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Schriftelijke vragen inzake:  
Woningbouw Etten 
  
Aan het college van burgemeester en wethouders.  
  
Schriftelijke vragen op grond van artikel 33 van het Regelement van Orde  
Ingediend op  26-09 - 2021. 
  
Vraagsteller: Heini Peters  
 
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden. 
  
Inleiding 
Op 14 februari 2021 heeft het comité Dorpsbelangen Etten een brief aan het college van 
B&W gestuurd omtrent het woonwensenonderzoek Etten. Dit is uitgevoerd door de 
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland. Dit onderzoek is gepresenteerd op 7 
december 2020 via een videomeeting aan geïnteresseerden inwoners van Etten.  
Dat plan omvatte 4 deelplannen, genummerd 1 t/m 4. Plan 4 is het plan op de locatie 
Palmlaan-Strik. 
In de brief werd aangegeven dat het comité Dorpsbelangen Etten de kans op het 
ontwikkelen van het plan 4 aan de Palmlaan-Strik als zodanig nihil lijkt. 
Een van de bezwaarmakers tegen dit plan zoals in de brief verwoord, is het Comité De 
Groene Grens Etten. Over het plan Palmlaan-Strik zijn, zoals in de brief vermeld, meerdere 
gesprekken gevoerd met ambtenaren en wethouders. Ook uit gesprekken met de buurt is 
gebleken dat het plan niet gedragen wordt en men voornemens is om alle middelen, 
zienswijze en bezwaar en beroep te benutten. 
 
De bezwaren van het Comité zijn gebaseerd op het rapport van de Stichting Achterhoek 
Mooi, met de titel: “BESCHRIJVING LANDSCHAPSMONUMENT “De tuin van Etten met ’t 
Olde Helmushuus”. 
  
Dit rapport is door de “Stichting Achterhoek Mooi” op 8 april 2021 aan burgemeester Otwin 
van Dijk en collegeleden aangeboden. Maar al in januari met wethouders besproken. 
Ook is er op 4 januari 2021 door VAL Oude IJssel een zienswijze ingediend. Zij waren 
betrokken bij het opstellen van een concept Groenvisie. Zij betreuren het dat niet in lijn met 
deze visie gehandeld wordt. De VAL Oude IJssel wil graan betrokken worden bij de 
planontwikkeling. 
 
De vragen: 
I. De brief van het comité Dorpsbelangen Etten aan het college van B&W van 14 februari 

2021. 
Dit comité is een belangrijke vertegenwoordiger van de inwoners van Etten. 
Indien zij een advies geven over de gepresenteerde concept bouwplannen in Etten en er 
wordt een spoedige reactie gevraagd, dan mag toch op gerekend worden dat het college 
deze zou beantwoorden. Dit mede uit oogpunt van burgerparticipatie en samenwerking 
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met burgers en het van buiten naar binnen werken. Deze brief is voor kennisgeving 
aangenomen en niet inhoudelijk beantwoord. 
Er heeft later wel een gesprek met de wethouder plaats gevonden, maar uiteindelijk is de 
met zienswijze van het comité Dorpsbelangen Etten geen rekening gehouden. 
 
Vragen:  
1a. Welk belang hecht het college aan het advies van het comité Dorpsbelangen Etten? 
1b. Kan het college aangeven, wat de redenen waren om met de zienswijze van het 
comité Dorpsbelangen Etten, geen rekening is gehouden? 
  

II. Ambtelijke Memo 26 februari 2021 aan college: Beoordeling woningbouwplannen in 
Etten. 
In deze memo zijn de plannen  1/ t/m 4, die door de procesbegeleider van Dorpshuizen 
en Kleine kernen Gelderland aan het college zijn aangeboden, behandeld. De 
beoordelingscriteria worden in deze memo onder de leeswijzer aangegeven. 
Na de beoordeling voorziet plan 4: Palmlaan-Strik in 16 woningen: vier vrijstaande 
seniorenwoningen en zes starterswoningen in een architectonische moderne variant van 
de Achterhoekse T boerderij. 
a. Beoordeling van het planologisch kader. Hierin wordt gesteld dat deze plek niet als 

een karakteristieke plek bestemd is of een status heeft die beschermd moet worden. 
b. Beoordeling Woningbouwbeleid 

De zes starterswoningen passen binnen het woningbouwbeleid, de overige niet. 
Er moet een betere balans komen tussen plan en woningbouwbeleid. 

c. In de conclusie staat dat dat 16 woningen qua omvang/grondbeslag te fors is en niet 
aansluit bij een stedenbouwkundige opzet die ter plaatse verwacht mag worden.  
Het beoogde programma is te stevig en gaat deels te koste van de bestemming 
‘groen’. 
Aangegeven wordt dat er maximaal 10 woningen gebouwd mogen worden. 
Een specificatie is daar niet bij gegeven.  

