bestaand stedelijk
gebied. Op deze manier kan verder ruimtebeslag in het buitengebied zoveel mogelijk worden
voorkomen.
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2.3 Provinciaal beleid
Structuurvisie ruimtelijke ordening
Op 1 januari 2011 is de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Noord-Brabant in werking getreden.
Provinciale Staten hebben deze op 1 oktober 2010 vastgesteld. Deze structuurvisie is één van de vier
provinciale strategische plannen voor de fysieke leefomgeving. De Structuurvisie geeft de
samenhang weer tussen het beleid op het gebied van milieu, verkeer en vervoer en water.
Daarnaast houdt de Structuurvisie ruimtelijke ordening rekening met provinciaal beleid op
economisch, sociaal-cultureel en ecologisch vlak.
De provincie geeft in de structuurvisie de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid tot 2025 (met een
doorkijk naar 2040). De provincie kiest voor een duurzame ontwikkeling waarin de kwaliteiten van
de provincie sturend zijn bij de ruimtelijke keuzes die de komende jaren op de provincie afkomen.
Het provinciale beleid is daarbij al jaren gericht op het bundelen van de verstedelijking. Dit betekent
dat het leeuwendeel van de woningbouw, de bedrijventerreinen, voorzieningen en bijbehorende
infrastructuur plaatsvindt in de stedelijke concentratiegebieden (bestaand stedelijk gebied van de
groterekernen). Nieuw ruimtebeslag buiten deze gebieden kan slechts als inbreiding of herstructurering niet tot de mogelijkheden behoren.
Het bestemmingsplan "Kerkwerve" maakt onderdeel uit van een stedelijk concentratiegebied.
Zorgvuldig ruimtegebruik en aandacht voor ruimtelijke kwaliteit zijn maatgevend.
Het bestemmingsplan voorziet in herontwikkeling van binnenstedelijk gebied waarbij verbetering
van de ruimtelijke kwaliteit als uitgangspunt geldt.
De herziening van de structuurvisie 2014 leidt niet tot een ander oordeel ten aanzien van dit plan.
Verordening ruimte 2012/2014
Op 11 mei 2012 hebben Provinciale Staten de Verordening Ruimte 2012 vastgesteld. De Verordening
Ruimte is één van de uitvoeringsinstrumenten voor de provincie om haar doelen te realiseren. In de
verordening vertaalt de provincie de kaderstellende elementen uit het provinciaal beleid in regels
die van toepassing zijn op (gemeentelijke) bestemmingsplannen. De voor dit plan van belang zijnde
elementen zijn hiervoor beschreven.
De herziening van de verordening 2014 leidt niet tot een ander oordeel ten aanzien van dit plan.

2.4 Gemeentelijk beleid
Structuurvisie Plus (d.d. 23 mei 2005)
Op 23 mei 2005 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Plus 2020 vastgesteld. In deze visie is op
hoofdlijnen de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Etten-Leur vastgesteld. Een van de
onderdelen van deze ruimtelijke ontwikkeling is de omvorming van basisscholen naar brede scholen.
Daarnaast is verbetering van de ruimtelijke kwaliteit waaronder de bestaande woningvoorraad
onderdeel van beleid.
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Notitie Brede Scholen Etten-Leur 2010-2020 (d.d. 17 september 2007)
Het beleid voor het basisonderwijs is gericht op een geïntegreerde aanpak ter verbetering van de
ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren door middel van een netwerk van onderwijs, welzijn
en zorg rond het kind. Hiervoor wordt het onderwijs gemoderniseerd met in de eindsituatie meerdere brede scholen al dan niet in combinatie met een wijkgebouw.
Het streven is een vitale sociale infrastructuur waarbij alle mensen in hun eigen omgeving actief
kunnen deelnemen aan de samenleving. Alle brede scholen moeten hierbij minimaal mogelijkheden
bieden voor educatie, kinderopvang en bewegingsonderwijs. Per cluster van circa 10.000 inwoners
komt minimaal één brede school (brede school plus) die tevens mogelijkheden biedt voor
ontmoeting (wijkfunctie) en voor activiteiten voor bijzondere doelgroepen (bijvoorbeeld: ouderen,
jongeren en/of mensen met een beperking).
Visie Kerkwerve-Banakkers (d.d. 1 oktober 2012)
De Visie Kerkwerve-Banakkers bevat een studie naar diverse locaties voor de bouw van een nieuwe
brede school in de wijk Banakkers. Het huidige gebouw van de basisschool Vier Heemskinderen is
verouderd en functioneel niet geschikt voor gebruik als brede school.
De volgende locaties zijn onderzocht: de locatie van de voormalige H. Hartkerk met pastorie, de
locatie Kerkwerve 42 en het voormalig zwembadterrein. Andere locaties in de wijk waren al eerder
afgevallen vanwege gebrek aan ruimte. De studie voor de locatie voormalige H. Hartkerk was tweeledig namelijk hergebruik van het kerkgebouw en nieuwbouw na sloop.
Het kerkgebouw biedt voor hergebruik beperkingen. Het gebouw zou namelijk alleen voor onderwijsdoeleinden geschikt zijn als binnen het gebouw een nieuwe bouwkundige constructie zou
worden aangebracht. Slechts een deel van de lokalen zou op deze wijze kunnen worden
gerealiseerd. Aanvullend zou een aantal lokalen en de gymzaal buiten het kerkgebouw moeten worden gerealiseerd. In het kerkgebouw zouden divers bouwkundige ingrepen moeten worden aangebracht om te kunnen voldoen aan normen voor ventilatie, geluidwering, isolatie en verwarming.
Tenslotte zouden extra kosten moeten worden gemaakt voor achterstallig onderhoud. Het totaal
aan kosten voor verbouwing, nieuwbouw en herstel achterstallig onderhoud in combinatie met de
jaarlijkse kosten voor onderhoud, verwarming etc. hebben uiteindelijk tot de beslissing geleid om af
te zien van verbouw. Nieuwbouw op het terrein van het kerkgebouw en pastorie is zonder meer
goed in te passen. Uiteindelijk besloot het parochiebestuur tot sloop van beide panden en verkoop
van de vrijkomende grond aan de gemeente ten behoeve van de bouw van een brede school.
Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan (d.d. 16 december 2013)
De gemeenteraad stelde op 16 december 2013 het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan ((GVVP)
vast. In dit plan zijn opnieuw de wegen voor de hoofdwegenstructuur benoemd, waaronder de
Couperuslaan. In het ontwerp GVVP was de route Withofstraat – Kerkwerve – Stijn Streuvelslaan
eveneens aangewezen als onderdeel van de hoofdwegenstructuur. De gemeenteraad besloot dat
naar de functie van deze route nadere studie moet worden verricht. Aan de hand van deze studie is
besloten om de route geen onderdeel te maken van de hoofdwegenstructuur. De wegen binnen
deze route zijn grotendeels aangewezen als erftoegangsweg. De inrichting van wegen wordt
afgestemd op de inrichtingseisen volgens Duurzaam Veilig. Een speerpunt van beleid is aandacht
voor de verkeersveiligheid rondom scholen.
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Groenbeleidsnota/bomenlijst (d.d. 3 december 2013)
In de groenbeleidsnota "Etten-Leur Groen 2008-2012" zijn de hoofdbomenstructuur en de
hoofdstructuur groene vlakelementen als belangrijke onderdelen van de gemeentelijke groenstructuur vastgelegd. De gemeenteraad heeft op 16 december 2013 dit beleid bestendigd door
vaststelling van de groenbeleidsnota 2013 – 2018. Uitgangspunt van het beleid is behoud van groen
langs beeldbepalende structuren en hoofdontsluitingswegen. Er is ook een beschermde bomenlijst.
Dit betreft bomen die een bijzondere waarde hebben en waar mogelijk behouden dienen te blijven.
Op de beschermde bomenlijst staan in ieder geval de monumentale bomen en gelegenheids- en
herdenkingsbomen.
Voor het plangebied heeft een inventarisatie van het aanwezige groen plaatsgevonden, waarbij
toetsing aan de bomenlijst heeft plaatsgevonden. Hierover meer in paragraaf 4.5 Flora en Fauna.
Milieuvisie
De gemeenteraad heeft op 13 juli 2010 vast gesteld de Milieuvisie. In de Milieuvisie zijn doelstellingen tot 2020 geformuleerd en acties voor de korte termijn. Het betreft externe veiligheidm
geluid, luchtkwaliteit, water, energie en ruimtegebruik. Voor zover relevant wordt in hoofdstuk 4
verantwoording afgelegd.
Beleidsregel “Aan-huis-gebonden beroepen en bedrijven”
Bestemmingsplannen kennen al een (ruime) regeling voor aan-huis-gebonden beroepen en bedrijven. Uit de praktijk blijkt dat er soms onduidelijkheid bestaat over welke beroepen of bedrijven nu
rechtstreeks toegestaan zijn. Om discussies te voorkomen, hebben burgemeester en wethouders op
16 maart 2010 de beleidsregel “Aan-huis-gebonden beroepen en bedrijven” vastgesteld.
Deze beleidsregel is op 22 maart 2010 in werking getreden. Deze beleidsregel is integraal als bijlage
bij deze toelichting opgenomen.
Beleidsnotitie “Huisvesting mantelzorg gemeente Etten-Leur”
Op 14 juli 2009 heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie “Huisvesting mantelzorg gemeente EttenLeur” vastgesteld. Deze notitie is bedoeld om ruimtelijk mogelijkheden te bieden om huisvesting
voor mantelzorg bij woningen mogelijk te maken. Naast huisvesting in permanente aan-, uit-, of
bijgebouwen biedt dit beleid ook de mogelijkheid tot het plaatsen van een tijdelijke woonunit.
Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Een van de voorwaarden is dat indien de mantelzorg
beëindigd is, de situatie weer teruggebracht moet worden conform het bestemmingsplan.

2.5 Conclusie
Het bestemmingsplan “Kerkwerve” is opgesteld conform de landelijke standaarden voor digitale
bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een nieuwe brede school mogelijk
en voorziet in een conserverende bestemming voor de resterende in het plangebied gelegen
gronden. Gelet op het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat de nieuwe ontwikkelingen
passen binnen het landelijk, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid.

