
Kaders herontwikkeling Van Bergenpark 

• Er mogen circa 200-220 woningen worden gerealiseerd. 

• De differentiatie van de woningen over de verschillende (financierings)categorieën zijn 

opgenomen in bijgaande tabel. De keuze voor de soort woningen dient nader te worden 

verantwoord aan de hand van de Fakton-rapportage. Het in de tabel aangegeven 

percentage van minimaal 15 % sociale huurwoningen passen we gezien de behoefte aan 

naar 20% sociale huurappartementen, dat wil dus zeggen 40-44 sociale 

huurappartementen. 

• De verkeersafwikkeling van de motorvoertuigen dient zodanig te worden vormgegeven 

dat de verkeersgeneratie als gevolg van het plan maximaal (minimaal 80%) wordt 

afgewikkeld via Vijfhuizenweg. In het stedenbouwkundig plan dient aan deze 

randvoorwaarde uitvoering te worden gegeven door middel van een verkeersstructuur 

die sluipverkeer voorkomt. Daarnaast dienen aanvullend inrichtingsmaatregelen te 

worden genomen die de beoogde verkeersafwikkeling ondersteunen. Een verkeersstudie 

met tellingen is onderdeel van de plannen. Hier dient de ontwikkeling van het gebied 

Kapelstraat Kasteellaan in meegenomen te worden. 

• Er wordt geen aansluiting voor motorvoertuigen van het plan op de Kasteellaan 
gerealiseerd. De vormgeving van het plan is zodanig dat de afwikkeling van het 

verkeer logischerwijs via de Vijfhuizenweg verloopt. 

• De bouwhoogte van de appartementen in het plan mag maximaal 4 lagen zijn. 

• Ten behoeve van de infrastructuur is het handboek openbare ruimte van toepassing. 

Profielen voor de te realiseren ondergrondse en bovengrondse infrastructuur dienen 

vooraf te worden goedgekeurd door of namens ons college. 

• Ten behoeve van de planvorming dient te worden voldaan aan een groennorm van circa 

80 m2 per woning (inclusief benodigde waterberging) voor het te realiseren plangedeelte 

(dus exclusief het deel dat bij GGz Breeburg in eigendom blijft). 

• De waterhuishouding van het Van Bergenpark moet voldoen aan eisen waterschap en 
gemeente 

• Bij realisering van de groennorm verwachten wij aandacht voor een versterking van de 

thans aanwezige groenstructuur zowel in beeld als in functie. Aandacht voor de te 

realiseren looproutes achten wij van groot belang. Wij verwachten van NBU een 

inrichtingsvoorstel waarbij aandacht wordt besteed aan de duurzame herinrichting van 

het groen met aandacht voor de groeiomstandigheden en levensvatbaarheid op de lange 

termijn. 

• De aanleg van kabels en leidingen dient in overleg met de gemeente afgestemd te 

worden met de nutsbedrijven. 

• De aanleg van de riolering dient in goed overleg met de gemeente Etten-Leur te 

gebeuren. Wij vragen van NBU een capaciteitsberekening voor de aan te leggen riolering. 

De aansluiting op de bestaande riolering dient hierin meegenomen te worden. 

• De parkeerbehoefte dient binnen het plangebied te worden voorzien. Daarbij geldt een 

parkeernorm van: 

o 1,6 parkeerplaats per woning voor de categorieën die op bijgaande tekening met 

een gele en oranje kleur zijn aangegeven. 

o 1,8 parkeerplaats per woning voor de woningen die op bijgaande tekening met 

een rode en een bruine kleur zijn aangegeven 



o Voor de overige categorieën geldt een norm van 2,0 parkeerplaats per woning. 

• NBU dient bijzondere aandacht te besteden aan de aanwezigheid van bedrijven in de 

omgeving waaronder het horecabedrijf Hof van Holland, uitgaande van huidige 

vergunning en activiteitenregels. 

• Bestaande bedrijven mogen niet belemmerd worden in de huidige en toekomstige 

bedrijfsvoering. 

• Rekening houden met een aansluiting van de achterzijde percelen Lange Brugstraat 
op plangebied Van Bergenpark voor zover die percelen rechtstreeks daaraan grenzen. 

• Langs de Kerkstraat dient een groenstrook aangelegd/behouden te worden met een minimale 
breedte van 5 meter. Deze mag onderbroken worden voor een toegangsweg en inritten. 

• NBU dient te voorzien in 1 speellocatie in dit plan (het liefst centraal). De toe te passen 

speeltoestellen stemt u af met de toekomstige bewoners. 

• In de huidige situatie langs de Kasteellaan bevindt zich een uitlaatstrook voor honden. 

Ook in dit plan is een hondenuitlaatvoorziening nodig. 

• Het openbaar gebied en tevens de achterpaden dienen te voldoen aan het 

politiekeurmerk Veilig Wonen. 

• Het (ontwerp) bestemmingsplan en de vereiste planologische onderzoeken worden voor 

rekening en risico van NBU aangeleverd bij de gemeente. Wij zullen de planologische 

procedure voeren en de zienswijzen en eventuele beroepen behandelen. Ten behoeve 
van de gemeentelijke begeleiding alsmede eventuele wijziging van de infrastructuur 

buiten de locatie wordt met NBU een anterieure overeenkomst gesloten. 

• De planschade als gevolg van de bestemmingsplanherziening is voor rekening van NBU. 

Met NBU zal een planschadeovereenkomst worden gesloten. NBU dient vooraf een 

planschaderisico-analyse op te stellen. Voor het bedrag aan planschade dat uit de 

planschaderisicoanalyse blijkt, dient door NBU een bankgarantie te worden gesteld. 

Toegevoegde kaders geldend voor het college van B&W: 

• Voordat het plan voor het Van Bergenpark is opgeleverd aanpassingen op kruising 

Lichttorenhoofd — Vijfhuizenweg doorvoeren zodat: 

o verkeer dat vanaf de Vijfhuizenweg vanuit beide richtingen Kloosterlaan op wil draaien, 

kan voorsorteren 

o onderzoeken of het verkeer op het Lichttorenhoofd dat de Vijfhuizenweg op wil rijden, 

kan voorsorteren 

o het westelijk fietspad over de spoorlijn (oversteek Lage Vaartkant) dient 2 richtingen te 

worden. 

Over een bijdrage in de kosten hiervan overleg voeren met GGZ/NBU en de raad over de 

resultaten van het overleg informeren. 

• Voordat het plan voor het Van Bergenpark is opgeleverd een betere software instelling van de 

verkeersregelinstallatie op de kruising Liesbosweg— Lage Vaartkant realiseren. 

• Wateroverlast in bestaande situatie (Kerkstraat, Antoniusstraat, Kasteellaan, Lange Brugstraat en 

Lichttorenhoofd) inventariseren en oplossen indien oorzaak in het openbaar gebied ligt tenzij de 

oorzaak aantoonbaar is of wordt veroorzaakt door de bewoner(s). 



• Voordat de verhuizing van het Huysmuseum plaatsvindt, met GGZ overleggen over een bijdrage 

voor het Huysnnuseum op de nieuwe locatie en de raad over de resultaten van het overleg 

informeren 
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