
 Memo   

Aan: Dhr. H. Peters - raadslid Pro!  

Cc:  

Van: College B&W 

Datum: 19 oktober 2021 

Kenmerk: 304465 

Onderwerp: Beantwoording vragen m.b.t. woningbouwplan Palmlaan/Strik Etten 

 
 
1. Vragen m.b.t. de brief van het comité Dorpsbelangen Etten aan het college van B&W van 14 
februari 2021. 
1a. Welk belang hecht het college aan het advies van het comité Dorpsbelangen Etten? 
Het advies van het comité is een van de aspecten die wij afwegen in de bredere belangenafweging. 
Het comité was nauw betrokken bij het Woonwensenonderzoek en de totstandkoming van 
woningbouwplannen. Natuurlijk kennen wij aan hun advies mede om die reden gewicht toe. Maar ook 
omdat zij vanuit hun rol als dorpsbelangen organisatie mede spreken voor de inwoners van Etten 
 
1b. Kan het college aangeven, wat de redenen waren om met de zienswijze van het 
Comité Dorpsbelangen Etten, geen rekening is gehouden? 
Het comité heeft haar zorgen geuit over voortgang van dit specifieke plan. Zij vrezen uitstel en wellicht 
afstel omdat er weerstand is vanuit de omgeving. Wij delen deze zorgen en hebben daarom vanaf het 
begin initiatiefnemer, de omgeving (comité de Groene Grens) en het comité Dorpsbelangen Etten 
uitgenodigd met elkaar in gesprek te gaan om met elkaar te verkennen waar men elkaar kan vinden. 
Het is uiteindelijk aan uw raad om bij de vaststelling van een bestemmingsplan de finale 
belangenafweging hierin te maken.  
 
2. Vragen m.b.t. ambtelijk memo 26 februari 2021 aan college: Beoordeling woningbouwplannen in 
Etten. 
2a. Waarop is de stelling gebaseerd dat deze plek niet als een karakteristieke plek bestemd of 
een status heeft die beschermd moet worden? 
De beoordeling van het college is gebaseerd op de toetsingskader(s) zoals deze door de raad zijn 
vastgesteld; denk hierbij onder andere aan het nu geldende bestemmingsplan waarin de locatie de 
bestemming ‘agrarisch’ heeft. Er is geen toetsingskader waaruit blijkt dat deze locatie bijzondere 
bescherming verdient. Zoals de memo aangeeft opent de ontwikkeling wel mogelijkheden om daar 
afspraken over te maken en deze mee te nemen in de herziening van het bestemmingsplan.  
 
2b. Kan en gaat het college voorwaarden stellen aan een betaalbare prijs en dat deze 
starterswoningen ook alleen gebouwd mogen worden voor inwoners van Etten? 
Het college kan voorwaarden stellen aan de betaalbaarheid van de woningen voor doelgroepen, en 
zal dat ook doen in de totale afweging van alle plannen in Etten. Het college kan geen voorwaarden 
stellen die ertoe leiden dat er een exclusief recht ontstaat voor inwoners van Etten. Dit is in strijd met 
Europese regelgeving. Wel bestaat de mogelijkheid voor ontwikkelaars, makelaars en bouwers om 
een bepaalde volgorde van aanbieding aan te houden. Duidelijk moet zijn dat onze trajecten binnen 
de ‘kleine kernen-aanpak’ erop gericht zijn om de lokale vraag te honoreren. Daarnaast vindt het 
college het van belang om ook nieuwkomers te kunnen verwelkomen. Door toevoeging van voldoende 
woningen komt die ruimte op de woningmarkt beschikbaar. 
 
2c. Wat is de reden dat de gemeente mee wil werken aan de realisering van dit plan met 
10 woningen, terwijl er nog veel onzekerheden zijn met betrekking tot de omgevingsfactoren 
zoals o.a.: de geluidsbelasting vanaf de provinciale weg, architectuur, landschappelijke 
inpassing, molenbiotoop, bestemmingsplanwijziging enz.? 
Het betreft hier een principemedewerking. Definitieve medewerking hangt af van hoe het uiteindelijke 
plan eruit komt te zien. Daar horen de o.a. uitkomsten bij van de onderzoeken zoals in de vraag 
aangeduid. In de memo is hier uitgebreid aandacht voor gevraagd. 
 



2d. Het oorspronkelijke plan Palmlaan/strik was gebaseerd op 16 woningen, nu in theorie 
10 woningen, hoeveel daarvan zijn starterswoningen? 
Hoeveel starterswoningen in het uiteindelijke plan worden opgenomen is nog niet bekend omdat dit 
plan nog niet bij ons is ingediend.   
 
3. Vragen m.b.t. collegebesluit 16-3: Woonprogramma Etten 
3a. Wat is de opvatting van het college omtrent de stelling in de ambtelijke memo, dat deze 
plek niet als een karakteristieke plek bestemd of een status heeft die beschermd moet worden 
ondanks de kennis van het rapport: Beschrijving landschapsmonument ‘de Tuin van Etten met 
’t Olde Helmeshuus’. 
De memo is onderdeel van de besluitvorming en daarmee het standpunt van ons college. Het 
genoemde rapport is in die afweging betrokken. Zie verder antwoord onder vraag 2a. 
 