11

Hoofdstuk 3 Huidige situatie en (her)ontwikkelingen
3.1 Bestaande ruimtelijke hoofdstructuur
Het plangebied is gelegen in de wijk Banakkers. Deze wijk ligt in het zuidoostelijk deel van het
stedelijk gebied. Binnen de wijk is de woonfunctie overheersend met aan de noordzijde
voorzieningen zoals de centrale winkelvoorziening van Etten-Leur en een zwembad en aan de
oostzijde een grote scholengemeenschap. Binnen de wijk Banakkers vormt de Kerkwerve het
buurtcentrum. In dit centrum zijn de volgende functies aanwezig:
• basisschool Vier Heemskinderen aan de Banakkerstraat;
• supermarkt aan de Kerkwerve met daarboven woningen;
• overige dagwinkels aan de Kerkwerve met daarboven woningen;
• zorgcentrum aan de Kerkwerve;
• etagewoningen aan de Kerkwerve;
• brugklasgebouw aan de Kerkwerve;
• het terrein van de voormalige H. Hartkerk en pastorie aan de Kerkwerve;
• eengezinswoningen;
• groen en parkeren.
Het plan heeft alleen betrekking op het zorgcentrum, de etagewoningen, het terrein van de kerk en
tussenliggen openbaar gebied.
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Groenstructuur
De Kerkwerve heeft een redelijk groen karakter. Dit komt met name door de vele bomen die op en
rondom het plein en op het parkeerterrein aanwezig zijn. Ook ligt er een plantsoen in het
noordoosten van het plangebied. Rondom de voormalige kerk is een aantal beschermde bomen
aanwezig.
Wegenstructuur
De Kerkwerve is de toegangsweg van het plangebied, in het oosten sluit de Kerkwerve aan op de
Stijn Streuvelslaan en in het westen gaat de Kerkwerve over in de Withofstraat. Op deze wegen is
het snelheidsregime 50 km/uur van toepassing. Langs deze wegen ligt een afzonderlijke strook voor
fietsers. In het Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan maakt deze route onderdeel uit van de
hoofdwegenstructuur.
Alle overige wegen in het plangebied zijn erftoegangswegen waar niet harder dan 30 km/uur mag
worden gereden. In de Nieuwe Kerkstraat en A.M. de Jongstraat geldt een eenrichtingsregime.
3.2 Herontwikkelingen
3.2.1 Ontwikkelingen
Dit plan bevat twee ontwikkelingen namelijk de bouw van een brede school Banakkers op het terrein
Kerkwerve 2-4 en vervangende nieuwbouw voor Kerkwerve 29 -117.
Brede school Banakkers
In de wijk Banakkers is voorzien in een brede school bestaande uit tweeëntwintig leslokalen, een
speelzaal, een gymzaal, een peuterspeelzaal, een ruimte voor buitenschoolse opvang, een
kinderdagverblijf en bijhorende buitenruimte voor spel, fietsenstalling, parkeren en kiss & ride.
In de brede school wordt geen rekening gehouden met een ontmoetingsfunctie voor de wijk.
De gemeenteraad heeft besloten om het bestaande wijkgebouw aan de Vondellaan te handhaven
(raadsbesluit d.d. 13 december 2010).
Op onderstaande tekening is de contour van de nieuwbouw aan de zijde van de Kerkwerve
geschetst. Om stedenbouwkundige en programmatische redenen wordt er voor gekozen om de
nieuwbouw over een lengte van ruim 57 meter te situeren op ongeveer 10 meter uit het openbaar
gebied. Alleen ter hoogte van de hoek Kerkwerve - Nieuwe Kerkstraat wordt gekozen voor
terugliggende bebouwing.
De ruimte aan de voorzijde is bedoeld als speelterrein; een deel van de bestaande bomen wordt
ingepast (zie ook paragraaf 4.5). De toegang van de school komt aan de achterzijde. Aan die zijde is
voorzien in een schoolplein, kiss& ride zone en parkeerterrein (tezamen ruim 50 parkeerplaatsen).
Deze fucties liggen in een autoluwe zone en zijn bereikbaar via A.M. de Jongstraat- Nieuwe
Kerkstraat (beide 30 km wegen). Het is van belang dat een veilige omgeving wordt gecreëerd
rondom de school ter bevordering van het te voet of met de fiets halen en brengen van kinderen.
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Verder zullen er voorzieningen (belijning, drempel etc.) worden getroffen om de verkeersveiligheid
te verhogen. Bij de school dient ook voldoende ruimte te worden vrijgemaakt voor fietsenstallingen
en wachtende ouders. Het parkeerterrein is multifunctioneel en kan in de avond, nacht en weekend
ook door derden worden gebruikt.
Het nieuwe schoolgebouw moet een waardige vervanging zijn van het voormalige kerkgebouw, een
robuust gebouw van donkere baksteen. Het gebouw is herkenbaar als schoolgebouw. Bij het
ontwerp van het gebouw voor de brede school dient rekening te worden gehouden met het geluid
van het verkeer op de Kerkwerve. Voor de toets van het ontwerp door de welstandscommissie
wordt een apart beeldkwaliteitplan opgesteld.
Appartementen Kerkwerve 29 - 117
Woonstichting Etten-Leur (WEL) heeft in de omgeving van de Kerkwerve woningen in bezit die
vanwege de ouderdom en woonkwaliteit vragen om een vernieuwing. Het gaat hier om de
flatwoningen Kerkwerve 29 – 117. Na uitvoerig overleg met de bewoners is besloten om de huidige
appartementen te slopen en nieuwe appartementen te realiseren. De vervangende nieuwbouw sluit
aan op de bestaande stedenbouwkundige structuur, namelijk strak vormgegeven wanden
georiënteerd op de openbare ruimte. De nieuwbouw bestaat uit drie lagen en bevat 56
appartementen met oppervlak variërend van 60 tot 80 m². Op het achterterrein wordt rekening
gehouden met de aanleg van een parkeerterrein. De toename met 11 woningen past binnen de
regionale afspraken voor het woningbouwprogramma 2002-2022.
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3.2.2 Verkeeraspecten
Naar aanleiding van de herontwikkeling van de Kerkwerve en omgeving is gekeken wat dit betekent
voor het huidige verkeersaanbod en in het verkeersaanbod in de toekomst.
Huidig aanbod
In het voorjaar van 2011 hebben verkeerstellingen plaatsgevonden op diverse wegen in en nabij het
plangebied. In onderstaande tabel zijn de voor dit bestemmingsplan belangrijkste gegevens verwerkt
voor het autoverkeer, waarbij per wegvak het gemiddelde per werkdag (24 uur) en de intensiteit in
de ochtendspits (tussen 8:00 – 9:00 uur) zijn weergegeven.

Frederik van Eedenstraat (B. van Meursstraat – Kerkwerve)
Kerkwerve (ten oosten van gezondheidscentrum)
Withofstraat (Bisschopsmolenstraat – Kerkwerve)

Werkdag
gemiddelde
1.586
3.595
3.029

Ochtendspits
8:00 - 9:00
144
245
217

Ook zijn de fietsers geteld in dit gebied. Naast het werkdaggemiddelde en de ochtendspits is ook het
aantal fietsers tussen 15:00 en 16:00 uur in beeld gebracht, waarbij is uitgegaan van het hoogste
aantal per week. Daarnaast is er een splitsing gemaakt naar rijrichting. Onderstaande tabel geeft het
fietsaanbod in het voorjaar van 2011 weer.