Vragen: 
1a. Waarop is de stelling gebaseerd dat deze plek niet als een karakteristieke plek 
bestemd of een status heeft die beschermd moet worden? 
1b. Kan en gaat het college voorwaarden stellen aan een betaalbare prijs en dat deze  
starterswoningen ook alleen gebouwd mogen worden voor inwoners van Etten? 
1c. 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 
en landschappelijke inpassing, molenbiotoop, bestemmingsplanwijziging enz. 
1d. Het oorspronkelijke plan Palmlaan/strik was gebaseerd op 16 woningen, nu in theorie 
10 woningen, hoeveel starterswoningen zijn daarvan? 

 
III. Collegebesluit 16-3: Woonprogramma Etten 

Het college besluit dat de initiatiefnemers van woningbouwplannen op hun medewerking 
kan rekenen en de plannen verder kunnen uitwerken. Vervolgens dienen de 
noodzakelijke planologische procedure te doorlopen op basis van de ambtelijke memo 
van 26 februari, met inachtneming van het genoemde on de punt 1-2. 

 Vragen:  
 1a: 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 Helmeshuuus’. 
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1b:. Is het aan de initiatiefnemer van het Plan Palmlaan-Strik bekend 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? 
1c. Kan de Ettense gemeenschap de garantie krijgen dat er in de toekomst geen 
geluidswal komt? 
1d.: 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? 
1e: 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? Er vindt toch een enorme verstening plaats van het gebied rond de Palmlaan. 

 
IV. Aanbieding Rapport: “BESCHRIJVING LANDSCHAPSMONUMENT ‘ De Tuin van ETTEN met 

’t Olde Helmeshuuus’.  
In het aangeboden rapport van de Stichting Achterhoek Mooi: BESCHRIJVING 
LANDSCHAPSMONUMENT “De Tuin van Etten met  ’t Olde Helmushuus” , die als monumentale 
boerderij op de monumentenlijst staat, worden de landschappelijke waarde beschreven. 
Men spreekt zelfs van de status van een beschermd dorpsgezicht. De archeologische waarden, 
de flora en de fauna zijn uitvoerig beschreven. In de beoordeling van de ambtelijke memo, 
alsmede bij het collegebesluit, wordt op geen enkele wijze verwezen naar de  beschreven 
landschappelijke en archeologische waarden. 
Vragen 
1a. : Welke waarden kent u toe aan dit rapport? 
1b. : Wat zijn de redenen dat dit rapport niet is meegenomen in de beoordeling? 
1c. Waarom heeft het college geen enkele reactie gegeven op dit rapport aan Comité de Groene  
Grens Etten? 

 
V.  Inspreken in de commissie fysieke leefomgeving-14april 2021 door het ‘Comité De Groene Grens  

 Etten’. 
Tijdens zijn inspreekbeurt heeft de inspreker aangegeven dat zij hebben moeten constateren dat: 
- Het advies van het comité Dorpsbelangen Etten van 14 februari, waarbij het bouwplan 

Palmlaan-Strik als ongewenst en de kansen voor realisatie nihil worden geacht, niet is 
overgenomen en verzoeken om dit alsnog te doen. 

- Het Comité De Groene Grens Etten hierbij de steun heeft van: ‘VAL oude-IJssel’,  
‘Behoud Kemnade en Waalse water’ en ‘Leven met de Aarde’. Al  deze organisaties die vanuit 
hun expertise erkennen de bijzonder waarden van dit historisch 18e eeuw boerenlandschap.  

- De Gemeentelijke Advies Cultureel Historisch Erfgoedcommissie heeft begin april het college 
geadviseerd dit gebied aan te wijzen als Landschappelijk monument. Het Comité de Groene 
Grens Etten, hoopt dat het college dit advies overneemt. 

- Het verdrag van Granada, dat geïmplementeerd gaat worden bij het ingaan van de nieuwe 
Omgevingswet staat niet toe; om rondom de 18e -eeuwse boerderij, die centraal staat in 
‘ De ‘Tuin van Etten’, gebouwd gaat worden. 

- Het Comité de Groene Grens wil graag meedenken wat er binnen de geborgde kaders nog 
mogelijk is. Het comité wil graag met de gemeente optrekken om ‘De Tuin van Etten’ voor de 
toekomst te behouden en openbaar te maken. Hierbij wordt verwezen naar het project 
‘Buur maakt Natuur’ van de gemeente Doetinchem. 

 Vragen 
 1a.: 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? 
 1b.: Gaat het college het advies van de ‘Gemeentelijke Advies Erfgoedcommissie overnemen 
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 om van het gebied Palmlaan een landschappelijk monument te maken? 
 1c: 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? Graag een argumentatie op dit onderdeel. 
 1d.: 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? 
 
 
Graag een reactie van het college op deze gestelde vragen. 
  
 