3b. Is het aan de initiatiefnemer van het plan Palmlaan-Strik bekend gemaakt dat het 
woningbouwprogramma slechts 10 woningen kan bevatten en dat er veel risico’s verbonden 
zijn aan de planologische procedures zoals archeologisch bodemonderzoek, 
bodemverontreiniging, geluidsoverlast vanwege verkeer Slingerparallel, de bedreiging van de 
flora en fauna? 
Ja. 
 
3c. Kan de Ettense gemeenschap de garantie krijgen dat er in de toekomst geen geluidswal 
komt? 
Nee, echter hebben wij als college wel de stelling betrokken dat een geluidswal op bij dit bouwplan 
niet aan de orde is.  
 
3d. Wat zijn de redenen van het college om ondanks de onzekerheden en de risico’s om 
medewerking te verlenen aan het bouwprogramma op de Palmlaan-Strik? 
Uit het in 2020 door Dorpshuizen en Kleine Kernen uitgevoerde Woonwensenonderzoek blijkt dat er 
een grote vraag is naar woningen in Etten. De ingediende en beoordeelde plannen voorzien in deze 
woningbehoefte. Op voorhand kunnen wij ons voorstellen dat hier een ontwikkeling mogelijk is. Het is 
aan initiatiefnemer om de bijbehorende risico’s in te schatten en een goede onderbouwing te leveren. 
Zie ook de memo en eerdere antwoorden alhier. 
 
3e. Hoe verhoudt zich naar de mening van het college ‘medewerking te verlenen aan het 
bouwprogramma op de Palmlaan-strik’ met de Visie Landschap natuur en groene kernen? 
De visie geeft geen aanknopingspunten om op deze locatie een andere principe-uitspraak te doen 
zoals nu is gedaan. Wel schept de ontwikkeling mogelijkheden om te komen tot een goede 
groeninvulling die de doelen van deze visie kan versterken.  
 
4. Vragen m.b.t. aanbieding rapport Beschrijving landschapsmonument ‘de Tuin van Etten met ’t Olde 
Helmeshuus’. 
4a. Welke waarde kent u toe aan dit rapport? 
Het college stelt het op prijs dat het comité De Groene Grens Etten zich de moeite heeft genomen om 
het gebied vanuit cultuurhistorisch perspectief in beeld te brengen. Zie verder antwoord bij 3a.  
 
4b. Wat zijn de redenen dat dit rapport niet is meegenomen in de beoordeling? 
Zie antwoord bij 2a.  
 
4c. Waarom heeft het college geen enkele reactie gegeven op dit rapport aan Comité de Groene 
Grens Etten? 
Tijdens diverse gesprekken met dit comité is wel degelijk gereageerd op het rapport. Vooral is 
meegegeven om het de initiatiefnemer in gesprek te gaan om tot een gedragen plan te komen. 
 
5. Vragen m.b.t. Inspreken in de commissie fysieke leefomgeving van 14 april 2021 door het Comité 
De Groene Grens Etten. 
5a. De inspreker heeft het college verzocht om het advies van het ‘Comité Dorpsbelangen’ over 
te nemen. Gaat het college dit alsnog doen? Zo nee, kan het college aangeven wat de redenen 
hiervoor zijn? 
Zie antwoord onder vraag 1a en 1b. 
 



5b.  Gaat het college het advies van de ‘Gemeentelijke Advies Erfgoedcommissie’ overnemen 
om van het gebied Palmlaan een landschappelijk monument te maken? 
Het college heeft per brief gereageerd. Zie bijlage - Reactie college B&W advies commissie 
Cultuurhistorisch Erfgoed.  
 
5c. Houdt het college rekening met de implementatie het verdrag van Granada in de Nieuwe 
Omgevingswet, waarin staat dat er in de omgeving van een 18e eeuwse boerderij niet gebouwd 
mag worden?  
Op de tweede ministerconferentie van de Raad van Europa, gehouden in Granada, werd op 3 oktober 
1985 een overeenkomst bereikt inzake het behoud van het architectonische erfgoed van Europa (Trb. 
1985, 163). Dit Verdrag is op 25 november 1993 door de Nederlandse Staat goedgekeurd (Stb. 662). 
Op 15 februari 1994 is het verdrag door Nederland geratificeerd en op 1 juni 1994 is het in werking 
getreden. Hiermee is dit onderdeel geworden van wetgeving. Dit verdrag biedt geen 
aanknopingspunten om af te zien van ontwikkelingen aan, naast of in de nabijheid van een 
monument.  
 
5d. Het Comité Groene Grens wil meedenken en met de gemeente samen optrekken. Welke 
mogelijkheden ziet het college en op welke wijze kan deze samenwerking vorm krijgen? 
Het college heeft het comité bij meerdere gelegenheden gewezen om de dialoog met de 
initiatiefnemer, die ook grondeigenaar is, aan te gaan. Wij spreken de hoop uit dat deze partijen 
samen tot een mooi plan komen dat op draagvlak kan rekenen.  
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