Het huidige verkeersaanbod, zowel voor auto’s als fietsers, sluit aan op de functie van de wegen. Er
doen zich geen grote knelpunten voor. Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet er aandacht worden
besteed aan de gevolgen voor de verkeersafwikkeling, hierbij is de positie van de fietser en
voetganger belangrijk. Ook is in het voorjaar van 2011 een parkeermotiefonderzoek verricht door
verkeerskundig adviesbureau Megaborn. Uit deze inventarisatie is gebleken dat zeker rondom de
Kerkwerve en sommige woonstraten de parkeerdruk erg hoog is. Daarom is het van belang dat
nieuwe functies rondom de Kerkwerve in elk geval moeten voorzien in parkeerplaatsen op eigen
terrein, zowel auto als fiets. Het is zelfs wenselijk om in het oostelijke deel van de Kerkwerve het
aantal parkeerplaatsen te verruimen.
Toekomstig verkeers- en parkeeraanbod
Het toekomstige verkeersaanbod in de Kerkwerve en omgeving zal met de ruimtelijke
ontwikkelingen niet sterk groeien. Buiten het autonome groeipercentage van 1% zal het
verkeersaanbod in principe gelijk blijven, omdat dezelfde functies in het gebied blijven.
Bij de nieuwe ontwikkelingen wordt op eigen terrein rekening gehouden met de vraag aan
parkeerplaatsen. Als leidraad gelden de kengetallen uit de brochure "Kencijfers parkeren en
verkeersgeneratie" van het CROW.
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De verkeersgeneratie van de brede school komt uit om ongeveer 700 verkeersbewegingen per dag.
Omdat de brede school de bestaande basisschool aan de Banakkerstraat vervangt, maakt een groot
deel van dit verkeer al gebruik van toeleidende wegen. Na nieuwbouw verschuift de toegang tot
school van de Banakkerstraat naar de A.M. de Jongstraat en Nieuwe Kerkstraat.
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Hoofdstuk 4 Milieu en duurzaamheid
4.1 Inleiding
De gevolgen van de ruimtelijke ingrepen op het milieu en de beperkingen die milieuaspecten
opleggen aan ontwikkelingen zijn van belang voor dit bestemmingsplan. Op basis van diverse
milieuthema’s wordt in dit hoofdstuk de haalbaarheid van de ontwikkeling aangetoond. Hierbij is
rekening gehouden met de geldende wet- en regelgeving alsmede de vastgestelde gemeentelijke
beleidskaders.
4.2 Archeologie
Voor het terrein Kerkwerve 2-4 heeft een archeologisch onderzoek (Bureauonderzoek archeologie
Etten-Leur Kerkwerve, 20 maart 2013) plaatsgevonden. Dit bestond uit een bureauonderzoek en een
verkennend booronderzoek.
Uit het bureauonderzoek is gebleken dat binnen het plangebied in de 20ste eeuw bouwactiviteiten
plaats hebben gevonden welke mogelijk bodemverstoringen tot gevolg hebben gehad. In het zuiden
van het plangebied van de Kerkwerve werd in 1957 de Heilig Hartkerk gebouwd, welke in het najaar
van 2012 weer is afgebroken waarbij de fundamenten zijn verwijderd. Deze diepgaande verstoringen
hebben er toe geleid dat er op deze locatie geen archeologische resten meer worden verwacht.
Uit het verkennend booronderzoek kwam naar voren dat het plangebied vrij kan worden gegeven en
dat er geen archeologisch vervolgonderzoek uitgevoerd dient te worden. Desondanks kan het
voorkomen dat bij graafwerkzaamheden (niet voorspelbare) toevalsvondsten kunnen worden
aangetroffen.
4.3 Bodem
Voorafgaand aan nieuwbouw moet de actuele bodemkwaliteit worden onderzocht. Alleen als grond
en grondwater voldoen aan geldende waarden is er voor nieuwbouw geen belemmering. MilieuEconomische Ingenieursbureau Milec heeft een vooronderzoek en een verkennend
bodemonderzoek verricht op de voormalige locatie van de Heilig Hartkerk aan de Kerkwerve.
Het resultaat van dit onderzoek is opgenomen in het rapport “Vooronderzoek NEN 5725 en
verkennend bodemonderzoek NEN 5740 Kerkwerve 2” (d.d. 8 maart 2013; rapportnummer
B13009/VO).
Tijdens het veldonderzoek is geen asbestverdacht materiaal waargenomen. De gegevens verkregen
tijdens het vooronderzoek en de veldwaarnemingen geven geen aanleiding tot een aanvullend
asbestonderzoek volgens de norm NEN 5707. Op het voorterrein is een ondergrondse tank
aangetroffen. Hierbij is geen olieverontreiniging aangetroffen. In het verleden (1992) is de
ondergrondse tankinstallatie al eens inwendig gereinigd en vervolgens gevuld met zand.
Op basis van de verkregen informatie uit het vooronderzoek en de gehanteerde onderzoeks- en
toetsingsprotocollen kan verder geconcludeerd worden dat dit verkennend bodemonderzoek voor
de standaard NEN 5740-parameters in de grond en in het grondwater en voor EOX in de
bovengrond, op de bemonsterde locaties in de bodem, vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen
belemmeringen of risico's heeft aangetoond. Er wordt geadviseerd om de aanwezige puinresten in
de bovengrond, welke licht verontreinigd is met lood, samen met de ondergrondse tank alsnog te
verwijderen alvorens er gestart kan worden met het bouwen van de brede school.
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Na de sloop van de appartementen aan Kerkwerve 29 - 117 is het van belang dat een onderzoek
wordt uitgevoerd. Bij de indiening van de aanvraag om een omgevingsvergunning zal moeten
worden aangetoond dat de bodemkwaliteit geschikt is of dat deze geschikt gemaakt dient te
worden. Indien een bodemonderzoek uitwijst dat er in de bodem wezenlijke verontreinigingen
aanwezig zijn, dienen deze gesaneerd te worden voordat het betreffende gebied in ontwikkeling kan
worden genomen.
4.4 Waterhuishoudkundige aspecten
Sinds 1 november 2003 is het wettelijk geregeld dat in alle ruimtelijke plannen een watertoets dient
te worden uitgevoerd. Het doel van de watertoets is in een vroeg stadium waterhuishoudkundige
doelstellingen zichtbaar te maken en evenwichtig mee te nemen bij ruimtelijke plannen. Er wordt
met name ingegaan op de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding en de beschrijving van
de maatregelen die worden getroffen. Het plangebied ligt in het beheersgebied van het waterschap
Brabantse Delta.
Beleid gemeente Etten-Leur
Het gemeentelijk beleid is erop gericht om zo min mogelijk relatief schoon hemelwater via het
rioolstelsel naar de afvalwaterzuivering af te voeren. Bij uitbreiding van het stedelijk gebied vindt
geen enkele afvoer plaats, bij inbreidingen in bestaand stedelijk gebied minimaal 60 %. Het
rioleringssysteem wordt afgestemd op de gescheiden afvoer van schoon hemelwater, waarbij moet
worden gedacht aan:
• een verbeterd gescheiden stelsel in combinatie met smartdrain;
• een verbeterd gescheiden stelsel in combinatie met een schoon hemelwaterstelsel;
• een stelsel met een riool voor huishoudelijk afvalwater en minder schoon hemelwater en een
riool voor schoon hemelwater.
Het uitgangspunt is waterneutraal bouwen. Dit houdt in dat de wateropgave bij nieuwbouw niet
mag toenemen. Qua hemelwatersysteem is het beleid gericht op geen water op straat in berekening
met bui 09 (Leidraad Riolering module C 2100) en geen overlast / schade in berekening met bui 2006
(gemeten bui in augustus 2006).
Bij nieuwbouwprojecten dient het stedelijke afvalwater apart te worden aangeleverd bij de
perceelgrens, zowel bij inbreidingen als bij uitbreidingen. Bij inbreidingen wordt vervolgens bepaald
wat de meest doelmatige wijze van inzamelen en transporteren is: gescheiden of gemengd. Dit is
afhankelijk van het type rioolstelsel waar op aangesloten wordt. Bij uitbreidingen van woningen en
bedrijven worden verbeterde gescheiden stelsels toegepast of stelseltypen met een vergelijkbaar
milieurendement, zoals een verbeterd gescheiden stelsel met een smartdrain.
Beleid Brabantse Delta
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 waterbeheerplan 2010-2015, wat is afgestemd
op Europees, nationaal en provinciaal beleid. Speerpunten uit het waterbeheerplan zijn veiligheid,
droge voeten, voldoende water, gezonde natuur, schoon water, genieten van water en het
waterschap als calamiteitenorganisatie. Het waterschap heeft in een toetsingskader RO "De ruimte
blauw geordend" aangegeven wat de ruimtelijke consequenties zijn van het waterbeleid.
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Daarnaast heeft het waterschap waar nodig nog toegespitst beleid en beleidsregels op de
verschillende thema's/speerpunten uit het waterbeheerplan en 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 waterstaatswerken liggen, aan welke afmetingen en eisen die moeten voldoen en wie
onderhoudsplichtig is. Veelal is voor deze ingrepen een watervergunning van het waterschap
benodigd.
Het waterschap hanteert bij nieuwe ontwikkelingen het principe van waterneutraal bouwen, waarbij
gestreefd wordt naar het behoud of herstel van de 'natuurlijke' waterhuishoudkundige situatie.
Vanwege dit principe wordt bij de uitbreiding van verhard oppervlak voor de omgang met
hemelwater uitgegaan van de voorkeursvolgorde infiltreren, bergen, afvoeren. De technische eisen
en uitgangspunten voor het ontwerp van watersystemen zijn opgenomen in de "Beleidsregel
hydraulische randvoorwaarden 2009".
Watertoets
Het watertoetsproces is een belangrijk instrument om het waterbelang in ruimtelijke plannen en
besluiten te waarborgen. Het gaat daarbij om alle waterhuishoudkundige aspecten, waaronder
veiligheid, wateroverlast, watertekort, waterkwaliteit en verdroging, en om alle wateren:
rijkswateren, regionale wateren en grondwater. Het is niet een toets achteraf, maar een proces dat
de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder in een zo vroeg mogelijk stadium
met elkaar in gesprek brengt. In dit kader hebben waterschap en gemeente vooroverleg gevoerd
waaruit de volgende doelen, uitgangspunten en criteria voor dit plan zijn afgesproken:
• het waterschap adviseert het schone hemelwater zoveel mogelijk binnen het plangebied op te
vangen, indien mogelijk te infiltreren en bij voorkeur niet via de riolering af te voeren;
• vanwege het ontbreken van open water in de omgeving aanwezig, vindt lozing van de
infiltratieriolering vindt door middel van een overstort plaats op het gemengde rioolstelsel
plaats;
• de gemeente streeft er naar om in de nabije toekomst het hemelwater van het gebied
Kerkwerve en omgeving af te koppelen en het hemelwater via een infiltratieriolering
en retentie te lozen op de waterpartij in de Hoge Neerstraat.
Beschrijving huidige situatie
Het voormalige kerkterrein (nieuwe bestemming brede school) kent een oppervlakte van ongeveer
5.200 m². Het terrein was voorheen gedeeltelijk bebouwd en verhard met een oppervlakte van
ongeveer 2.000 m². Dit betekent dus een uitbreiding van verhard oppervlak van circa 3.000 m². In de
omgeving is geen open water aanwezig. Rondom het gebied ligt een gemengd rioleringsstelsel.
Beschrijving toekomstige situatie
Voorgesteld wordt om overeenkomstig de aanbeveling van het waterschap het hemelwater (zoveel
mogelijk) te infiltreren. Het extern bureau Advin heeft opdracht voor het opstellen van een
geohydrologisch onderzoek. Dit onderzoek moet gegevens opleveren over de infiltratiecapaciteit en
doorlatendheid van de bodem. Indien infiltratie onvoldoende mogelijk of nadelig is, zal er retentie
aangelegd moeten worden. De infiltratieriolering zal door middel van een overstort lozen op het
gemengd rioleringsstelsel.
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De gemeente streeft er naar in de nabije toekomst het hemelwater van het gebied Kerkwerve en
omgeving af te koppelen en het hemelwater via een infiltratieriolering en retentie te lozen op de
waterpartij in de Hoge Neerstraat. Het beheer van de infiltratieriolering ligt geheel bij de gemeente
Etten-Leur.
Bij de nieuwbouw worden milieuvriendelijke bouwmaterialen toegepast. Uitlogende materialen
zoals lood, koper, zink en zacht PVC worden niet of zo min mogelijk toegepast. Deze stoffen kunnen
zich ophopen in het water(bodem)systeem en hebben hierdoor een zeer nadelige invloed op de
water(bodem)kwaliteit en ecologie.
4.5 Flora en fauna
Het is van belang om inzicht te hebben in de effecten van een voorgenomen ruimtelijke ingreep op
natuurwaarden. Daarom moet duidelijk zijn welke beschermde planten en dieren in, of in de
nabijheid van het plangebied voorkomen c.q. verwacht mogen worden. Onderzocht moet worden
wat de gevolgen van de voorgenomen ruimtelijke ingreep zijn op de natuurwaarden en welke
maatregelen eventueel getroffen moeten worden.
De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in de Natuurbeschermingswet
(gebiedsbescherming) en de Flora- en faunawet (soortenbescherming).
Natuurbeschermingswet
De gebiedsbescherming heeft betrekking op de Vogelrichtlijngebieden, de habitat-richtlijngebieden,
de beschermde natuurmonumenten en de staatsnatuurmonumenten. Deze gebieden liggen op een
dermate ruimte afstand van het plangebied dat de effecten op de natuur daar niet merkbaar zullen
zijn. Effecten op Natura 2000 en EHS gebieden kunnen met zekerheid worden uitgesloten in het
plangebied van de Kerkwerve.
Flora- en faunawet
De Flora- en faunawet heeft betrekking op alle beschermde soorten planten en dieren. Op basis van
een door ARCADIS uitgevoerd onderzoek (Rapportage quickscan Flora- en faunawet Kerkwerve,
Etten-Leur, 14 februari 2013) naar de aanwezigheid van beschermde soorten is het volgende
geconcludeerd en aanbevolen:
•

