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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De gemeente Geldermalsen is voornemens om ten oosten van de kern Buurmalsen en ten
noordoosten van de kern Geldermalsen een randweg aan te leggen. Het tracé waarop het

onderhavige bestemmingsplan betrekking heeft is gelegen van de provinciale weg N833
naar het noordoostelijk deel van de kern Geldermalsen. Deze randweg dient ten behoeve
van de ontlasting van de bestaande verkeerstructuur in Buurmalsen en Geldermalsen. Met
de aanleg van de randweg wordt de verkeerssituatie verbeterd. In paragraaf 1.4 wordt
hier nader op ingegaan. Deze effecten zijn inzichtelijk gemaakt door het vrijwillig
doorlopen van een m.e.r.-procedure (milieueffectrapportage). In 2004 heeft de
gemeenteraad hiermee ingestemd. Het MER (milieueffectrapport) vormt een bijlage bij dit
bestemmingsplan.
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1.2 Huidige juridische status plangebied

Het plangebied is gelegen in het plangebied van een tweetal vigerende
bestemmingsplannen, namelijk bestemmingsplan "Buitengebied" en bestemmingsplan
"Lingewaarden 1976". In beide bestemmingsplannen is de aanleg van een randweg niet
mogelijk (zie paragraaf 2.3.3). Om de randweg mogelijk te maken, is een nieuw
bestemmingsplan noodzakelijk.

1.3 Planvorm

Het onderhavige bestemmingsplan heeft een gedetailleerd karakter met een directe
bestemming die de benodigde verkeerskundige ingrepen mogelijk maakt, maar waarin
wel flexibiliteit zit voor het ontwerp van de weg. Daarnaast wordt een aantal waarden
benoemd met dubbelbestemmingen, welke gelden naast de directe verkeersbestemming.
Een nadere toelichting op de diverse bestemmingen is opgenomen in hoofdstuk 5.

1.4 Voltooiing van de randweg

De afgelopen jaren is fasegewijs invulling gegeven aan de realisatie van een randweg ten
oosten van Geldermalsen. De gemeente Geldermalsen wil de laatste fase van de randweg,

de ontbrekende schakel (Figuur 2), realiseren. Hiermee wordt het laatste gedeelte van de
nieuwe schakel in de provinciale verbinding tussen Geldermalsen en Culemborg voltooid.

Hoofddoel van de voltooiing van de randweg is de huidige en toekomstige
verkeerssituatie van Geldermalsen en Buurmalsen en hiermee de leefbaarheid en
ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. De randweg moet er mede toe bijdragen dat een groot
deel van het (regionale) verkeer dat nu nog gebruik maakt van de Rijksstraatweg omgeleid
kan worden.

Het centrum van Geldermalsen moet aantrekkelijker, levendiger en goed ontsloten
worden. Hierbij wordt onder meer gestreefd naar een hoogwaardig gebied voor het
winkelend publiek. Herinrichting van de Rijksstraatweg zal meer nadruk moeten leggen
op de karakteristieke bebouwing en de winkels. De voltooiing van de randweg biedt
daarnaast kansen de ruimtelijke kwaliteit van de Rijksstraatweg door Buurmalsen te
verbeteren. Met de afname van verkeersintensiteiten op de Rijksstraatweg door
Buurmalsen en het wegnemen van de doorgaande functie, kan de weg worden
heringericht en de karakteristieke Brinkstructuur worden hersteld en geaccentueerd.
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figuur 2: locatie ontbrekende schakel Randweg

Om het gewenste inrichtingsniveau daadwerkelijk te kunnen realiseren zal de groei van
de verkeersintensiteiten op de Rijksstraatweg moeten afnemen. Verkeersonderzoek heeft
inzichtelijk gemaakt dat voltooiing van de Randweg tot een duidelijke verbetering van de
verkeerssituatie en hiermee van de leefbaarheid in het centrum van Geldermalsen en
Buurmalsen leidt. De voltooiing van de Randweg is een voorwaarde om toe te werken naar
de centrumdoelstelling, het realiseren van een autoluw centrumgebied ingericht als 30
km/uur zone, en de herinrichting van de Rijksstraatweg door Buurmalsen. Volgens het
verkeersmodel wordt met voltooiing van de Randweg de verwachte toename van
verkeersintensiteiten op de Rijksstraatweg in de kern van Geldermalsen afgevlakt ten
opzichte van de autonome situatie met ca. 10%. De verkeersintensiteiten op de
Rijksstraatweg nemen sterk af ten opzichte van de referentiesituatie met ongeveer 80 tot
90%.

De Randweg maakt het mogelijk aanvullende maatregelen in het centrum te nemen en

hiermee de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Daarnaast biedt de voltooiing van de
Randweg kansen de ruimtelijke kwaliteit van de Rijksstraatweg door Buurmalsen te
verbeteren.
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2 Planologische beleidskaders

Europees- en Rijksbeleid

Flora- en faunawet

Op 1 april 2002 is de flora. en faunawet in werking getreden. Deze wet regelt de
bescherming van wilde dier- en plantensoorten. In de wet zijn de voormalige Jacht- en
Vogelwet, de nuttige Dierenwet en de Wet bedreigde en uitheemse dier- en

plantensoorten opgenomen, alsmede de soortbeschermingsparagrafen uit de
Natuurbeschermingswet. Tevens is een deel van de verplichtingen op grond van de
Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en het CITES-verdrag (Convention on International
Trade in Endagered Species of Wild fauna and flora oftewel 'overeenkomst inzake de
internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten') geïmplementeerd in
deze wet.

De beschermingsstatus van de dier- en plantensoorten houdt onder meer in dat in geval
van voorgenomen activiteiten zoals aanleg van infrastructuur of bouwprojecten, het
plangebied moet worden getoetst op de aanwezigheid van beschermde soorten: de
Inatuurtoetsl.

