UPDATE NOVEMBER 2020

Voorlopige denkrichting:
Waar willen we bouwen en hoe regelen we het verkeer?
Dit is een uitgave van Gemeente Etten-Leur

Informatiebulletin
In mei 2019 gaf de gemeenteraad
opdracht om een onderzoek te doen naar
drie mogelijke locaties. Het onderzoek
werd uitgebreid met een zoektocht naar
een geschikte locatie voor de aanleg van
nieuw bedrijventerrein. Dit onderzoek
hoort bij de ontwikkeling van de
omgevingsvisie. Medio 2019 was er
gelegenheid om kenbaar te maken wat
belangrijk is bij dit onderzoek en het
maken van keuzes.

Verder bouwen aan Etten-Leur
Etten-Leur is een prettige plek om te wonen. De inwoner van Etten-Leur waardeert zijn buurt namelijk
met een acht. Het is niet gek dat Etten-Leur als woonplaats in trek is. Niet alleen bij de eigen inwoners maar
ook bij inwoners van buiten. De vraag naar woningen
is groot en woonwensen veranderen. Niet voor
iedereen is er een passende woning beschikbaar.
We zijn druk mee bezig om hieraan iets aan te doen.
Op diverse plekken in Etten-Leur zijn woningen in
aanbouw. Voor de periode tot en met 2024 liggen er
al diverse plannen op de plank, veelal op plekken in
bestaande woonwijken. De vraag naar woningen blijft
echter groeien. Ook voor de periode na 2024 zijn
nieuwe locaties nodig. Niet voor iedereen is er een
passende woning beschikbaar. De mogelijkheden in de
stad raken op. We moeten dus verder bouwen aan de
rand van de stad.

De opdracht is uitgevoerd, de onderzoeken zijn gereed en het moment is gekomen
om na te denken over de vraag: hoe nu
verder?
De gemeenteraad bepaalt dat. Burgemeester en wethouders hebben een
denkrichting voorbereid voor de raad. In
februari 2021 beslist de gemeenteraad of
dit de juiste richting is. Daarna – begin
2021 - gaat de gemeente verder in gesprek
met betrokken inwoners, ondernemers,
maatschappelijke organisaties en
belangengroepen.
In dit informatiebulletin leest u wat de
denkrichting is die nu aan de
gemeenteraad is voorgesteld.
Op 18 januari tijdens ‘De raad luistert’ kunt
u de gemeenteraad vertellen wat uw
mening is hierover. Op de laatste pagina
van dit bulletin leest u hoe u zich hiervoor
aanmeldt.
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Omgevingsvisie: richting voor de toekomst
De gemeente Etten-Leur werkt aan
een Omgevingsvisie. Het beleid over
bijvoorbeeld wonen, werken,
verkeer, milieu, natuur en water is
samengevoegd in één document. De
gemeente Etten-Leur kijkt daarbij
vooruit tot 2030 en soms nog
verder. In de Omgevingsvisie staat
op hoofdlijnen wat er behouden
moet worden, welke ruimte er is
voor verandering en hoe nieuwe
ontwikkelingen kunnen worden
ingepast. Tot die nieuwe
ontwikkelingen horen nieuwe
woongebieden of bedrijventerreinen. De omgevingsvisie bevat
geen besluiten maar geeft richting
aan ontwikkelingen. Het is ons
kompas voor de toekomstige koers.

Maatschappelijke ontwikkelin-gen
gaan snel en in tien tot vijftien jaar
kan er veel gebeuren. De
voorbereiding voor de aanleg van
nieuwe woonwijken, bedrijventerreinen en/of nieuwe wegen
kost veel tijd. Om op tijd klaar te
zijn moeten we met de
voorbereiding soms nu al aan de
slag. Als maatschappelijke
ontwikkelingen ervoor zorgen dat
de koers tussendoor aangepast
moet worden, moet dat mogelijk
zijn. De omgevingsvisie biedt die
ruimte. Definitieve besluiten
volgen later.

Wat was de opdracht en welke locaties zijn bij het onderzoek betrokken?

Voor de periode 2025-2030 zijn
we op zoek naar een woongebied van ongeveer 600
woningen. Maar ook na 2030
bouwen we in Etten-Leur
nieuwe woningen.