•

een aanvullende vleermuisinventarisatie te houden om de aanwezigheid en belang van
verscheidene onderdelen in het plangebied in beeld te krijgen. Dit vleermuisonderzoek dient
plaats te vinden conform vleermuisprotocol. Een eerder uitgevoerd vleermuisonderzoek rondom
het voormalig kerkgebouw heeft niet plaatsgevonden volgens het vleermuisprotocol (periode
juni tot en met september 2012). Een tweede vleermuisonderzoek vond plaats in de periode mei
tot en met september 2013.
om effecten op broedvogelsoorten met niet jaarrond beschermde nesten te voorkomen moeten
de werkzaamheden worden uitgevoerd buiten het broedseizoen (het broedseizoen loopt van 15
maart - 15 juli). Indien deze plaatsvinden tijdens het broedseizoen vindt overtreding van
verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet plaats. Daarnaast dienen de werkzaamheden
zoveel mogelijk uitgevoerd te worden buiten de kwetsbare periode van de overige soorten
(amfibieën, ongewervelden, grondgebonden zoogdieren).
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Vleermuizenonderzoeken Heilig Hartkerk
H.D.G Ecologisch Veldwerk heeft in juni - september 2012 onderzoek verricht naar de aanwezigheid
van vleermuizen op het terrein van de Heilig Hartkerk. In totaal zijn zes veldbezoeken uitgevoerd
waarbij is gezocht naar jagende, trekkende en zwermende vleermuizen.
In het plangebied zijn geen vleermuisverblijfplaatsen aangetroffen. In en rond het plangebied zijn
altijd wel foeragerende vleermuizen te vinden. Vaak gaat het dan om de gewone dwergvleermuis.
Daarnaast zijn geen overduidelijke vliegroutes waarbij met regelmaat vleermuizen passeren
aangetroffen. In de maand augustus zijn twee baltsende dwergvleermuizen waargenomen, terwijl in
de maand september geen baltsende vleermuizen te horen waren.

Op basis van de verrichte veldbezoeken is geconcludeerd dat op de locatie twee soorten
vleermuizen waargenomen zijn, namelijk de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger.
Verblijfplaatsen en vliegroutes van vleermuizen zijn in en nabij het plangebied niet gevonden.
Daarnaast is geen zwermgedrag waargenomen.
Ook bij een eerdere inspectie in 2012 van de gebouwen van de Heilig Hartkerk zijn geen vleermuizen
aangetroffen en zijn geen sporen gevonden die duiden op het verblijven van vleermuizen. De sloop
van het kerkgebouw/pastorie en nieuwbouw zijn van invloed op de voorkomende vleermuizen. Dit
zal het meest merkbaar zijn op de foerageerplek van de gewone dwergvleermuis (zie foto).Gewone
dwergvleermuizen hebben als kenmerk dat ze zich snel aanpassen aan veranderende
omstandigheden. De verwachting is dan ook dat ze in en nabij het plangebied blijven foerageren.
Bomen Effect Analyse
Copijn Boomspecialisten B.V. heeft een Bomen Effect Analyse (maart 2013/B3820) uitgevoerd. De
analyse is bedoeld om de effecten van nieuwbouw op bestaande beplanting in beeld te komen.
In bijzonder is gekeken naar bomen die voorkomen op de lijst met beschermenswaardige bomen.
Op of aan de rand van het voormalige kerkterrein staan in totaal 20 bomen. Aan de rand van het
parkeerterrein staan drie bruine beuken met een matige tot redelijke conditie. Ter hoogte van de
drie beuken staat aan de Nieuwe Kerkstraat een vijftal lindes. Deze vijf lindes hebben een goede
conditie en kwaliteit.
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Langs de A.M. de Jongstraat staat een rij met zilverlindes. Vier van deze acht bomen staan op de lijst
beschermenswaardige bomen van de gemeente Etten-Leur. Deze bomen hebben een redelijk tot
goede conditie. Centraal op het terrein staat nog een berk en een ceder. De zware wortels van de
berk zijn beschadigd of verwijderd tijdens de sloopwerkzaamheden van de kerk. Bij de ceder is
verder geen schade geconstateerd.
Conform de plannen voor de brede school is het mogelijk en wenselijk om twee beuken en lindes in
te passen in het nieuwe plan. De lindes zijn eenvoudig in te passen, omdat ze aan de rand van het
perceel staan. Als de bestaande groeiplaats intact blijft, kunnen de bomen duurzaam behouden
blijven. De beuken zijn niet zo slecht dat ze verwijderd moeten worden, maar aan de andere kant
ook niet zo goed van kwaliteit dat het nog fraaie exemplaren kunnen worden. De afweging is kap of
herplant. Uiteindelijk is gekozen voor behoud van twee beuken en de kap van de meest oostelijke
beuk. De kap van deze beuk is nodig om de gewenste bouwmassa te realiseren.
De op het terrein aanwezige ceder en berk worden niet ingepast. Beide bomen zijn niet beschermd.
De conditie van de berk is zelfs slecht (wortelschade als gevolg van werkzaamheden).
Tijdens de bouw moeten maatregelen worden getroffen om schade aan te handhaven bomen te
voorkomen. In de Bomen Effect Analyse worden daarvoor aanbevelingen gedaan.
Sloop- en bouwwerkzaamheden kunnen van negatieve invloed zijn op de groeiomstandigheden van
bomen (bodemverdichting, beschadigingen aan de stam en kroon, lozen van chemicaliën e.d.).
Tijdens de activiteiten zijn beschermende maatregelen nodig
.
4.6 Geluidhinder
De Wet geluidhinder (Wgh) biedt het wettelijk kader voor de toegestane geluidsbelasting vanwege
een weg bij geluidsgevoelige bestemmingen, waaronder scholen en woningen. In zijn algemeenheid
stelt de Wgh eisen aan de maximaal toegestane geluidsbelasting ten gevolge van de aanleg of
wijziging van een weg of de bouw van een geluidsgevoelige bestemming. Uitgangspunt voor de
toekomstige geluidsbelasting is het zogenoemde maatgevend jaar. In beginsel is dit tien jaar na
realisatie van de plannen. Wegen waarop een maximum snelheid van 30 kilometer per uur geldt,
evenals wegen binnen woonerven, vallen buiten de onderzoeksplicht.
Voor wegverkeerslawaai is vanaf 1 januari 2007 de Europese dosismaat L day-eveningnight (Lden)
van toepassing. De geluidbelasting in Lden is het gemiddelde over de dag-, avond- en nachtperiode
en wordt aangegeven in decibel (dB). De Wgh kent voorkeursgrenswaarden voor woningen en
andere geluidgevoelige objecten. Ontheffing van de voorkeursgrenswaarden is mogelijk indien
wordt voldaan aan de lokaal geldende beleidsregels en een maximum voor de geluidsbelasting
binnen de woning en binnen leslokalen. De tabel geeft een overzicht van de wettelijk geldende
normen.
Wegverkeerslawaai
Woningen
Onderwijsgebouw

Voorkeursgrenswaarde
48
48

Ontheffingswaarde
63
63

Beleidsregels hogere waarden
Op 2 december 2008 hebben burgemeester en wethouders de Beleidsregels hogere waarden Wet
geluidhinder vastgesteld. In de beleidsregels is beschreven wanneer hogere waarden kunnen
worden toegekend.
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Alvorens ontheffing te verlenen, vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden om de
geluidbelasting terug te dringen door maatregelen aan de bron (minder aanbod, andere bestrating)
en/of maatregelen in het overdrachtsgebied (geluidwerende voorzieningen). Indien maatregelen aan
de bron of in het overdrachtsgebied niet mogelijk, stedenbouwkundig ongewenst of financieel niet
haalbaar zijn, komt ontheffing in beeld. In de situatie dat de bovengrens wordt overschreden kan
een dove gevel worden toegepast (een gevel is pas doof als het geen te openen delen kent). Als
voorwaarde voor toepassing van de dove gevel geldt dat de geluidsgevoelige bestemming ten
minste één geluidsluwe zijde kent. Deze voorwaarde geldt overigens ook bij het vaststellen van
hogere grenswaarden. De indeling van de woning of een ander geluidgevoelig gebouw moet daarop
zijn afgestemd. Bij vervangende nieuwbouw of seniorenwoningen gekoppeld aan een steunpunt kan
van deze voorwaarden worden afgeweken. Het beleid is er overigens op gericht zo min mogelijk
dove gevels toe te passen.
Behoudens de regeling voor nieuwbouw kent de Wet geluidhinder een regeling bij reconstructie van
wegen. De reconstructie van een weg is omschreven als een of meer wijzigingen op of aan een
aanwezige weg, ten gevolge waarvan de geluidbelasting vanwege de weg met 2 dB(A) of meer wordt
verhoogd. Bij een wijziging gaat het vaak om een fysieke wijziging van de betreffende weg, zoals het
verdubbelen van het aantal rijstroken, de aanpassing van kruispunten etc.
Akoestisch onderzoek
Ten behoeve van de verschillende ontwikkelingen die plaats zullen vinden in de Kerkwerve en
omgeving is door de gemeente Etten-Leur een akoestisch onderzoek (Akoestisch onderzoek Visie
Kerkwerve – Banakkers, 15 februari 2013, Rapport RWL.13.02) uitgevoerd. Dit onderzoek is
afgestemd op het huidig verkeersregime op de wegen in het plangebied. Het besluit van de
gemeenteraad om de Stijn Streuvelslaan- Kerkwerve – Withofstraat (voorzover gelegen binnen of
grenzend aan het plangebied) aan te wijzen als erftoegangsweg met 30 km-regime betekent dat de
Wet geluidhinder niet van toepassing is. Wel dient de ruimtelijke aanvaardbaarheid te worden
onderbouwd.
Wegverkeerslawaai
Allereerst is er gekeken naar de etmaalintensiteiten voor het jaar 2023, een overzicht hiervan is in
onderstaand tabel weergegeven.
Weg
Frederik van Eedenstraat (Rode Poort – Kerkwerve)
Bisschopsmolenstraat (Rode Poort –Withofstraat)
Withofstraat (Bisschopsmolenstraat – Nieuwe Kerkstraat)
Kerkwerve (Nieuwe Kerkstraat – De Genestetstraat)
Stijn Streuvelslaan (De Genestetstraat – Couperuslaan)