Indien zich beschermde soorten in het plan gebied bevinden, treedt een afwegingskader
in werking waarin de natuurwaarden worden gewogen met de voorgenomen plannen. De
uitkomst van de natuurtoets kan aanleiding geven om de voorgenomen plannen bij te
stellen of de uitvoering aan voorwaarden te verbinden.

In alle gevallen dat beschermde waarden door de realisatie van een project worden
aangetast, dient een ontheffing van de flora. en faunawet te worden aangevraagd bij het
Ministerie van LNV. Indien ontheffing wordt verleend kunnen aan de projectuitvoering
voorwaarden worden verbonden (o.a. ten aanzien van de uitvoering).

Ten behoeve van onderhavige ontwikkeling is een natuurtoets uitgevoerd. In het milieu
effectrapport (MER) is nader omschreven hoe omgegaan wordt met de natuurwaarden in
en in de omgeving van het plangebied. Ook wordt in hoofdstuk 4 van deze toelichting
beschreven wat de resultaten van de natuurtoets zijn.

Verdrag van Valetta (Malta)

Het Europese Verdrag van Valletta (1992), ook wel het Verdrag van Malta genoemd,
beoogt het cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevindt beter te beschermen.

Eén van de uitgangspunten van het Verdrag van Malta in Nederland is, dat de
initiatiefnemer de financiële consequenties van archeologisch onderzoek draagt: de
verstoorder betaalt in principe. Een ander uitgangspunt is dat een belangrijk deel van de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de wet in handen is komen te liggen van de
gemeente. De gemeente is verplicht om via de ruimtelijke ontwikkeling eisen te stellen, er
mag niet ontwikkeld worden zonder dat eerst onderzocht is of er sprake is van
archeologische waarden in de bodem.

Ruimtelijke Ontwikkeling & Economie
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Ten behoeve van onderhavige ontwikkeling is een archeologisch onderzoek uitgevoerd. In
het milieu effectrapport (MER) is nader omschreven hoe omgegaan wordt met de
archeologische waarden in en in de omgeving van het plangebied. In hoofdstuk 4 staat
eveneens een beschrijving van de onderzoeksresultaten.

Europees- en Rijksbeleid water

Het Europees. en Rijksbeleid ten aanzien van water(beheer) zijn vastgelegd in:
Europese 'Kaderrichtlijn Water';
Vierde Nota Waterhuishouding (NW4);
Beleidslijn Ruimte voor de Rivier;
Kabinetspunt 'Anders omgaan met water, waterbeleid in de 21' eeuw'

In het jaar 2000 is de nieuwe Europese 'Kaderrichtljn water' in werking getreden. Het
doel van deze richtlijn is de vaststelling van een kader voor de bescherming van
landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater in de Europese
Gemeenschap.

In de 'Vierde Nota Waterhuishouding' (NW4), vastgesteld in december 1998, is het
rijksbeleid inzake de waterhuishouding geformuleerd. De hoofddoelstellng hiervan luidt:
"Het hebben en houden van een veilig en bewoonbaar land en het in stand houden en
versterken van gezonde. veerkrachtige watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik
blijft gegarandeerd."

In het kabinetsstandpunt 'Anders omgaan met water, waterbeleid in de 21' eeuw (WB21)'
uit 2000 zijn aanvullende beleidsdoelstellingen geformuleerd, die vooral de
samenwerking tussen de diverse overheden ten aanzien van de uitvoering van het
waterbeleid moeten verbeteren. Directe aanleiding voor het kabinetsstandpunt is de zorg
over het toenemend hoogwater in de rivieren, wateroverlast en de versnelde stijging van
de zeespiegeL. Het kabinet is van mening dat er een aanscherping in het denken over
water dient plaats te vinden. Nadrukkelijker zal rekening moeten worden gehouden met
de (ruimtelijke) eisen die het water aan de inrichting van Nederland stelt.

De Beleidslijn Ruimte voor de Rivier is van toepassing op alle nieuwe activiteiten

(waaronder wijziging van bestaande activiteiten) in het winterbed van de grote rivieren.
De watertoets moet de implementatie van deze beleidslijn waarborgen. Uitgangspunt is
dat alleen behoud van bestaande ruimte niet toereikend is. Nieuwe ruimte voor de rivier is
nodig om de steeds toenemende waterhoeveelheden veilig naar zee te kunnen afvoeren.
De Linge valt niet onder de noemer van de grote rivieren. Echter, het waterschap wil wel
de geest van deze regeling hanteren daar waar het de Linge betreft.

In de Nota Ruimte zijn de ruimtelijke consequenties van het waterbeleid, zoals
beschreven in de NW4, meegenomen. Water en ruimtelijke ordening worden in deze nota
nadrukkelijk aan elkaar gekoppeld.

De watertoets vormt een waarborg voor de inbreng van water in de ruimtelijke ordening.
De watertoets wordt sinds 2001 toegepast op plannen die gevolgen voor de
waterhuishouding kunnen hebben. De watertoets heeft een integraal karakter: alle
relevante 'wateraspecten' worden meegenomen. Er wordt gekeken naar veiligheid,
wateroverlast, waterkwaliteit en verdroging. De watertoets wordt toegepast door in een

Ruimtelijke OntwikkeUng & Economie
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vroegtijdig stadium de waterbeheerders te betrekken bij plannen die een invloed kunnen
hebben op de waterhuishouding.

De vereiste watertoets is uitgevoerd. in paragraaf 4.2 is nader omschreven wat dit voor
het onderhavige plangebied betekent.

Nota Ruimte

In de Nota Ruimte (in werking getreden in 2006) worden de uitgangspunten voor de
ruimtelijke inrichting van Nederland vastgelegd, waarbij het gaat om
inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar 2030.

