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Hoofdstuk 1 Inleiding
De familie Nouws willen op het perceel Hanekinderstraat ongenummerd, kadastraat bekend O 2015, gebruik
maken van de mogelijkheid om een woning te bouwen. Het braakliggende perceel heeft de bestemming
wonen maar zonder bouwblok. Voor deze locatie is in het bestemmingsplan Brandseweg-Keen de mogelijkheid
doormiddel van een wijzigingbevoegdheid (artikel 36.4) opgenomen om een bouwblok toe te voegen en zo de
bouw van een vrijstaande woning mogelijk te maken.
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Hoofdstuk 2 Wijzigingsregeling
De gronden zijn gelegen in het bestemmingsplan ‘Brandseweg-Keen’ (vastgesteld d.d. 19 december 2011). De
gronden hebben de bestemming 'Wonen - Vrijstaand 2' en "Waarde - Archeologie 1". Het perceel is gelegen
aan de rand van de bebouwde kom tegen het buitengebied van Etten-Leur aan. In de planregels is in artikel
36.4 een wijzigingsbevoegdheid voor burgemeester en wethouders opgenomen om binnen de
gebiedsaanduiding "Wro-zone - wijzigingsgebied 1" een bouwvlak toe te kennen ten behoeve van de bouw van
één vrijstaande woning. De wijzigingsregeling bevat een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden
waaronder de situering van het toekomstige bouwvlak. Daarnaast dient als onderdeel van het wijzigingsbesluit
verantwoording gegeven te worden over overige ruimtelijke aspecten zoals, de bodemkwaliteit, milieu,
bodemkwaliteit & Archeologie, water, geluid, lucht, externe veiligheid, ecologie (flora en fauna) en
economische uitvoerbaarheid.

uitsnede bestemmingsplan Brandseweg - Keen (2011)
De wijzigingsbepalingen uit artikel 36.4 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' luidt als volgt:
36.4 wro-zone - wijzigingsgebied 1
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om binnen de gebiedsaanduiding 'Wro-zone - wijzigingsgebied 1'
een bouwvlak toe te kennen ten behoeve van de bouw van één vrijstaande woning, met inachtneming van de
volgende bepalingen:
a. de planregels van artikel 22 zijn van overeenkomstige toepassing;
b. het nieuwe bouwvlak zal op stedenbouwkundig verantwoorde wijze worden gesitueerd op het perceel;
c. de goothoogte bedraagt maximaal 6,00 m en de bouwhoogte maximaal 10,00 m;
d. er moet voldaan worden aan de vereisten inzake bodemkwaliteit, water, geluid, lucht, externe veiligheid,
ecologie (Flora- en Faunawet) en economische uitvoerbaarheid;
e. de realisatie van een vrijstaande woning dient te passen binnen de regionale afspraken voor de stedelijke
regio Breda-Tilburg omtrent woningbouw.

wijzigingsplan Brandseweg-Keen, Hanekinderstraat 4B

Hoofdstuk 3 Toets aan wijzigingsregeling
Ad a. artikel 22 is al van toepassing op de locatie. Het wijzigingsplan heeft hier geen invloed op. Aan de eisen
uit artikel 22 kan worden voldaan. Het bouwperceel is breder dan de minimum eis van 25 meter. De
toekomstige woning mag niet meer dan 750m2 bedrage, met een maximale goothoogte van 6 meter en een
nokhoogte van 10 meter.
Ad b. Het nieuwe bouwvlak zal in de lijn komen te liggen met de naastgelegen bouwblokken. Daarmee vormt
het een stedenbouwkundig geheel, waarmee wordt voldaan aan de voorwaarde.
Ad c. De aanvraag omgevingsvergunning zal moeten voldoen aan de eisen.
Ad d. De ruimtelijke aanvaardbaarheid voor de genoemde onderdelen zijn getoets en staan in hoofdstuk 4
beschreven.
Ad e. De woning past binnen de taakstelling en regionale afspraken.
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Hoofdstuk 4 Ruimtelijke aanvaardbaarheid