Als mogelijke woongebieden zijn de
gele gebieden bij het onderzoek
betrokken, namelijk:
het gebied Hoge Haansberg (1)
de Groene Wig (2) en
het gebied ten oosten van de
Lage Vaartkant (3).

De zoekopdracht voor nieuw
bedrijventerrein gaat over
ongeveer 10 hectare. Het gaat
om de paarse gebieden:
Middendonk-Oost (4),
Bankenstraat-West (5) en
Hoge Haansberg-Zuidwest (6).
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Welke wegvarianten zijn in het onderzoek meegenomen?

GEBIED

WEGVARIANT

Hoge Haansberg
Hoge Haansberg
Hoge Haansberg
Groene Wig
Lage Vaartkant
Lage Vaartkant

Ontsluiting via Hoevenseweg
Verlengde Aletta Jacobslaan
Noordelijke rondweg
Ontsluiting op Rijsdijk
Ontsluiting op Bredase weg
Oostelijke rondweg met tunnel

De bouw van woningen en de
komst van nieuwe bedrijven
leidt tot extra verkeer, milieuhinder en in het uiterste geval
tot (nieuwe) knelpunten.

Het is dus belangrijk om hiervoor in het onderzoek naar oplossingen te
zoeken. Voor de woonlocaties zijn meerdere varianten onderzocht. De
varianten zijn hierboven beschreven. De ontsluiting (het verkeer) van
de drie werklocaties is voorzien op de Hoevenseweg. Een rechtstreekse ontsluiting van de locatie Middendonk-Oost op het
Vossendaal is niet haalbaar.

Welke onderzoeken zijn uitgevoerd?
Het verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng
maakte berekeningen voor de
verwachte groei van het verkeer.
Zij onderzochten het effect van
de diverse wegvarianten en
maakte daarbij gebruik van
verschillende scenario’s. Alle
scenario’s zijn beschreven in het
rapport ‘Verkeersanalyse EttenLeur’.

We willen ook weten wat het
uitvoeren van de plannen kost.
Voor alle bouwlocaties en
ontsluitingsvarianten zijn
berekeningen gemaakt.

Het advies- en ingenieursbureau
Antea Group verzorgde een
milieueffectrapportage. Die laat
zien wat de gevolgen voor de
leefomgeving zijn als er (bouw-)
activiteiten plaatsvinden. Het
gaat om de gevolgen voor het
milieu, veiligheid, gezondheid en
duurzaamheid.

Alle documenten kunt u digitaal
raadplegen op www.ettenleur.nl.

De conclusies van de onderzoeken en adviezen zijn
samengevat in de deelnotitie
‘Omgevingsvisie: bouwlocaties en
wegvarianten’.
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De koers voor mobiliteit
Verbeteren doorstroming en bevorderen duurzame mobiliteit
De Nederlander is steeds mobieler. Dat blijkt uit het toenemend gebruik van de auto, het openbaar vervoer
en het aantal vrachtwagens en bestelauto’s. De maatregelen ter bestrijding van covid-19 laten een vermindering zien. De vraag is of dit blijvend is. Mochten we terugkeren naar de situatie van vóór covid-19, dan
zal het op den duur op de hoofdwegen in Etten-Leur drukker worden. Overdag heeft dat geen effect op de
doorstroming. In de ochtend- en avondspits zal op sommige kruispunten de wachttijd iets langer zijn. Op
die momenten komt er te veel verkeer samen en is een soepele afwikkeling niet zeker. Het gaat onder
andere om kruispunten op de toegangswegen (Vossendaal-Hoevenseweg, Schoonhout-Parklaan) en bij
spoorwegovergangen (Lage Vaartkant-Lichttorenhoofd).
De aanleg van een nieuwe woonwijk of de aanleg van een bedrijventerrein leidt tot een extra toename van
het verkeer. De wachttijden bij sommige kruispunten nemen toe en maatregelen zijn nodig om de doorstroming te verbeteren. Nieuw asfalt of het verplaatsen van het probleem naar een andere plek is niet altijd
de oplossing en is ook niet duurzaam (reductie CO2 uitstoot). We zullen ook meer moeten inzetten op
duurzame mobiliteit zoals thuiswerken, verbeteren van het fietspadennet of slimmer openbaar vervoer.
Dit vraagt van ons allen een gedragsverandering. We gaan dat niet op korte termijn bereiken.