2023 (mvt)
1.690
5.800
4.360
4.990
6.840

Vervolgens is gekeken naar de geluidsbelastingen van het wegverkeer uitgaande van een 30 kmregime. De gevelbelasting bij een 30 km-regime bedraagt voor:
•
•

de brede school:
oostelijke woningen Kerkwerveflat:

52 dB
45 dB
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De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt bij de brede school overschreden maar blijft
ruimschoots binnen de maximaal vast te stellen hogere grenswaarde (63 dB). De standaard
gevelconstructie biedt de garantie dat aan de wettelijke binnennorm uit het Bouwbesluit kan
worden voldaan.
4.7 Luchtkwaliteit
In het kader van dit bestemmingsplan dient inzicht te worden verkregen in de gevolgen voor de
luchtkwaliteit in de omgeving door een toename van het verkeer vanwege de voorgenomen
ontwikkeling. Daarom heeft er een luchtkwaliteitonderzoek (Luchtkwaliteitonderzoek Visie
Kerkwerve – Banakkers, 4 april 2013, rapportnummer: L.13.01) plaatsgevonden voor de nieuwbouw
aan de Kerkwerve. Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen of luchtkwaliteitsaspecten een
belemmering voor de realisatie van het plan kunnen vormen.
Luchtkwaliteitseisen
In de Wet milieubeheer (Wm) zijn in hoofdstuk 5 (titel 5.2 luchtkwaliteitseisen) bepalingen
opgenomen over luchtkwaliteit. Artikel 5.16 eerste lid van de Wm bepaalt in hoofdlijnen dat het
bevoegd gezag er op toeziet dat een voorgenomen ontwikkeling niet leidt tot een overschrijding van
luchtkwaliteitgrenswaarden zoals die zijn aangegeven in bijlage 2 van de Wm. Bijlage 2 van de Wm
bevat voor diverse luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht grenswaarden en plandrempels.
Een grenswaarde geeft de kwaliteit aan van de buitenlucht die op een aangegeven tijdstip tenminste
moet zijn bereikt en, wanneer die eenmaal is bereikt, niet meer mag worden overschreden.
De praktijk leert dat langs wegen alleen de jaargemiddelde concentraties van stikstofdioxide en
zwevende deeltjes, en de 24-uurgemiddelde concentratie zwevende deeltjes de normen kunnen
worden overschreden. Onderzoeken naar luchtkwaliteit zullen daarom in hoofdzaak gericht zijn op
deze twee stoffen. De grenswaarden van stikstofdioxide en fijnstof zijn in een tabel weergegeven.
Deze grenswaarden gelden voor de buitenlucht.
Stof
Zwevende deeltjes (PM10)

type norm
jaargemiddelde concentratie in µg/m3

grenswaarde
40 µg/m3
50 µg/m3

Stikstofdioxide (NO2)

24 – uursgemiddelde dat 35 keer per jaar overschreden
mag worden in µg/m3
jaargemiddelde concentratie in µg/m3
uurgemiddelde dat 18 keer per jaar overschreden mag
worden in µg/m3

200 µg/m3

40 µg/m3

Om te bepalen of een project in betekende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging is de
verkeersaantrekkende werking van het plan van belang. Op basis van een beoordeling van de CROW
publicatie 272 “Verkeersgeneratie voorzieningen; kengetallen gemotoriseerd verkeer” is de
verkeersgeneratie van de nieuwbouw locaties bepaald. Daarbij is ervan uitgegaan dat de
vervangende nieuwbouw geen extra verkeer genereert.
In onderstaande tabel zijn de resultaten van de berekening van de ontsluitingsweg met de NIBMtool (een Excel tool op basis van standaardrekenmethode 1) weergegeven. In deze tabel zijn de
bijdragen van de verkeersaantrekkende werking van het plan aan de lokale luchtkwaliteit voor de
stoffen NO2 en PM10 opgenomen.
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Stof
Stikstofdioxide (NO2)
Zwevende deeltjes (PM10)

Concentratie µg/m3
0,81
0,22

Uit het luchtonderzoek is gebleken dat er geen overschrijdingen plaatsvinden van de grenswaarden
NO2 en PM10. De toenames zijn niet hoger dan 3% van de grenswaarde van NO2 en PM10. Dat wil
zeggen dat het plan niet in betekende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging van de omgeving.
Er is hier uitgegaan van een worst case scenario, wat betekent dat de werkelijke waardes lager uit
kunnen vallen dan de berekende waarden.
4.8 Milieuzonering
Vanuit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening dient er een ruimtelijke scheiding te zijn tussen
milieugevoelige bestemmingen en milieubelastende activiteiten. Binnen het plangebied worden
geen nieuwe milieubelastende activiteiten geintroduceerd. Bestaande activiteiten horen bij een
centrumfunctie in de wijk. Wel dient voor de nieuwe brede school in het kader van een goede
ruimtelijke ordening wel een afweging gemaakt te worden als het gaat om het stemgeluid van
spelende kinderen. Op de brede school is het Activiteitenbesluit van toepassing. Het stemgeluid van
personen hoeft volgens dit besluit niet te worden betrokken bij de vraag of wordt voldaan aan de
geluidnormen.
Niettemin heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitgesproken dat bij een bestemmingsplan wel
moet worden verantwoord dat overlast van menselijk stemgeluid uit een oogpunt van ruimtelijke
ordening aanvaardbaar is. De VNG publicatie “Bedrijven en mileuzonering “ (maart 2009) fungeert
daarbij als hulpmiddel. In de publicatie zijn relevante milieuaspecten in beeld gebracht en worden
richtafstanden vermeld. De gewenste richtafstand voor een basisschool en een rustige woonwijk
bedraagt 30 meter. De afstand tussen schoolterrein en woningen voldoet niet altijd aan deze
afstand. In dat geval vindt er een aanvullende toets plaats aan de streefwaarden voor geluid die een
“rustige woonwijk” gelden (streefwaarden zijn: 45 dB(A) voor langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
stemgeluid, 65 dB(A) voor maximaal piekniveau stemgeluid en 50 dB(A) voor geluid bezoekend
verkeer). De Omgevingsdienst Midden- en West Brabant heeft in opdracht van de gemeente de
streefwaarden onderzocht (Akoestisch onderzoek brede school Banakkers zaaknummer 14020477).
Bij achttien woningen bedraagt de langtijdgemiddeld beoordelingsniveau stemgeluid meer dan 45
dB(A) maar nooit meer dan 50 dB(A). Deze streefwaarde geldt voor woningen binnen het
gebiedstype "woonwijk in stad". De ligging van de woningen nabij een buurtwiinkelcentrum
rechtvaardigt deze hogere belasting.
4.9 Externe veiligheid
Externe veiligheid is een begrip uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en beschrijft de
kans dat personen, in de omgeving van een activiteit waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt,
slachtoffer worden van een ongeval met die stoffen. Het thema heeft dus betrekking op de
veiligheid van omwonenden of andere personen in de omgeving die niet bij de risicovolle activiteit
zelf zijn betrokken, maar wel risico’s kunnen lopen. Risicobronnen kunnen bedrijven zijn waar
gevaarlijke stoffen aanwezig zijn of het transport van gevaarlijke stoffen. Bij kwetsbare objecten gaat
het om gebouwen waar mensen langdurig verblijven, waar ze in het geval van een ramp slecht
gealarmeerd kunnen worden of waar mensen zich moeilijker verplaatsen.
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Binnen het plangebied wordt echter niet gewerkt met gevaarlijke stoffen of andere risicovolle
activiteiten. Ook vindt er geen vervoer plaats van gevaarlijke stoffen over de wegen in het
plangebied.
Externe veiligheid vormt voor dit bestemmingsplan dan ook geen belemmeringen.
4.10 Molenbiotoop
In de directe nabijheid van het plangebied de Kerkwerve is de Bisschopsmolen gelegen. De molen is
een rijksmonument. De molenbiotoop betreft een zone van 400 meter rondom de molen. Een
gedeelte van de molenbiotoop van deze molen bevindt zich in het plangebied. Het betreft hier het
noordoostelijke gedeelte van de molenbiotoop. Afhankelijk van de situatie en de afstand tot de
molen, stelt de molenbiotoop eisen aan de maximale hoogte van onder meer bebouwing. Voor de
regeling wordt aansluiting gezocht bij de handleiding molenbiotoop van de Vereniging de Hollandse
Molen. Hierin is een formule opgenomen om te bepalen op welke afstand tot welke hoogte mag
worden gebouwd. Hiervan kan worden afgeweken indien en voor zover de functie van de molen als
werktuig niet onevenredig wordt geschaad.