4.1 Algemeen
Overige verantwoording buiten de voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid.
In overeenstemming met regionale afspraken voor woning-bouw:
De wijzigingsbevoegdheid is opgenomen in het huidige bestemmingsplan. De toevoeging is destijds
meegenomen in de woningbouwafspraken.
Luchtkwaliteit:
Er worden een woningen toegevoegd. Daarmee is de regelgeving luchtkwaliteit van toepassing op dit project.
De luchtkwaliteit voor fijnstof blijft voor de locatie en overigens in het gehele gemeentelijke grondgebied
onder de wettelijke norm voor luchtkwaliteit. Binnen de wettelijke zone liggen geen hindercirkels die de
toevoeging van een woning belemmeren. De luchtkwaliteit wordt hiermee voldoende geacht.
Geluid:
Het wijzigingsplan maakt een extra woning mogelijk. Aan de maximale binnenwaarden in de woning van de
Wet geluidhinder zal voldaan moeten worden. Dit moet ook aangetoond worden. Volgens de berekeningen ligt
de geluidbelasting iets hoger dan de wenselijke grens van 48dba. Uit de berekening blijft dat de
geluidsbelasting in 2022 op 49 dBa uitkomt. Omdat maatregelen aan de bron niet haalbaar zijn is een
procedure hogere grenswaarde noodzakelijk. Deze wordt gelijk met de wijzigingsplanprocedure doorlopen.
Bodemkwaliteit:
De bedoeling van verzoekers is na in werking treding van het wijzigingsplan vergunning te verkrijgen voor een
woning. Bij de vergunningverlening dient aangetoond te worden dat de bodemkwaliteit voldoet aan de
normen. Er zijn gezien het jarenlange gebruik van de gronden en gebouwen voor land en tuinbouw geen
aanwijzingen dat er sprake is van bodemverontreiniging.
Archeologie:
Het bouwperceel ligt deels in een gebied met hoge archeologische waarde (artikel 24 van het
bestemmingsplan Brandseweg - Keen: Waarde- Archeologie 1). Bij bodemingrepen waarbij het daadwerkelijk
te verstoren gebied groter is dan 100 m2 en de bodemingreep dieper is dan 0,40 m dient een rapport overlegd
te worden waarin de archeologische waarden van de gronden die worden verstoord, naar het oordeel van het
bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld. Deze verplichting is niet gebonden aan de
wijzigingsbevoegdheid maar is verbonden aan de omgevingsvergunningaanvraag voor het bouwen van de
vervangende woning. Echter ligt het toekomstige bouwblok maar voor een klein deel binnen deze zone,
waardoor de 100m2 bebouwing niet wordt overschreden. Een archeologisch bodemonderzoek is niet
noodzakelijk geacht.
Water:
De bestemmingsplanwijziging maakt de bouw van een woning mogelijk. Dat betekent dat de
bebouwing/verharding op het perceel toe zal nemen. Aan de aanwezige kavelslootjes worden geen
wijzigingen aangebracht. Het waterschap Brabantse Delta is in de voorbereidingen van het wijzigingsplan om
een wateradvies gevraagd. Van het waterschap is op 22 februari 2017 een positief wateradvies ontvangen. Er
wordt wel gewezen op de mogelijkheid dat voor werkzaamheden nog een vergunning op grond van de keur
nodig is. De verzoeker is hierop gewezen. Het wateradvies is in een bijlage bij de toelichting opgenomen.
Flora en fauna:
Bij de wijzigingsprocedure is er geen sprake van sloop van gebouwen. Een uitgebreide toetsing voor de
natuurwet is niet noodzakelijk. Wel dient bij de bouw de bepalingen uit de natuurwet te worden gevolgd. Uit
bureauonderzoek blijkt dat er in de omgeving van het plangebied verschillende soorten beschermde vogels
zitten; steenuil, kerkuil en groene specht (bron Waarneming.nl). Ter bescherming wordt de bepaling
opgenomen dat gedurende het broedseizoen geen bouwactiviteiten mogen plaatsvinden op de locatie (maart
tot en met juni).
wijzigingsplan Brandseweg-Keen, Hanekinderstraat 4B