De nota schetst een aantal beleidsdoelen als leidraad voor de ontwikkelingen in de

komende periode. Het motto luidt 'decentraal wat kan, centraal wat moet'. De kern van
het beleid is om op een duurzame en effciënte wijze ruimte te scheppen voor de
verschillende ruimtevragende functies, de leefbaarheid van Nederland te waarborgen en
te vergroten en de ruimtelijke kwaliteit van stad en platteland te verbeteren. Hierbij
schenkt de nota speciaal aandacht aan het scheppen van de juiste condities voor het
toepassen van ontwikkelingsplanologie. Meer specifiek heeft het Rijk vier beleidsdoelen
voor ogen: versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland,
bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland, borging en ontwikkeling van
belangrijke (inter)nalionale ruimtelijke waarden en borging van de veiligheid.

8evordering van krachtige steden en vitaal platteland
Het kabinet streeft naar basiskwaliteit voor zowel steden als voor dorpen en de
bereikbaarheid daarvan. Uitgangspunt is dat iedere gemeente voldoende ruimte biedt om
te voorzien in de natuurlijke bevolkingsaanwas. Tevens is het de bedoeling dat elke regio
vestigingsmogelijkheden biedt voor bedrijven en voorzieningen. Ook behoort de
aanwezigheid van voldoende groene en blauwe recreatiemogelijkheden tot één van de
basiskwaliteiten van steden en dorpen. Tot slot vergen het waarborgen van een duurzaam
watersysteem en inpassingvan de infrastructuur de nodige aandacht bij verstedelijking
van steden en dorpen.

Onderhavige ontwikkeling waarborgt het op een goede manier inpassen van nieuwe
infrastructuur in het landschap en het door de ontwikkeling van deze infrastructuur
verbeteren van de leefbaarheid van bestaande kernen. Het gekozen rechte wegontwerp
past goed bij de historische verkaveling in het gebied. Daarnaast is de keuze voor een
plaatbrug over de Linge gemaakt om deze op een zo onopvallend mogelijke manier in het
landschap op te nemen. De eveneens beschouwde mogelijkheid van een boogbrug heeft
een veel grotere landschappelijke impact. Door de afname van (doorgaand) verkeer in de
kernen en een betere afwikkeling van verkeer vanuit de kernen op de hoofdinfrastructuur

is er een significante toename van de leefbaarheid in de kernen waar te nemen, met name
in Buurmalsen. Daarmee wordt voldaan aan het nationaal ruimtelijk beleid.

Nota mobilteit

In de Nota Mobiliteit wordt het ruimtelijk beleid zoals vastgelegd in de Nota Ruimte verder
uitgewerkt en wordt het verkeers- en vervoersbeleid beschreven voor de komende
decennia. De overheid wil de groei opvangen en zowel de bereikbaarheid, veiligheid en
kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. De belangrijkste instrumenten hiertoe zijn:
betere benutting van bestaande infrastructuur, prijsbeleid en uitbreiding van

Ruimtelijke Ontwikkeling & Economie
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infrastructuur waar knelpunten blijven bestaan. Voor veiligheid en kwaliteit van de
leefomgeving zijn daarnaast normstelling en handhaving de belangrijkste instrumenten.

Provinciaal en regionaal beleid

Streekplan 2005

Met ingang van 20 september 2005 is. onder het motto "Kansen voor de regio's", het
nieuwe streekplan voor de provincie Gelderland in werking getreden. Centrale doelstelling
van het streekplan is de verschillende functies in regionaal verband een zodanige plek te
geven dat de ruimtelijke kwaliteiten worden versterkt en er zuinig en zorgvuldig met de
ruimte wordt omgegaan. Ruimtelijke kwaliteit kan worden uitgedrukt in de begrippen
"gebruikswaarde, '.belevingswaarde" en "toekomstwaarde". Gebruikswaarde ontstaat bij
meervoudig ruimtegebruik, waarbij de functies elkaar bij voorkeur versterken, maar in
ieder geval niet hinderen. Belevingswaarde wordt bepaald door ruimtelijke variatie tegen
de achtergrond van karakteristieke kenmerken zoals afleesbaarheid van cultuurhistorie.
Toekomstwaarde heeft betrekking op milieukwaliteit, duurzaamheid, robuustheid en
flexibiliteit in de tijd.

Onderstaand worden de belangrijkste ruimtelijke aspecten voor de realisatie van de
randweg uit het streekplan verwoord.

Het plangebied voor de randweg behoort in het streekplan tot de regio Rivierenland. Het
plangebied is deels gelegen in "multifunctioneel gebied" in de vorm van multifunctioneel
platteland. "Multifunctioneel gebied" beslaat een groot deel van de provincie Gelderland.

Het omvat steden, dorpen en buurtschappen buiten de provinciale ruimtelijke
hoofdstructuur, waardevolle landschappen en het multifunctioneel platteland. In het
provinciaal planologisch beleid wordt op deze gebieden geen expliciete provinciale
sturing gericht. De vitaliteit van de multifunctionele gebieden moet worden bevorderd
onder andere door nieuwe economische dragers.
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Figuur 3: Uitsnede beleidskaart ruimtelijke structuur Streekplan 2005

Ruimtelijke Ontwikkeling & Economie



projectnr. 186804

15 mei 2009, revisie 02a

blad 10 van 64

Bestemmingsplan Randweg Geldermalsen. Buurmalsen
Voorontwerp ~

oranJewoud

De natuur is versnipperd door verstedelijking, wegen en kanalen. Veel planten en dieren
zijn geïsoleerd geraakt in gebieden die te klein zijn om te overleven. Met ecologische
verbindingszones wordt de verbinding tussen stukken natuur hersteld.

Natte ecologische verbindingszones verbinden wateren met natuurwaarden of andere
natte natuurgebieden. De aanleg ervan kan samengaan met bijvoorbeeld waterberging.
Meestal is een watergang aangewezen als corridor (verbinding). Daarnaast moeten er
voldoende natte elementen (stapstenen) aangelegd worden.