Bisschopsmolen
Door ARCADIS is onderzoek (Effecten van nieuwbouw op de Bisschopsmolen, 6 maart 2013,
projectnummer: B01055.000724.0100) gedaan naar de effecten van de nieuwbouw op de
Bisschopsmolen. Geconcludeerd is dat door de herinrichting van het gebied de molenbiotoop van de
Bisschopsmolen verandert. Het effect op het aantal draaiuren (vermindering van 16 uur) is echter
zeer beperkt, namelijk een afname van 0,2%. De gemiddelde windsnelheid blijft ongeveer gelijk,
namelijk 2,9 m/s. Bij een wind vanuit het noordoosten is er in de plansituatie een positief effect ten
opzichte van de huidige situatie, dit wordt veroorzaakt door de vervanging van de veel hogere kerk
door de brede school. Voor het functioneren van de Bisschopsmolen doen zich geen belemmeringen
voor.
4.11 Besluit milieueffectrapportage
Op 1 april 2011 is de wijziging van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer) in werking
getreden. Op grond hiervan dient via een milieueffectbeoordeling en/of rapportage het effect van
activiteit alsmede de cumulatie met de omgeving inzichtelijk te worden gemaakt.
Het bestemmingsplan "Kerkwerve" bevat de bouw van een brede school. Een bestaande school aan
de rand van het plangebied wordt opgeheven. De nieuwbouw van appartementen is ter vervanging
van bestaande bebouwing, het aantal woningen neemt beperkt toe.
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De ontwikkelingen doen zich voor in bestaand stedelijk gebied. Er is geen sprake van een bijzonder
gevoelig of kwetsbaar gebied of nadelige gevolgen voor het milieu. Een mer-beoordeling is niet
noodzakelijk en het opstellen van een milieueffectrapportage kan achterwege blijven. Er kan worden
volstaan met de reeds uitgevoerde onderzoeken.
4.12 Duurzaam bouwen
De eisen met betrekking tot duurzaam bouwen kunnen onder andere worden uitgedrukt in de
energieprestatie van woningen en gebouwen. Het Bouwbesluit 2012 kent voor deze prestaties
normen. Op grond van dit besluit geldt voor nieuw te bouwen woningen een
energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van ten hoogste 0,6. Een woning met een EPC van 0,6 is bijzonder
energiezuinig en kan alleen worden gerealiseerd met behulp van de nieuwste technieken. Bij een
EPC-waarde van 0,6 zijn er voldoende mogelijkheden om een goed binnenmilieu te kunnen
realiseren, zodat de gezondheid van de gebruiker gewaarborgd wordt. Het terugdringen van het
energieverbruik krijgt ook aandacht bij het ontwerp van andere gebouwen. Daarnaast is er aandacht
voor het gebruik van duurzame materialen en voorkomen van belasting voor het milieu door
bijvoorbeeld uitloging van schadelijke stoffen.
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Hoofdstuk 5 Beschrijving van het plan
5.1 Planvorm
Dit bestemmingsplan bevat het planologisch-juridisch instrumentarium voor de herontwikkeling van
de locatie "Kerkwerve". De regels vormen samen met de digitale verbeelding het juridisch bindende
deel van het bestemmingsplan. Informatie die niet op de digitale verbeelding vermeld staat en die
wel ruimtelijk relevant is, wordt verwoord in de regels.
De beschrijving en uitwerking van de regels is afgestemd op de Wet ruimtelijke ordening die op 1 juli
2008 in werking is getreden. De systematiek is afgestemd op de Standaardplanregels van de
gemeente Etten-Leur en de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP) 2012.
De regels van het bestemmingsplan bestaan uit vier hoofdstukken, waarin achtereenvolgens de
inleidende regels, de bestemmingsregels, de algemene regels en de overgangs- en slotregels aan de
orde komen. In de volgende paragraaf volgt de artikelsgewijze toelichting.
5.2 Toelichting op de bestemmingen
Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen
In dit artikel worden begrippen gedefinieerd, die in de regels worden gehanteerd. Bij de toetsing aan
het bestemmingsplan moet worden uitgegaan van de in dit artikel aan de betreffende woorden
toegekende betekenis.
Artikel 2 Wijze van meten
In dit artikel wordt aangegeven hoe de in de regels gehanteerde maten die bij het bouwen in acht
genomen dienen te worden, gemeten moeten worden.
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Artikel 3 Groen
In het plangebied voorkomend structureel groen is bestemd tot "Groen". Op de gronden mogen
gebouw en bouwwerken geen gebouwen zijnde ten behoeve van deze bestemming gebouwd
worden. De bouwregels zijn met name gericht op de maximale toegestane hoogtematen.
De oppervlakte van gebouwen mag maximaal 30 m² bedragen met een bouwhoogte van maximaal 5
meter. Voor bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn specifieke maximale hoogten opgenomen. In
het artikel is de mogelijkheid opgenomen om aan de situering van de bouwwerken nadere eisen te
stellen.
Artikel 4 Maatschappelijk
De huidige bestemming "Maatschappelijk" uit het geldende bestemmingsplan is zoveel mogelijk
overgenomen in dit bestemmingsplan. Wat betreft de regeling is zoveel mogelijk aangesloten bij de
huidige mogelijkheden binnen deze bestemming. De brede school heeft ook de bestemming
‘Maatschappelijk’ gekregen. Binnen de bestemming zijn educatieve, sociale, religieuze, culturele en
medische voorzieningen alsmede dienstverlening mogelijk.
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Daarnaast zijn ook parkeer-, groen- en waterhuishoudkundige voorzieningen mogelijk binnen de
bestemming ‘Maatschappelijk’. De maximale bouwhoogte en het maximum bebouwingspercentage
is aangegeven op de verbeelding.
Artikel 5 Tuin
Deze bestemming is opgenomen ter plaatse van de voortuinen van de woningen en overige functie
met voortuinen. Voor de tuinbestemming zijn beperkte regels opgenomen met betrekking tot de
toelaatbare bebouwing, de bebouwingsmogelijkheden en de maximale bouwhoogte.
Artikel 6 Verkeer - Verblijf
De wegen in het plangebied hebben de bestemming "Verkeer – Verblijf". Deze gronden zijn bedoeld
voor wegen met hoofdzakelijk een verblijfsfunctie en parkeervoorzieningen. Binnen de bestemming
zijn naast de verkeersfuncties tevens groenvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige
voorzieningen, nutsvoorzieningen, afvalvoorzieningen, straatmeubilair, speelvoorzieningen en
kunstobjecten toegestaan.
Artikel 7 Wonen - Aangebouwd
De grondgebonden eengezinswoningen Nieuwe Kerkstraat 2A t/m 16 zijn bestemd tot
aaneengesloten woningen. De woningen mogen worden gebouwd binnen het bouwvlak. . De
maximale goot- en bouwhoogte is aangegeven op de verbeelding. De gronden buiten het bouwvlak
zijn bedoeld voor tuinen en erven en parkeervoorzieningen. Binnen het hoofdgebouw mag onder
voorwaarden 1/3 van het gebruiksoppervlak aangewend worden voor een beroep-aan-huis. Verder
is er een regeling voor een tijdelijke mantelzorgwoning buiten het bouwvlak.
Artikel 8 Wonen - Gestapeld
Binnen deze bestemmingen mogen gestapelde woningen worden gebouwd binnen het bouwvlak. De
maximale goot- en bouwhoogte is aangegeven op de verbeelding. De gronden buiten het bouwvlak
zijn bedoeld voor tuinen en erven en parkeervoorzieningen.
Binnen het hoofdgebouw mag onder voorwaarden 1/3 van het gebruiksoppervlak aangewend
worden voor een beroep-aan-huis.