Aanleg van nieuwe wegen kan
nodig zijn

Oostelijke rondweg in de
omgevingsvisie

De aanpassing van kruispunten of
maatregelen om het autoverkeer
te verminderen, bieden niet altijd
de oplossing. De aanleg van
nieuwe wegen kan hierbij wel
helpen.

De aanleg van een oostelijke
rondweg met een tunnel onder
spoor ter hoogte van de Ambachtlaan is een effectieve oplossing
voor de verkeersproblemen in
Etten-Leur-Noord. De aanleg van
alleen een weg dwars door landelijk
gebied en het beekdal van de
Brandsevaart is niet haalbaar. Denk
bijvoorbeeld aan de kosten voor de
bouw van de tunnel. De combinatie
met woningbouw en natuurontwikkeling rondom het beekdal vergroot
de kansen. Maar de voorbereiding
van een plan voor een tunnel en
rondweg, duurt vele jaren.

Een weg kan nodig zijn voor de
ontsluiting van nieuw gebied of
voor het oplossen van bestaande
verkeerskundige, milieutechnische
en/of ruimtelijke knelpunten. Aan
de hand van de verkeersanalyse is
beoordeeld wat een effectieve
oplossing kan zijn en daarom in de
omgevingsvisie als denkrichting
moet worden meegenomen.
Definitieve besluiten komen later.

eerste stap in een lang proces naar
uiteindelijke realisatie. Voor de
tussentijd zijn er aanvullende
maatregelen nodig voor een goede
verkeersafwikkeling in Etten-LeurNoord.

Of deze plannen kunnen slagen is
mede afhankelijk van de medewerking en bijdragen van ProRail,
waterschap, provincie en rijksoverheid. Door de oostelijke
rondweg nu op te nemen in de
omgevingsvisie zetten we een
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Noordelijke rondweg niet in de
omgevingsvisie
Er is te veel twijfel over het
effectieve nut van een noordelijke
rondweg. De weg trekt wel verkeer
van andere wegen, maar niet in die
mate dat daarmee zowel in
verkeerskundig opzicht als
milieutechnisch opzicht een
knelpunt wordt opgelost. De
impact op het buitengebied en de
kosten voor aanleg zijn groot.
Onder andere daarom is het
voorstel deze mogelijkheid niet als
reële toekomstige ontwikkeling in
de omgevingsvisie op te nemen.

Verlengen Aletta Jacobslaan als optie in de omgevingsvisie
Een eventueel woongebied Hoge Haansberg rechtvaardigt de aanleg van
een eigen ontsluiting. Een ontsluiting op de Hoevenseweg ter hoogte van
de Kattestraat ligt voor de hand. In verkeerstechnisch opzicht kunnen er
dan problemen ontstaan bij de verkeersafwikkeling op de rotonde
Hoevenseweg-Concordialaan. En de kwaliteit van het woon-en leefklimaat
op een aantal wegen wordt slechter.
Uit de onderzoeken blijkt dat het verlengen van de Aletta Jacobslaan is
een robuuste en effectievere oplossing is. Op sommige wegen neemt het
verkeer daardoor fors af en is er sprake van verbetering van het woon-en
leefklimaat. Daartegenover staat dat het woon-en leefklimaat langs andere
wegen, en zeker voor de woningen langs het nieuw aan te leggen
weggedeelte in de bestaande wijk, verslechtert. Met een goede landschappelijke inpassing en duurzame geluidwerende voorzieningen langs
dit weggedeelte kan deze verslechtering deels worden beperkt.
Het verlengen van de Aletta Jacobslaan moet daarom op voorhand niet
worden uitgesloten en als optie in de omgevingsvisie worden meegenomen. Bij de ontwikkeling van een plan voor het woongebied Hoge
Haansberg zal aan de hand van actuele tellingen en inzichten over de groei
van het verkeer een besluit worden genomen. De omvang van het
woongebied is medebepalend.