De natte ecologische verbindingszones maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur

(EHS), één van de belangrijkste rijksbeleidslijnen voor behoud, herstel en ontwikkeling
van de natuur. In het Streekplan is vastgelegd op welke plaatsen ecologische
verbindingszones zijn of aangelegd worden.

De Linge en de uiterwaarden van de Linge zijn onderdeel van het Groen Blauw Raamwerk

en aangewezen als verbindingszone in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Binnen de
ecologische hoofdstructuur geldt de "nee, tenzij"-benadering. Dit houdt in dat
bestemmingswijziging niet mogelijk is als daarmee de wezenlijke kenmerken of waarden
van het gebied significant worden aangetast, tenzij er geen reële alternatieven zijn en er
sprake is van redenen van groot openbaar belang.

Er is geen sprake van een significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en
waarden van de EHS. De rivier de Linge wordt niet gehinderd in de stroomfunctie door een
overspanning met een brug zonder peilers in de rivier zelf. De aangrenzende percelen zijn
in gebruik als commerciële boomgaarden en productieweiland. Er hoeven geen feitelijke
natuur(bos)gebieden doorsneden te worden. Een deel van het wegvak wordt bovendien
ten noorden en zuiden van de rivier telkens op peilers gezet waardoor migratie van dieren
over het land onder de weg/brug door kan blijven plaatsvinden. Het functioneren van de
Linge als verbindingszone is niet in het geding. Er worden geen wezenlijke kenmerken of
waarden van het gebied in significante mate aangetast. Met name in hoofdstuk 4.10
wordt dit nader beschreven. Het voornemen is niet in strijd met de uitgangspunten van
het Streekplan 2005.
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Figuur 4: Uitsnede kaart Ecologische hoofdstructuur Streekplan 2005
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Provinciaal Verkeers- en vervoersplan, PWP-2

Wonen en werken concentreert zich in de regio Rivierenland in de vijf grote kernen
waartoe Geldermalsen behoort. Door de centrale ligging van de kernen aan grote
transportassen zijn hier nogal wat distributiecentra en hoofdkantoren gevestigd. Ook de
verstedelijkingsdruk op het gebied vanuit de Randstad is groot. Omwille van de vele
kleine kernen is leefbaarheid voor de regio een belangrijk thema, net als het behouden en
versterken van de waardevolle landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische
waarden. Waterbeheer speelt bij de uitwerking van maatregelen een grote rol in dit
gebied.

Structuurvisie Rivierenland (2004-2015) (Regio Rivierenland)

De structuurvisie Rivierenland formuleert als hoofddoelstelling het behouden en
versterken van het unieke karakter van de regio rond de ruimtelijke structuurdragers
(waaronder oeverwallen en kommen) die de eigenheid van het landschap bepalen. De
hoofdinfrastructuur wordt door de regio mede als leidend gezien voor toekomstige
ruimtelijke ontwikkelingen. Geldermalsen heeft een subregionale functie voor wonen,
werken en voorzieningen.

Gezien de ligging van Rivierenland, te midden van grotere steden in de omringende
regio's en de doorsnijding van de regio door belangrijke hoofdtransport assen dient veel
aandacht te worden besteed aan een optimale bereikbaarheid en doorstroming van de
regio. Het gaat voornamelijk om een optimale benutlngvan de bestaande infrastructuur.
Daarnaast is het beleid gericht op versterking van het openbaar vervoer en verbetering
van het fietspaden netwerk.

Mobilteitsvisie Geldermalsen 2020 Structuurvisie Rivierenland (2004-2015)

In januari 2007 heeft de gemeenteraad de mobiliteitsvisie Geldermalsen 2020
vastgesteld. Hierin is een zestiental doelen en ambities op het gebied van verkeer en
vervoer voor de thema's bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefomgeving opgenomen.
De fiets is binnen de visie het aantrekkelijkste vervoermiddel voor lokale verplaatsingen.
Voor de bereikbaarheid en leefbaarheid is veder van belang dat de verkeersdruk door
gemotoriseerd verkeer op het centrum van Geldermalsen niet verder toeneemt en dat de
inwoners van de gemeente Geldermalsen vanaf hun woning binnen vijf minuten een
gebiedsontsluilingsweg kunnen bereiken. Uitgangspunt binnen de mobiliteitsvisie is de
realisatie van de Randweg 7' fase.

De mobiliteitsvisie is uitgewerkt in een mobiliteitsplan, waarin in 5 clusters de doelen en
ambities worden vertaald naar wensbeelden en vervolgens naar sleutelprojecten en een
actieprogramma. Het mobilteitsplan is in december 2008 door de gemeenteraad
vastgesteld.

Ruimtelijke Ontwikkeling & Economie



projector. 186804
15 mei 2009, revisie 02a

2.3

2.3.1

Bestemmingsplan Randweg Geldermalsen - Buurmalsen
Voorontwerp ~

oranJewoud

Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Geldermalsen 2000-2015 (1999) en actualisering (2004)

De gemeente Geldermalsen is een groene gemeente met grote landschappelijke kwali.
teiten en wil dat blijven. in de Structuurvisie Geldermalsen (Gemeente Geldermalsen en
Nieuwegracht, 1999a) is aangegeven dat voltooiing van de Randweg inclusief een nieuwe
Lingebrug naar de Rijksstraatweg ten noord oosten van Buurmalsen de beste noord-
zuiddrager voor de verkeersafwikkeling door Geldermalsen is.