Externe veiligheid:
De regelgeving externe veiligheid is niet van toepassing er zijn geen risicovolle activiteiten in de nabijheid van
de locatie.
Economische uitvoerbaarheid:
De initiatiefnemer draagt alle kosten. Ter voldoening aan artikel 6.12 Wro is een anterieure overeenkomst
alsmede een overeenkomst tot planschadeverhaal afgesloten. De economische haalbaarheid is daarmee
gegarandeerd.
Een aanvaardbaar woon- en leefklimaat:
Er zijn geen factoren aanwezig die aanwijzingen opleveren voor een verstoord woon- en leefklimaat. De
verzoekers bewonen de huidige agarische bedrijfswoning aan de rand van de bebouwde kom van Etten-Leur
en zullen in de toekomst de nieuwe woning gaan bewonen. Bedrijfsmatige activiteiten zijn op grote afstand
gelegen. Er is voor Hanekinderstraat 4B sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

4.2 conclusie
Uit het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat voldaan kan worden aan de voorwaarden om
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.6.12 van het
bestemmingsplan ‘Brandseweg-Keen’ te wijzigen zoals aangegeven op bijgaande wijzigingsplanverbeelding.
Daarnaast is de wijziging ruimtelijk aanvaardbaar en is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. In
de planregels voor de bestemming ‘Wonen’ wordt een voorwaardelijke verplichting tot sloop van de
overtollige agrarische bedrijfsgebouwen opgenomen.

4.3 juridische aspecten
In dit wijzigingsplan wordt een bouwvlak op de bestemming Wonen geplaatst op het perceel
Hanekinderstraaty 4B, conform de wijzigingsbepalingen uit het bestemmingsplan Brandseweg-Keen. In artikel
36.4 wro-zone- wijzingsgebied 1 zijn bepalingen opgenomen waaraan wordt voldaan. Voor geluid is een
aanvullende procedure noodzakelijk: Met de wijzigingsprocedure voor toepassingen van een bouwblok dient
gelijkertijd de procedure te lopen voor de hogere grenswaarden.

4.4 procedure
Over het voorontwerp is wettelijk vooroverleg voorgeschreven met de provincie Noord- Brabant en met het
Waterschap Brabantse Delta. De provincie heeft echter laten weten dat voor plannen waarbij geen provinciale
belangen spelen geen vooroverleg noodzakelijk is. Volgens het voorformulier inventarisatie ruimtelijke
aspecten (ingevuld xxxxxx) is dat in dit geval aan de orde. Het Waterschap heeft bij brief van xxxx 2017
(ingekomen xxxx 2017) laten weten een positief wateradvies te geven.
Het voornemen tot wijziging van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is bekend gemaakt in de Etten-Leurse
Bode van xxxxxx. Gedurende de periode van xxxxx tot en met xxxxxxx heeft het ontwerpplan ter inzage gelegen
in het gemeentelijk informatiecentrum en is geplaatst op de gemeentelijke website.
In de bekendmaking is mede gedeeld dat gedurende de termijn van zes weken schriftelijk
of mondeling bij burgemeester en wethouders een zienswijze kon worden ingediend. In de bekendmaking is
tevens vermeld welke andere stukken ter inzage zijn gelegd. De Provincie Noord Brabant en het waterschap
Brabantse Delta zijn via de geëigende wegen geïnformeerd over de ter inzage legging van het
ontwerpwijzigingsplan. De eigenaren van percelen in de directe nabijheid zijn persoonlijk geïnformeerd over de
ter inzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan.

4.4.1 zienswijzen
Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan wordt ongewijzigd vastgesteld.
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4.4.2 beroep
Het wijzigingsbesluit (NL.IMRO.0777.0104WPHANEKINDER4B-3001) inclusief plantoelichting, planregels en
planverbeelding liggen gedurende de periode van donderdag 8 maart 2018 tot donderdag 19 april 2018 ter
inzage. Gedurende de periode van ter inzage legging kan tegen het wijzigingsbesluit beroep worden ingesteld
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 te 2500 EA ’s Gravenhage. Beroep
kan alleen worden ingesteld door die belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend over het
ontwerpwijzigingsbesluit alsmede een belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn
geweest zich tijdig tot het college van burgemeester en wethouders te wenden of de belanghebbende die zich
niet kan verenigen met de wijziging, kan eveneens van deze beroepsmogelijkheid gebruik maken.
Het wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij
degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het wijzigingsbesluit niet in werking voordat
op het verzoek beslist is.
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