Hoofdstuk 3 Algemene regels
Artikel 9 Anti-dubbeltelregel
Het is een wettelijke verplichting om dit artikel op te nemen in een bestemmingsplan. Om misbruik
van de bouwregels te voorkomen, is in dit artikel bepaald dat gronden, die al eens als
berekeningsgrondslag voor een bouwvergunning hebben gediend, niet nogmaals als zodanig kunnen
dienen.
Doel van deze zogenaamde dubbeltelregel is te voorkomen dat, wanneer volgens een
bestemmingsplan bepaalde gebouwen niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen
beslaan, het opengebleven terrein niet nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw,
waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld.
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Artikel 10 Algemene bouwregels
In dit artikel zijn enkele algemene bouwregels opgenomen. Er zijn bouwregels opgenomen voor
ondergrondse werken en ondergronds bouwen. Daarnaast is er een regeling opgenomen om
bestaande bouwwerken met afwijkende maatvoering toelaatbaar te houden. Tevens is er een
regeling voor heroprichting opgenomen.
Artikel 11 Algemene gebruiksregels
In dit artikel is een algemeen gebruiksverbod gegeven voor gebruik van gronden alsmede gebouwen
en bouwwerken in strijd zijn met de bestemming.
Artikel 12 Algemene aanduidingsregels
In dit artikel is de gebiedsaanduiding "vrijwaringszone – molenbiotoop" opgenomen. De
gebiedsaanduiding heeft voorrang boven de andere geldende bestemmingen, en legt beperkingen
op aan deze onderliggende bestemmingen. Binnen deze zone mag alleen worden gebouwd indien
rekening wordt gehouden met de genoemde bouwhoogtes. Burgemeester en wethouders kunnen
een omgevingsvergunning verlenen en toestaan dat het bouwen van gebouwen en bouwwerken,
geen gebouwen zijnde hoger mogen zijn dat de genoemde bouwhoogten indien de functionaliteit
van de molen niet belemmerd wordt.
Artikel 13 Algemene afwijkingsregels
In dit artikel zijn enkele algemene afwijkingen opgenomen. Het bevoegd gezag kan een
omgevingsvergunning verlenen en toestaan dat onder voorwaarden geringe aanpassingen aan het
plan gedaan kunnen worden, de maximale bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde
wordt verhoogd en de voorschreven maatvoering met maximaal 10% te wijzigen.
Artikel 14 Algemene wijzigingsregels
In dit artikel zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen ten behoeve van onder voorwaarden
verschuiven en/of overschrijden van de bestemmingsgrenzen, bestemmingsvlakken, bouwpercelen
of bouwvlakken.
Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
Artikel 15 Overgangsrecht
Het is een wettelijke verplichting om dit artikel in een bestemmingsplan op te nemen. In lid 1 zijn de
overgangsregels ten aanzien van het bouwen van bouwwerken opgenomen. Bouwwerken die, op
het moment dat het bestemmingsplan inwerking is getreden, bestaan of (kunnen) worden gebouwd
met inachtneming van de Woningwet en die afwijken van het bestemmingsplan mogen gedeeltelijk
worden veranderd of vernieuwd mits de bestaande afwijkingen naar aard en omvang niet worden
vergroot.
Is het bouwwerk verloren gegaan naar aanleiding van een calamiteit dan mag het bouwwerk volledig
worden vernieuwd of veranderd mits de bouwaanvraag daarvoor binnen 2 jaar na de calamiteit
wordt ingediend.
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Lid 2 betreft het overgangsrecht met betrekking tot gebruik van gronden en bouwwerken dat afwijkt
van het plan op het moment dat dit plan inwerking is getreden. Dit gebruik mag worden voortgezet.
Wijziging van het afwijkend gebruik is slechts toegestaan indien de afwijking hierdoor niet wordt
vergroot. Het voorgaande geldt niet voor bouwwerken die zonder bouwvergunning zijn gebouwd in
strijd met het toen geldende plan en voor illegaal gebruik.
Artikel 16 Slotregel
Deze regel verwijst naar de naam van het bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid
Ten behoeve van de economische uitvoerbaarheid moet nog een afzonderlijke exploitatieopzet
worden opgesteld voor de verschillende ontwikkelingen. Voor zover nieuwbouw mogelijk wordt
gemaakt op gronden in eigendom bij derden zal via een anterieure overeenkomst verhaal van kosten
plaats vinden.
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Hoofdstuk 7 Maatschappelijke toetsing en overleg
7.1 Maatschappelijke toetsing
Inspraak Visie Kerkwerve -Banakkers
Op 6 maart 2012 werd de ontwerp visie “Kerkwerve – Banakkers” gepresenteerd. In de Etten-Leurse
Bode van 11 maart is aangekondigd dat in de periode van 12 maart tot en met 23 april 2012 op de
visie kon worden ingesproken. Op 1 maart zijn betrokken instanties en direct omwonenden
uitgenodigd voor de bijeenkomst en op de hoogte gebracht van de periode van inspraak. De
betrokken instanties waren al in de voorbereidingsfase geraadpleegd.
De inbreng tijdens de inspraak is betrokken bij het besluit tot vaststelling van de visie op 1 oktober
2012.
Inspraak voorontwerp bestemmingsplan
Het voorontwerp bestemmingsplan “Kerkwerve” heeft in de periode van 31 oktober t/m 11
december 2013 ter visie gelegen in het informatiecentrum van het Stadskantoor. Het voorontwerp
plan kon ook worden geraadpleegd via de gemeentelijke website of de landelijke website
(ruimtelijkeplannen.nl). De tervisielegging is vooraf bekend gemaakt in de Etten-Leurse Bode van 30
oktober 2013. Direct omwonenden en belanghebbende hebben vooraf een brief ontvangen
(verzonden: 14 oktober 2013). Er is een reactie ontvangen van de bewoners van Nieuwe Kerkstraat
2A. De reactie en het antwoord is opgenomen in het "Eindverslag overleg & inspraak voorontwerp
bestemmingsplan Kerkwerve". Dit eindverslag is als bijlage bij deze toelichting gevoegd.
7.2 Overleg
Ter voldoening aan de verplichting is overleg gepleegd met provincie en waterschap.
De provincie meldde bij brief van 7 november 2013 geen opmerkingen te hebben. Het waterschap
Brabantse Delta verzoekt in de brief van 10 december 2013 om bij het dimensioneren van een
infiltratieriool te voorkomen dat de riolering drainerend gaat werken. Dit is niet in lijn met het
principe waterneutraal bouwen en het handhaven van de natuurlijke waterhuishoudkundige
situatie. Om drainage te voorkomen wordt verzocht de mogelijkheden bovengronds na te gaan. Een
geohydrologisch onderzoek kan hierover duidelijkheid verschaffen. Het waterschap verzoekt verder
om in de waterparagraaf aandacht te besteden aan materiaal gebruik Tot is het advies om binnen
diverse bestemmingen de aanleg van infiltratie- en bergingsvoorzieningen mogelijk te maken.
De aanbeveling van het waterschap is overgenomen en aan Advin is opdracht verstrekt voor het
opstellen van een geohydrologisch onderzoek. Afhankelijk van het resultaat wordt de voorziening
uitgewerkt. Aan beide andere verzoeken wordt tegemoet gekomen. In het ontwerp
bestemmingsplan wordt in de waterparagraaf aandacht besteed aan materiaalgebruik. Binnen alle
relevante bestemmingen is de aanleg van infiltratie- en bergingsvoorzieningen mogelijk.
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Hoofdstuk 8 Overzicht van wijzigingen
Naar aanleiding van het overleg en inspraak zijn de volgende wijzigingen in het ontwerp plan
opgenomen:
•
•