De actualisering van de Structuurvisie Geldermalsen (Gemeente Geldermalsen en
Nieuwegracht. 2004) gaat nader in op het tracé en de brug. Er is sprake van een tracé op
circa 120 meter van de kern van Buurmalsen (zie Figuur 5). Met betrekking tot de brug
gaat de voorkeur uit naar een plaatbrug omdat deze de ruimtelijke eenheid van rivier en
uiterwaard het best intact laat. Door toepassing van aanbruggen kan de lengte van het
grondlichaam in de uiterwaarden van de Linge beperkt worden.

,
,
,Plangebied Voorkeurstracé voltooiing Randweg

Buurmalsen
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Figuur 5: Voorkeurstracé voor de Randweg IGemeente Geldermalsen en Nieuwe Gracht, 2004)

Verkeersveilgheidsplan gemeente Geldermalsen

In 2003 is het verkeersveiligheidsplan uit 1996 geactualiseerd (Gemeente Geldermalsen
2003). Het doel van het verkeersveiligheidsplan is het terugdringen van het aantal onge-
vallen (objectieve verkeersveiligheid) en verminderen van het aantal onveilig ervaren
locaties (subjectieve verkeersveiligheid). Het verkeersveiligheidsplan geeft een overzicht
van knelpunten en mogelijke oplossingen ter verbetering van de verkeersveiligheid. Veel
van de gesignaleerde knelpunten zijn terug te voeren op al langer bekende problemen
met regionaal verkeer in de kern van Geldermalsen (Kostverlorenkade, Rijksstraatweg).

(Gemeente Geldermalsen, 2004).
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Vigerend bestemmingsplan

In het plangebied is een tweetal vigerende bestemmingsplannen gelegen. Aan de
westzijde en voor een klein gedeelte ten oosten van de Linge ligt het plangebied in
bestemmingsplan "Buitengebied" van de gemeente Geldermalsen, zoals vastgesteld door
de gemeenteraad op 28 november 2006 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op
17 juli 2007. Het plangebied heeft hierin de bestemmingen "Landelijk gebied 11- LG 11-",

"Uiterwaarden - Ui -" en "Water - WA -". Binnen deze bestemmingen is een verkeersfunctie
niet toegestaan. Het gedeelte van het plangebied dat ten oosten van de Linge is
gesitueerd ligt hoofdzakelijk in bestemmingsplan "Lingewaarden 1976". zoals
vastgesteld door de gemeenteraad op 18 oktober 1977 en goedgekeurd door
Gedeputeerde Staten op 10 oktober 1978. Het plangebied heeft hierin de bestemmingen
"Handel en nijverheid klasse A", "Bermen, openbaar groen of plantsoen" en
"Verkeersdoeleinden". De nieuwe randweg past grotendeels niet in de
doeleindenomschrijvingen van deze bestemmingen.

Met onderhavig bestemmingsplan worden de geconstateerde strijdigheden met de
vigerende bestemmingsplannen weggenomen.
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3 Mileueffectrapport

3.1 Inleiding

Voor de aanleg van de nieuwe randweg is een m.e.r.-procedure doorlopen en is hierbij
een Milieu Effect Rapportage (MER) opgesteld. De samenvallng van het MER is in het
hiernavolgende opgenomen. Het volledige MER is als bijlage bij dit bestemmingsplan
gevoegd.

3.2 De m.e.r.-procedure

Het maken van een MER (het rapport) is onderdeel van de wettelijk voorgeschreven
procedure: de milieueffectrapportage (m.e.r.).

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen is de
initiatiefnemer en verantwoordelijk voor het doorlopen van de m.e.r.-procedure. De
gemeenteraad van de gemeente Geldermalsen treedt op als bevoegd gezag. Op het MER
is op diverse mensen maatschappelijke participatie (inspraak) geboden.

De juistheid en volledigheid van de inhoud van het MER wordt ook getoetst door de
Commissie voor de milieueffectrapportage. Zij neemt in haar beoordeling de
inspraakreacties mee. Na de inspraakprocedure en de toetsing door de Commissie voor
de milieueffectrapportage is de besluitvorming verder afgewikkeld volgens de procedures
van de Wet ruimtelijke ordening.

3.3 De alternatieven

3.3.1 Totstandkoming alternatieven

Voorafgaand aan de m.e.r..procedure zijn reeds onderzoeken uitgevoerd naar mogelijke
alternatieven voor voltooiing van de Randweg:
. Haalbaarheidsonderzoek naar de tweede Lingebrug bij Geldermalsen (2001)

. Studie nut en noodzaak en schetsontwerp 7' fase Randweg Geldermalsen (2004)

Op basis van de uitgevoerde onderzoeken en randvoorwaarden en uitgangspunten voor
het ontwerp is een zoekgebied gedefinieerd. Na publicatie van de startnotitie is het
ontwerpproces om te komen tot reële en onderscheidende alternatieven voor het MER
voortgezet. Bij het ontwerpproces zijn diverse partijen en specialisten voor de relevante
vakgebieden betrokken geweest. Dit heeft geleid tot twee onderscheidende alternatieven

(figuur 2 en 3):
. Alternatief Recht, het tracé volgt het verkavelingspatroon

. Alternatief S-bocht, inpassing van het tracé volgens een S-bocht

Naast deze twee alternatieven is er het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) en het
nulalternatief: niets doen, ofwel géén voltooiing van de Randweg.
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Aansluiting T-splitsing

Tracé S-bocht

Gelijkvloerse
T-aansluiting

B-B. 6

j
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Kruising Linge Boogbrug

Figuur 6: Alternatieven Recht en S-bocht met gelijkvloerse T-aansluiting Burensedijk vanuit Buren naar de
Randweg
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Figuur 7: Dwarsprofielen bij Figuur 6
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Varianten

Voor de kruising van de Randweg met de Burensedijk zijn, in beide alternatieven. twee
varianten mogelijk (Figuur 8):
. Een fietstunnel, ten noorden van de Burensedijk. Ter hoogte van de Randweg buigt

het fietspad iets ten noorden van de dijk af en komt na kruising met de Randweg weer
terug de dijk op.