De koers voor wonen
Bouwen aan de randen van stad nodig om in de vraag te voorzien
Tot en met 2024 kunnen we vooruit met de lopende, vastgestelde en in voorbereiding zijnde plannen. Deze
plannen voegen kwaliteit toe aan de bestaande woningvoorraad en voorzien deels in de vraag. Niet alle woonopgaven zijn voorzien. Denk aan de vraag naar starterswoningen, specifieke grondgebonden woningen voor
ouderen, beschut en/of beschermd wonen voor ouderen of andere kwetsbare personen en standplaatsen voor
woonwagens. Als er zich nieuwe kansen in de stad voordoen dan vindt er herontwikkeling van bestaande panden
of terreinen plaats. Dat zal echter niet voldoende zijn en bouwen aan de randen van de stad blijft nodig.
Eventueel extra regionale woningbouwtaak
De Rijksoverheid stuurt aan op het versnellen van het bouwen van woningen. Dit kan leiden tot een meer
woningen in onder andere de gemeenten van de regio’s Breda en Tilburg. Etten-Leur kan vanwege haar regionale
functie daarin een rol vervullen. Een extra taak kan betekenen dat plannen sneller tot ontwikkeling komen. Of dit
in de praktijk ook gebeurt, is afhankelijk van afspraken tussen Rijk, provincie en gemeenten. Op voorhand staat dat
nog niet vast. Het is wel iets om rekening mee te houden.
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Geen spreiding over meerdere locaties
Het onderzoek gaat over drie locaties voor
woningbouw. Qua omvang verschillen de locaties.
Een van de onderzochte varianten is een spreiding
van de woningbouw over de drie locaties. Deze
variant past niet bij zuinig ruimtegebruik en valt af.
De concentratie van woningbouw op één locatie
heeft de voorkeur.
Lage Vaartkant-Lage Bremberg:
woongebied voor de lange termijn
Eerder kwamen we tot de conclusie dat de aanleg
van een oostelijke rondweg een goede bijdrage
levert aan de oplossing van een verkeerskundig,
ruimtelijk en milieutechnisch knelpunt. De
combinatie met woningbouw leidt tot meerwaarde.

We kunnen dit alleen op een (financieel)
verantwoorde manier bereiken door het totale gebied
tussen de Lage Vaartkant en de Lage Bremberg erbij
te betrekken. Dat vergt tijd en de daadwerkelijke
bouw is pas op de lange termijn haalbaar.
Aanwijzing van het gebied tussen Lage Vaartkant en
Lage Bremberg als toekomstig woongebied in de
omgevingsvisie is een eerste stap om het overleg met
ProRail provincie, regiogemeenten en waterschap te
kunnen starten. Eventuele gefaseerde ontwikkeling
aan de westrand is niet uitgesloten.

Hoge Haansberg: woongebied voor de middellange termijn
Om vanaf 2025 de woningbouwproductie op peil te houden, is het voornemen om het zuidelijk deel van het
woongebied Hoge Haansberg in de omgevingsvisie op te nemen. Het ligt op loopafstand van het winkelhart en
het openbaar vervoersknooppunt station Etten-Leur, dus dat is een pluspunt. Het gebied kent betrekkelijk
weinig beperkingen of problemen waardoor de eventuele start van de bouw vanaf 2025 haalbaar is.
Groene Wig: behoud als groene buffer
Het gebied Groene Wig is nu een groene buffer tussen twee wijken. Ter plekke dringt het landelijk gebied
door in het stedelijk gebied en heeft meerwaarde voor de leefomgeving. Dit willen we behouden en
versterken. Wel is een stedelijke ontwikkeling aan de randen van het gebied en in de hoek SlagveldMeeuwisdijk mogelijk.
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De koers voor werken
Hergebruik van bestaand bedrijventerrein
Het bedrijventerrein Vosdonk is de grootste werklocatie in Etten-Leur. Het terrein heeft een regionale functie
en het vestigingsklimaat is goed. We willen dat zo houden. Nieuwe ondernemers of gevestigde ondernemers
die willen uitbreiden, maar geen ruimte hebben op eigen terrein, zijn aangewezen op bestaande bedrijfspanden
en bedrijfsterreinen. Schaarste stimuleert bedrijven tot innovatie, hergebruik en herontwikkeling. Zo houden
we bestaande bedrijventerreinen aantrekkelijk.
We zijn dus zeer terughoudend in de aanleg van nieuw bedrijventerrein. We volgen de ontwikkelingen op het
bedrijventerrein Vosdonk goed. Als de kans zich voordoet dan koopt de gemeente vrijkomende bedrijventerreinen op. Op die manier hebben we invloed op de nieuwe invulling en kunnen we gevestigde bedrijven
helpen aan een nieuwe plek. Zo heeft de gemeente een bedrijfsterrein van 8 hectare aan de Oude Kerkstraat
gekocht. Dit terrein kan in de te verwachten vraag voor de komende jaren voorzien. In de toekomst zullen er
opnieuw soortgelijke kansen zich voordoen. Denk bijvoorbeeld aan het verouderde bedrijventerrein langs het
noordelijk deel van de weg Grauwe Polder (Handelsweg, Penningweg).