•

verwerking van de opmerkingen van het waterschap in de toelichting en de planregels;
uitbreiding van het plangebied met de woningen Nieuwe Kerkstraat 2A t/m 16 en aanvulling van
de planregels met het oog op de legalisatie van de woning Nieuwe Kerkstraat 2A als
grondgebonden woning (geen specifieke aanduiding als mantelzorgwoning, omdat daartoe de
ruimtelijke relevantie ontbreekt);
aanvulling van de toelichting met de resultaten van een onderzoek naar het geluid van de brede
school (spelende kinderen, verkeer voor kiss & ride strook) en verantwoording van de ruimtelijke
aanvaardbaarheid aan de hand van het akoestisch onderzoek brede school Banakkers van de
Omgevingsdienst Midden- en West Brabant.

Naar aanleiding van de zienswijzen op het ontwerp bestemmingslan zijn de volgende wijzigingen in
het vastgestelde plan opgenomen:
• het wijzigen van de bestemming voor de Kerkwerve van “Verkeer” in “Verkeer en Verblijf”
(bestemming “Verkeer” wordt alleen gehanteerd voor gebiedsontsluitings- en stroomwegen;
• het schrappen van artikel 4.2.1 lid f (regeling betreffende geluidwering gevel);
• het schrappen van artikel 6, bestemming “Verkeer” en
• het hernummeren van de navolgende artikelen.
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Eindverslag overleg & inspraak
voorontwerp bestemmingsplan “Kerkwerve”
Inleiding
Op 1 oktober 2012 stelde de gemeenteraad de visie “Kerkwerve-Banakkers” vast. In deze visie is
onder andere gekozen voor de bouw van een brede school op het perceel Kerkwerve 2-4 (voorheen
kerk en pastorie). Op basis van de visie is een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld voor dit
perceel, het perceel Kerkwerve 29 t/m 117 en tussenliggend gebied. Het bestemmingsplan is een
juridisch planologische vertaling van het besluit van 1 oktober 2012. Overeenkomstig de keuzes voor
de ruimtelijke inrichting zijn aan gronden bestemmingen toegekend. De bestemmingen bepalen het
gebruik van gronden en gebouwen. Per bestemming zijn bouwregels bepaald. Vooruitlopend op de
formele procedure tot vaststelling van een bestemmingsplan is er gelegenheid geboden om over de
wijze van vertaling van het besluit in bestemmingen en regels een mening kenbaar te maken.
Het voorontwerp bestemmingsplan “Kerkwerve” heeft in de periode van 31 oktober t/m 11
december 2013 ter visie gelegen in het informatiecentrum van het Stadskantoor.
Het voorontwerp plan kon ook worden geraadpleegd via de gemeentelijke website of de landelijke
website (ruimtelijkeplannen.nl). De tervisielegging is vooraf bekend gemaakt in de Etten-Leurse
Bode van 30 oktober 2013. Direct omwonenden en belanghebbende hebben vooraf een brief
ontvangen (verzonden: 14 oktober 2013). De periode van inspraak is benut voor overleg met
provincie en waterschap.
Er zijn reacties ontvangen van:
1.
de provincie Noord Brabant bij brief van 7 november 2013;
2.
het waterschap Brabantse Delta bij brief van 10 december 2013;
3.
mevrouw L. Roovers en haar zoon N. van Rijckevorsel, Nieuwe Kerkstraat 2A bij brief van
13 november 2013.
De brief van mevrouw Roovers werd pas op 17 december ontvangen. Zij stelt eerder een reactie te
hebben verstuurd, maar deze brief is volgens de gemeentelijke administratie nooit ontvangen.
Omdat de inspraak op het voorontwerp bestemmingsplan geen wettelijke inspraaktermijn kent, is
ingestemd met een reactie buiten de termijn.
Ingekomen reacties
Reactie provincie
Inhoud
De provincie heeft geen opmerkingen.
Reactie waterschap Brabantse Delta
Inhoud
Het waterschap verzoekt om bij het dimensioneren van een infiltratieriool te voorkomen dat de
riolering drainerend gaat werken. Dit is niet in lijn met het principe waterneutraal bouwen en het
handhaven van de natuurlijke waterhuishoudkundige situatie.
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Om drainage te voorkomen wordt verzocht de mogelijkheden bovengronds na te gaan. Een
geohydrologisch onderzoek kan hierover duidelijkheid verschaffen. Het waterschap verzoekt verder
om in de waterparagraaf aandacht te besteden aan materiaalgebruik Tot slot is het advies om
binnen diverse bestemmingen de aanleg van infiltratie- en bergingsvoorzieningen mogelijk te
maken.
Antwoord
De aanbeveling van het waterschap wordt overgenomen en aan Advin is opdracht verstrekt voor het
opstellen van een geohydrologisch onderzoek. Afhankelijk van het resultaat wordt de voorziening
uitgewerkt. Aan beide andere verzoeken wordt tegemoet gekomen. In het ontwerp
bestemmingsplan wordt in de waterparagraaf aandacht besteed aan materiaalgebruik. Binnen alle
relevante bestemmingen is de aanleg van infiltratie- en bergingsvoorzieningen mogelijk.
Reactie mevrouw L. Roovers en haar zoon N. van Rijckevorssel
Inhoud
Mevrouw Roovers verzoekt het plangebied te verruimen zodat alsnog voor het pand Nieuwe
Kerkstraat 2A een correcte regeling geldt. In het geldende bestemmingsplan “Etten-Zuid” is de
woning Nieuwe Kerkstraat 2A niet meegenomen.
Mevrouw Roovers beschouwt de bouw van een nieuwe brede school als een verstoring van het
woongenot. De komst tast de relatieve rust aan. De woning is aangekocht vanwege de unieke
locatie, uitzicht en relatieve rust. De aspecten zijn van groot belang voor het welzijn van haar
meervoudig complex gehandicapte zoon. De investering in de bestaande woning en later de
nieuwbouw komen wellicht door de komst van de brede school op de tocht te staan.
Haar zoon gaat nu nog naar school maar zal vanaf juni 2014 waarschijnlijk vooral thuis verblijven.
De speelplaats direct tegenover over zijn woonvertrek zal gedurende dag tot overlast leiden.
Mevrouw Roovers merkt op dat door het verdwijnen van de parkeervakken voor de voormalige
pastorie twee parkeerplaatsen voor invaliden verloren gaan. Van deze parkeerplaatsen wordt vaak
gebruik gemaakt. Zij verzoekt dit verlies te compenseren.
Tot slot wordt bezwaar gemaakt tegen het rooien van een van de beukenbomen op het voorterrein.
Deze boom staat op de beschermde bomenlijst; mevrouw Roovers vraagt zich af wat de status van
de lijst is als toch tot rooien wordt over gegaan.
Antwoord
Nieuwe Kerkstraat 2A
Op 23 januari 2009 werd bouwvergunning verleend voor de bouw van een (mantelzorg) woning
naast het pand Kerkstraat 2. Eerder werd voor de bouw vrijstelling verleend van de regeling in het
bestemmingsplan (besluit van 20 januari 2009). De nieuwbouw bevat een uitbreiding van de
leefruimte met op de verdieping woonruimte voor een externe verzorger/verzorgster.
Leefruimte en woonruimte vormen een geheel. Aan de (mantelzorg)woning werd als geheel het
huisnummer Nieuwe Kerkstraat 2A toegekend.
De gemeenteraad stelde op 28 september 2010 het bestemmingsplan “Etten-Zuid” vast. Dit plan
betreft ook de woningen aan de Nieuwe Kerkstraat. De verleende vrijstelling/vergunning is niet in dit
plan verwerkt. De vrijstelling/bouwvergunning moet nog steeds worden omgezet in een formele
regeling in het bestemmingsplan.
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In het ontwerp bestemmingsplan “Kerkwerve” wordt daartoe overgegaan. Om praktische redenen
wordt ook de woningen Nieuwe Kerkstraat 2 t/m 16 meegenomen.
In het ontwerp bestemmingsplan wordt het pand Nieuwe Kerkstraat 2A bestemd als “wonen –
aangebouwd” (grondgebonden eengezinswoningen). Een specifieke functieaanduiding gericht op
het gebruik als mantelzorgwoning wordt niet opgenomen. In deze situatie is gebruik ruimtelijk niet
relevant en een specifieke regeling is niet nodig.
Aantasting leefklimaat
Het terrein Kerkwerve 2-4 kent in het geldende bestemmingsplan “Etten-Zuid” al de bestemming
“Maatschappelijk”. In het voorontwerp voor het nieuwe bestemmingsplan “Kerkwerve” is deze
bestemming overgenomen. De planregels van beide plannen laten het gebruik en de bouw voor
educatieve doeleinden toe. Het verschil tussen het geldende plan en het nieuwe plan is de afstand
voor de bebouwing tot de woning Nieuwe Kerkstraat 2A. Het nieuwe plan kent een afstand ca. 45
meter (was ca. 60 meter) direct tegenover de woning en ca. 25 meter (was ca. 30 meter) ten
zuidoosten van de woning. In het nieuwe plan is de bouwhoogte op 12 meter bepaald; op grond van
het geldende plan is veel meer mogelijk (regeling afgestemd op kerkgebouw).
In het nieuwe plan is geregeld dat het onbebouwde deel van het terrein tegenover de woning
Nieuwe Kerkstraat 2A mag worden benut als (openbaar) speelterrein. Dit speelterrein ligt op een
afstand van 14 meter van de woning. In de praktijk zal dit speelterrein overdag door de groepen 1 en
2 van de nieuwe brede school worden gebruikt. Het speelterrein is van beperkte omvang. Aan de
achterzijde van de brede school komt het speelterrein voor alle andere groepen. Aan die zijde is ook
de centrale toegang tot het schoolgebouw voorzien.
Als belangrijkste bezwaar wordt ingebracht de verstoring van de relatieve rust door de aanleg van
een speelterrein tegenover de woning Nieuwe Kerkstraat 2A. Op de brede school is het
Activiteitenbesluit van toepassing. Het stemgeluid van personen hoeft volgens dit besluit niet te
worden betrokken bij de vraag of wordt voldaan aan de geluidnormen. Niettemin heeft de Afdeling
bestuursrechtspraak uitgesproken dat bij een bestemmingsplan moet worden verantwoord dat
overlast van menselijk stemgeluid uit een oogpunt van ruimtelijke ordening aanvaardbaar is. De VNG
publicatie “Bedrijven en milieuzonering”(maart 2009) fungeert daarbij als hulpmiddel. In deze
publicatie zijn relevante milieuaspecten in beeld gebracht en worden richtafstanden vermeld. De
gewenste richtafstand voor een basisschool tot een rustige woonwijk bedraagt 30 meter. De afstand
van de woning Nieuwe Kerkstraat 2A bedraagt minder. In dat geval vindt er een aanvullende toets
plaats aan de hand van de streefwaarden voor geluid die voor een “rustige woonwijk” gelden
(streefwaarden zijn: 45 dB(A) voor langtijdgemiddeld beoordelingsniveau stemgeluid, 65 dB(A) voor
maximaal piekniveau stemgeluid en 50 dB(A) voor geluid bezoekend verkeer).
De Omgevingsdienst Midden- en West Brabant heeft in opdracht van de gemeente de streefwaarden onderzocht. De geluidsbelasting op de woning Nieuwe Kerkstraat 2A bedraagt voor het
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 44 dB(A), de piekbelasting 64 dB(A) en het bezoekend verkeer
overdag 48 dB(A). Daarmee wordt voldaan aan de streefwaarden.
Specifieke streefwaarden voor mantelzorgwoningen zijn er niet. Bij de verantwoording van de
ruimtelijke aanvaardbaarheid wordt uitgegaan van gebruikelijke omstandigheden. Specifieke
persoonlijke omstandigheden worden niet meegewogen, deze omstandigheden kunnen veranderen.
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Uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is er geen reden voor een andere inrichting van het
terrein Kerkwerve 2-4. De VNG publicatie geeft bovendien de ruimte om gemotiveerd af te wijken
van de richtafstand tot 10 meter voor woningen gelegen in de nabijheid van voorzieningen. De
woning Nieuwe Kerkstraat 2A ligt tegen een wijkcentrum met winkels, horeca en voorzieningen aan.
Dit rechtvaardigt een afwijking.
De nieuwbouw op het terrein Kerkwerve 2-4 kan op kortere afstand tot de woning Nieuwe
Kerkstraat 2A komen. Daartegenover staat dat nieuwbouw minder massaal wordt dan de oude
bebouwing. Het uitzicht verandert maar deze verandering vormt evenmin reden om de regeling in
het bestemmingsplan aan te passen. De nieuwbouw op het terrein Kerkwerve 2-4 sluit bovendien
aan op het beleid om binnenstedelijke locaties te benutten en zuinig met ruimte om te gaan.
Parkeerplaatsen voor invaliden
Op het parkeerterreintje aan de noodwestzijde van het terrein Kerkwerve 2-4 zijn twee algemene
parkeerplaatsen voor invaliden aanwezig. Deze parkeerplaatsen verdwijnen. Ter compensatie
worden voor de start van de bouw in de directe omgeving nieuwe algemene parkeerplaatsen voor
invaliden aangewezen.
Beschermde bomen
Aan de noodwestzijde van het terrein Kerkwerve 2-4 staan drie beukenbomen. Deze bomen staan
op de lijst met beschermde bomen. De plaatsing op de lijst beoogt behoud van deze bomen, maar
het rooien van deze bomen wordt niet uitgesloten. Het rooien van de bomen is alleen mogelijk als
vooraf een kapvergunning is verleend. Alvorens een kapvergunning wordt verleend, vindt een
afweging van alle belangen plaats. Het verlenen van deze vergunning staat los van de regels in het
bestemmingsplan. In deze regels wordt bijvoorbeeld alleen bepaald waar en wat mag worden
gebouwd. In het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan “Kerkwerve” is bepaald dat de
nieuwe brede school binnen het bouwvlak voor het terrein Kerkwerve 2-4 moet worden gebouwd.
De contouren van dit bouwvlak zijn bepaald aan de hand van het programma van eisen voor de
brede school. Een van de drie beukenbomen staat binnen het bouwvlak en de kans is aanwezig dat
deze boom niet kan worden gehandhaafd. Het belang van een goede inpassing van de school
prevaleert boven behoud van de boom. Deze boom is volgens de boomeffectanalyse het minst
vitaal. De uiteindelijke uitwerking van het programma van eisen voor de brede school naar een
bouwplan moet uitwijzen of het totale bouwvlak wordt benut en of de binnen dit bouwvlak
aanwezige beukenboom moet wijken.
De gemeenteraad heeft op 3 december 2013 een nieuwe groenbeleidsnota vastgesteld. De
vergunningsplicht voor het kappen van bomen wordt nog verder teruggebracht. Na aanpassing van
de beschermde bomenlijst vervalt waarschijnlijk de vergunningplicht tot het kappen van de
beukenboom.
Etten-Leur, 25 februari 2014

