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Onderwerp : ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied, locatie 
Warmseweg 6 Etten

Voorgestelde beslissing:
1. Het bestemmingsplan Buitengebied, locatie Warmseweg 6 Etten ongewijzigd vaststellen.
2. Besluiten dat geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld.

Aanleiding
Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, locatie Warmseweg 6 Etten, met identificatienummer (planID) 
NL.IMRO.1509.BP000130-ON01 is van 17 september 2015 tot en met 29 oktober 2015 voor iedereen ter 
inzage gelegd, onder vermelding van de mogelijkheid tot indiening van een mondelinge of schriftelijke 
zienswijze. Het plangebied heeft betrekking op het perceel van het bedrijf Jansen Blokhuizen, gevestigd aan 
de Warmseweg 6 te Etten. Het ontwerp-bestemmingsplan voorziet in uitbreiding van de bestaande 
productiehal en herschikking van enkele andere voorzieningen op het terrein, zoals de kantoren en het 
showterrein. Van de mogelijkheid tot het indienen van een mondelinge of schriftelijke zienswijze is geen 
gebruik gemaakt.

Wat wordt met beslissing bereikt
 De vaststelling van dit bestemmingsplan biedt de juridische basis voor de beoogde uitbreiding van 

het bedrijf Jansen Blokhuizen. 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1 In overleg met de dienst Economische Zaken van de provincie is vastgesteld dat een verplaatsing van dit 

bedrijf  naar regulier bedrijventerrein redelijkerwijs niet haalbaar is.
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1.2 Tegen deze achtergrond is door Gedeputeerde Staten ingestemd met toepassing van maatwerk voor de 
beoogde bedrijfsuitbreiding in afwijking van de Ruimtelijke Verordening en het met de regio Achterhoek 
overeengekomen maximum uitbreidingspercentage voor niet gebiedsgebonden bedrijvigheid in het 
buitengebied.

A
1.3 Aan de  maatwerktoepassing verbonden voorwaarde tot extra compensatie in ruimtelijke kwaliteit is bij 

overeenkomst voorzien.

1.4 Van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen is geen gebruik gemaakt.

1.
2.1 Het betreft een particulier initiatief, waarbij de procedurekosten op basis van de Legesverordening worden  

verhaald en het risico van planschade bij overeenkomst is afgedekt.

Communicatie
De vaststelling en terinzagelegging van het plan wordt gepubliceerd in de Gelderse Post, in de Staatscourant 
en op de website.

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga S.P.M. de Vreeze
secretaris burgemeester
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