. Een gelijkvloerse kruising op dijkhoogte van de Burensedijk.

De variant met de fietstunnel is vanuit verkeersveiligheid gezien beter dan een
gelijkvloerse kruising. Wel is deze variant duurder. Een fietstunnel is vanuit sociale
veiligheid gezien minder gewenst. Zowel in het geval van een gelijkvloerse kruising als
van een fietstunnel wordt de kruising en/of de tunnel verlicht.

Fietstunnel

3.3.3
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Figuur 8: Varianten fietstunnel en gelijkvloerse kruising fietspad Burensedijk met Randweg

Uitwisselen onderdelen uit alternatieven
De boogbrug over de Linge in het alternatieven S-bocht kan ook toegepast worden in het
alternatief Recht en de plaatbrug ook in het alternatief S-bocht. In het MER zijn de twee
typen bruggen aan een alternatief gekoppeld

Alternatief Recht

Het alternatief Recht bestaat uit een nieuw wegtracé dat zoveel mogelijk het
oorspronkelijke verkavelingspatroon en de perceelsgrenzen volgt. Het tracé loopt
hierdoor enigszins 'hoekig' door het landschap. De aansluiting van de nieuwe randweg op
de Rijksstraatweg is als rotonde in de bestaande weg uitgevoerd. Zowel verkeer komende
vanuit het noorden over de N833, als verkeer vanuit Buurmalsen kan via deze rotonde de
nieuwe randweg op. De huidige aansluiting van de Haagse Uitweg op de Rijksstraatweg
blijft gehandhaafd.

Vanaf de Burensedijk is de Randweg alleen toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer
komende vanuit oostelijke richting (Buren). Verkeer vanuit westelijke richting kan gebruik
maken van de rotonde aan de noordkant van Buurmalsen. Fietsers kunnen in beide
richtingen gebruik blijven maken van de Burensedijk.
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Het tracé sluit aan de zuidzijde met een rotonde aan op de bestaande Randweg ter hoogte
van de Rijnstraat. De bebouwing aan de oostzijde van de Rijnstraat wordt ontsloten via
een parallelweg met aansluiting op de randweg.

De weg wordt aangelegd als een duurzaam veilige gebiedsontsluitingsweg met twee

rijstroken (2xl).

De kruising van de weg met de Linge is uitgevoerd als plaatbrug. De plaatbrug is weinig
zichtbaar in het landschap. Met een minimale doorvaarthoogte van 2.75 meter (zie
paragraaf 3.1 van het MER) bij de hoogwatersituatie in de winter voor de Linge (NAP. +
2,50 meter) en een constructiedikte ter hoogte van de Linge van ca. 1,50 meter ligt het
wegdek op de brug op ca. NAP. + 6,75 meter. De kruising met de Burensedijk ligt op
hoogte van de Burensedijk (NAP. +5,40 meter). Na kruising van de Burensedijk gaat het
tracé weer terug naar het maaiveld.

Tussen de feitelijke kruising met de Linge en de aarden banen zitten aanbruggen die op
peilers in de uiterwaarden rusten. Het gedeelte van de brug over de Linge is een vrije
overspanning. Er komen geen brugpeilers in de Linge te staan. De afstand tussen de
aardenbanen aan beide zijden van de Linge bedraagt circa 150 meter. Aan de noordzijde
van de Linge bedraagt de lengte van de aanbruggen circa 55 meter. Aan de zuidzijde

bedraagt de lengte van de aanbruggen circa 60 meter. De vlakke betonnen brug heeft een
overspanning van circa 35 meter.

Langs de westkant van de Randweg komt langs het hele tracé een vrijliggend fietspad te
liggen. De doorgaande fietsverbinding over de Burensedijk blijft behouden. Voor deze
kruising bestaat een gelijkvloerse en een ongelijkvloerse variant.

Figuur 9: Fotovisualisatie in de richting zuid-noord

Ruimtelijke Ontwikkeling & Economie



projectnr. 186804

15 mei 2009, revisie 02a

3.3.4

blad 18 van 64

Bestemmingsplan Randweg Geldermalsen - Buurmalsen
Voorontwerp ~

oranJewoud

Alternatief S-bacht

Het alternatief S-bocht bestaat uit een nieuw wegtracé dat vloeiend door het landschap
volgens een S.bocht loopt. Door het vloeiende verloop doorkruist het tracé meerdere
percelen.

Komende vanuit het noorden over de N833 loopt het huidige tracé over in de nieuwe
Randweg ter hoogte van de Haagse Uitweg. De aansluiting op de Rijksstraatweg is als
T-splitsing in de bestaande weg, ten noorden van de bebouwing van Buurmalsen,
uitgevoerd. Vanuit Buurmalsen is de randweg bereikbaar via deze T-splitsing. Het
gedeelte van de Rijksstraatweg tussen de T-splitsing en de Haagse Uitweg dient als
ontsluiting van de Haagse Uitweg en de hierlangs gelegen bebouwing.

De aansluiting op de Burensedijk en de Rijnstraat zijn voor beide alternatieven gelijk. Zie
hiervoor de beschrijving in paragraaf 3.3.3. De weg wordt ook in dit alternatief aangelegd
als een duurzaam veilige gebiedsontsluitingsweg met twee rijstroken (2xl).

De kruising van de weg met de Linge is uitgevoerd als boogbrug. De boogbrug is komend
vanuit noordelijke richting goed zichtbaar, omdat het tracé een S-vormig verloop heeft.
Met een minimale doorvaarthoogte van 2,75 meter (zie paragraaf 3.1 van het MER) bij de
hoogwatersituatie in de winter voor de Linge (N.A.P. + 2,50 meter) en een constructiedikte
ter hoogte van de Linge van circa 1,50 meter, ligt het wegdek op de brug op ca. NAP. +
6,75 meter. De kruising met de Burensedijk ligt op hoogte van de Burensedijk (NAP. +
5,40 meter). Na kruising met de Burensedijk gaat het tracé weer terug naar het maaiveld.