Uitbreiding beperkt tot restgebieden
Uit het onderzoek blijkt dat de ruimtelijke inpassing
van ongeveer 10 hectare nieuw bedrijventerrein aan
de noordwestzijde van het bedrijventerrein Vosdonk
niet eenvoudig is. De aanleg van nieuw bedrijventerrein kost meer dan dat het opbrengt. Daarom kan
de gemeente het benodigde geld beter inzetten om
beter gelegen locaties op het bestaande bedrijventerrein aan te pakken.

Een uitzondering vormen restgebieden ten noordwesten
van het Zwarthoofd en tussen de rijksweg, Nijverheidsweg en Hoge Donk. We nemen in deze gebieden niet het
initiatief. Daarnaast gaan we, samen met het Waterschap
nadenken over maatregelen van de waterhuishouding
aan de noordwestzijde van het bedrijventerrein.

Binnen de regio zijn andere locaties die beter
aansluiten bij de vestigingswensen van bedrijven.
De oplossing zoeken we dus op het bestaande
bedrijventerrein.
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Hoe nu verder?

Gemeenteraad bepaalt denkrichting

De gemeenteraad laten weten wat uw mening is?

De onderzoeken leverden veel informatie op voor
de denkrichting. De onderlinge samenhang
ontbreekt nog. Een afweging is nodig om een
antwoord te geven op de vragen waar gaan we
bouwen en hoe we het verkeer rondom deze
locaties gaan regelen (de ontsluiting).

Dat kan op 18 januari door deel te nemen aan 'De raad
luistert'. In verband met de organisatie van de avond,
meldt u zich uiterlijk 18 januari om 12 uur aan bij de
Griffie. Dat kan door een mail te sturen naar
griffie@etten-leur.nl. Het kan zijn dat de gemeenteraad
nog digitaal vergadert. U ontvangt dan een link voor de
digitale vergadering in Microsoft Teams om vanuit uw
eigen huis in te kunnen spreken. Wanneer u behoefte
heeft aan een instructie voor het vergaderen via
Teams, kunt u dat aangeven bij de griffie. Ook zijn zij
graag bereid om te oefenen met vergaderen via Teams
wanneer u hier behoefte aan heeft. Wanneer u extra
informatie wilt over de vergadering of over het
inspreken, dan kunt u bellen met de griffier, de heer
Wim Voeten, op 076-5024434.

In gemeenten bepaalt de gemeenteraad het beleid.
Hij stelt de Omgevingsvisie vast en wijst uiteindelijk
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen aan. Het is nog
niet zo ver dat de gemeenteraad besluiten neemt.
Burgemeester en wethouders hebben een denkrichting voorbereid voor de raad. In februari 2021
beslist de gemeenteraad of dit de juiste richting is.
Daarna gaat de gemeente verder in gesprek met
betrokken inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en belangengroepen.
In dit informatiebulletin las u wat de denkrichting is
die nu aan de gemeenteraad is voorgesteld.

Vergadering voor iedereen te volgen
Iedereen kan de vergadering live volgen via internet.
Op de pagina https://etten-leur.notubiz.nl/ komt de
knop Live te staan. Zodra de vergadering begint, is er
een aanklikbare link op de pagina die de uitzending van
de vergadering ophaalt.

Wilt u meer informatie over de denkrichting en de onderzoeken?
Kijk dan op:
www.etten-leur.nl/omgevingsvisie
of op www.etten-leurdoethetgewoon.nl
of mail uw vraag naar praatmee@etten-leur.nl.
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