Tussen de feitelijke kruising met de Linge en de aarden banen zitten aanbruggen die op
peilers in de uiterwaarden rusten. Het gedeelte van de brug over de Linge is een vrije
overspanning. Er komen geen brugpeilers in de Linge te staan. De afstand tussen de
aardenbanen aan beide zijden van de Linge bedraagt circa 160 meter. Zowel aan de
noordzijde als aan de zuidzijde van de Linge bedraagt de lengte van de aanbruggen circa

60 meter. De stalen boogbrug met betonnen wegdek een overspanning van circa 40
meter.

Het vrijliggend fietspad langs de westkant van de randweg is gelijk aan alternatief Recht.
Voor deze kruising bestaat een gelijkvloerse en een ongelijkvloerse variant.

Figuur 10: Fotovisualisatie in de richting zuid-noord
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3.4 Vergelijking van de doelrealisatie van de alternatieven

3.4.1

3'11.2
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De doelrealisatie van de voltooiing van de Randweg is gebaseerd op de mate waarin de
alternatieven invullng geven aan de doelen:
. verbeteren van de verkeerssituatie in Geldermalsen en Buurmalsen:

. verbeteren van de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit in de kernen van

Geldermalsen en Buurmalsen.

Verkeerssituatie

Voor beide alternatieven geldt dat de aanleg van de voltooiing tot de gewenste verbe-
tering van de verkeerssituatie leidt.

In grote lijnen is het effect van de voltooiing van de Randweg dat de intensiteiten op de
bestaande route door de kernen van Geldermalsen en Buurmalsen afnemen. en op de

Randweg en de Rijnstraat toenemen. Meer verkeer zal gebruik gaan maken van de
Randweg. Met name over het deel van de Randweg ter hoogte van de Rijnstraat -
momenteel een doodlopende weg- nemen de verkeersintensiteiten toe (maximaal circa
65%). De verkeersintensiteiten over de Rijksstraatweg door Buurmalsen nemen ten
opzichte van de referentiesituatie sterk af met circa 80 tot 90%. In het centrum van
Geldermalsen nemen de verkeersintensiteiten met circa 10% af in vergelijking met de
referenti es itua ti e.

Het verschil in de alternatieven is beperkt. Mogelijk is het tracé met de aansluiting op de
Rijksstraatweg van het alternatief S-bocht voor weggebruikers duidelijker herkenbaar als
doorgaande route. Met verkeersmaatregelen (goede bewegwijzering en bebording,
vormgeving van de rotonde) kan de Randweg als doorgaande route ook bij het alternatief
Recht worden benadrukt. De beide alternatieven geven in gelijke mate invulling aan de
verbetering van de verkeerssituatie.

De aansluitingsvariant met een fietstunnel ter hoogte van de Burensedijk vergroot de
verkeersveiligheid ten opzichte van de gelijkvloerse kruising. Vanuit verkeersveiligheid
gezien geeft de aansluitingsvariant voor beide alternatieven een betere invulling aan het
creëren van een veilige verkeersituatie.

Leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit

De verbetering van de verkeerssituatie leidt voor beide alternatieven tot verbetering van
de leefbaarheid en de ruimtelijke kwalieit in de kernen van Geldermalsen en Buurmalsen.

Voor beide alternatieven nemen de verkeersintensiteiten in het centrum van
Geldermalsen en in grote mate in de kern van Buurmalsen af ten opzichte van de
referentiesituatie. Dit is positief voor onder meer geluidhinder en trillinghinder. De
oversteekbaarheid vergroot met verbetering van de verkeersveiligheid tot gevolg.

Ruimtelijke Ontwikkeling & Economie



projectnr.186804
15 mei 2009. revisie 02a

Bestemmingsplan Randweg Geldermalsen - Buurmalsen
Voorontwerp ~

oranJewoud

Voor een aantal woningen (in totaal circa 10) langs de oostzijde van de Rijksstraatweg in
Buurmalsen, langs de Rooimond en ter hoogte van kruising met de Burensedijk heeft de
Randweg ook een negatief effect op de leefbaarheid. De verkeersdrukte verplaatst van de

Rijksstraatweg naar het nieuwe tracé met gevolgen voor geluidhinder en trillinghinder.
Ook de intensiteiten op de huidige Randweg nemen toe omdat meer verkeer van de
Randweg gebruik gaat maken. Dit geldt met name voor het deel van de Randweg ter
hoogte van de Rijnstraat. Hier heeft de voltooiing van de Randweg een negatief effect op
de leefbaarheid. Bij de ontwikkeling van de nieuwe woningbouwlocatie tussen de
Rijnstraat en de Linge moet rekening worden gehouden met de effecten van het verkeer
op de Rijnstraat, die door het voltooien van de Randweg toeneemt.

De aansluitingsvariant met een fietstunnel ter hoogte van de Burensedijk vergroot de
verkeersveiligheid ten opzichte van de gelijkvloerse kruising.

Met de verbeterde verkeerssituatie wordt voldaan aan de voorwaarde om de ruimtelijke
kwaliteit van het centrum van Geldermalsen en de kern van Buurmalsen aan te pakken.
Het creëren van een hoogwaardig verblijfsgebied in de kern van Geldermalsen en de
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in Buurmalsen wordt mogelijk.

3.5 Integrale vergelijking van de alternatieven

blad 20 van 64

Van de alternatieven S-bocht en Recht zijn de effecten beschreven en beoordeeld en
vergeleken met de referentiesituatie. Tabel 1 geeft een overzicht van de beoordelingen
voor de onderscheiden thema's.

Thema ALternatief Recht Alternatief S-bocht
Verkeer ++ + +
Geluid 0 0
luchtkwaliteit 0 0
Externe veHigheid 0 0
Landschap -- ---

Bodem - -

Water 0 0
Natuur 0/- 0/-
Cultuurhistorie en archeologie 0/+ 0/-
Wonen, werken en recreatie 0/-
leefbaarheid + +

Kabels en leidingen 0 0
Kosten Lager Hoger

Tabel 1: Totaalbeoordeling alternatieven

De overzichtstabel laat zien dat doelrealiserend vermogen (het verbeteren van de ver-
keerssituatie en hiermee de leefbaarheid; beide alternatieven hebben een positief effect
hierop) gepaard gaat met effecten op landschap, archeologie, geluid en dergelijke die
over het algemeen (enigszins) negatief worden beoordeeld.

De verschillen tussen de alternatieven zijn, voor wat betreft het probleemoplossend
vermogen, beperkt. Verkeerskundig zit het verschil tussen de alternatieven met name in
de aansluiting van de Randweg op de Rijksstraatweg. In het geval van het alternatief S-
bocht loopt de Rijksstraatweg komende vanuit noordelijke richting vloeiend over in het
tracé van de Randweg. Het nieuwe tracé van de Randweg maakt zo onderdeel uit van de

doorgaande route. De aantakking van de Randweg op de Rijksstraatweg is vormgegeven
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met een T-aansluiting. In het geval van alternatief Recht is de aansluiting van het nieuwe
tracé op de Rijksstraatweg uitgevoerd als rotonde in de Rijksstraatweg. Vanuit de
weggebruiker bekeken is, komende vanuit het noorden richting Geldermalsen, de "oude"
route via de Rijksstraatweg mogelijk iets meer voor de hand liggend dan in geval van
alternatief Recht. De rotonde in de huidige weg onderbreekt de doorgaande route. Om de
Randweg te bereiken moet het verkeer tweederde rond. Met aanvullende maatregelen,
bijvoorbeeld een goede bewegwijzering en bebording en de vormgeving van de rotonde
kan dit effect beperkt worden.

De verschillen tussen de alternatieven voor wat betreft de milieuaspecten zitten met name
in de effecten op landschap, archeologie en geluid.

Het alternatief S-bocht sluit vanwege de doorsnijding van meerdere percelen iets minder
goed aan bij de landschappelijke structuur (en het verkavelingpatroon) dan alternatief
Recht. De boogbrug in alternatief S-bocht benadrukt de entree van Geldermalsen wat bij
alternatief Recht (met plaatburg) niet het geval is.

Het tracé van alternatief S-bocht zal de vier archeologische vindplaatsen aantasten.
Alternatief Recht doorsnijdt twee vindplaatsen (waaronder de meest interessantste) en
ligt grotendeels buiten de andere twee vindplaatsen.

De afname van het aantal sterk met geluid belaste woningen is voor alternatief Recht
marginaal groter dan voor het alternatief S-bocht. Bij beide alternatieven neemt het
geluidbelast iets oppervlak toe. Voor alternatief S-bocht geldt dit in iets sterkere mate
dan voor alternatief Recht. Het aantal geluidgehinderden en geluidhinder tijdens de
aanleg is voor beide alternatieven gelijk.

3.6 Meest mileuvriendelijke alternatief

3.6.1

blad 21 van 64

In Tabel 1 zijn de effecten van de alternatieven Recht en S-bocht verzameld. Uit de plus-
sen en minnen blijkt dat het onderscheid tussen de beide alternatieven relatief gering is
maar dat alternatief Recht iets positiever scoort voor geluid, landschap, archeologie en
wonen en werken. Het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) is dan ook gekoppeld
aan het alternatief Recht met een ongelijkvloerse kruising van de Randweg met de
Burensedijk omdat deze variant vanuit verkeersveiligheid de voorkeur heeft. Met
geluidreducerende maatregelen is het MMA verder geoptimaliseerd. Tevens is gekeken
naar mogelijkheden voor verdere verbetering van de landschappelijke inpassing.

Effect van geluidreducerende maatregelen.

Vanwege de toename van het geluidbelast oppervlak en de geluidniveaus bij een aantal
woningen langs het nieuwe tracé zijn de effecten van MMA-maatregelen onderzocht. De
MMA-maatregelen bestaan voor geluid uit het aanbrengen van een zeer stille verharding
op het wegdek van de nieuwe Randweg. Concreet wordt hierbij gedacht aan toepassing
van ZSA-SD (Zeer Stil Asfalt-Semi Dicht). Dit materiaal geeft een reductie van maximaal

circa 6 dB ten opzichte van .normaal' asfalt. Vanwege de effecten op het landschap is er
niet voor gekozen om geluid schermen of wallen langs de Randweg aan te leggen.
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De effecten van de toepassing van dit type verharding zijn met het akoestisch model
doorgerekend. In Tabel 2 zijn de effecten op het aantal sterk geluid belaste woningen
weergegeven. Toepassing van zeer stil asfalt leidt tot een verdere reductie van het aantal
woningen met een hoge geluidbelasting. Ook na toepassing van zeer stil asfalt blijft
alternatief Recht gunstiger dan alternatief S-bocht.

autonoom Recht S-Socht Recht S-Socht
ZSA_SD ZSA-SD

) 53 729 719 722 701 700
) 58 312 253 259 252 255
verschil met referentie

) 53 0 -10 -7 I -28 -29
) 58 0 -59 -53 I -60 -57

Tabel 2: Effect van MMA-maatregelen op het aantal sterk geluidbelaste woningen

Uit de berekeningen voor de geluidbelasting voor woningen langs het tracé blijkt dat
toepassing van een stille verharding sterk kan bijdragen aan het verminderen van de
toename van de geluidbelasting in vergelijking met de referentiesituatie. De reductie van
de toename bedraagt - bij de woningen met de grootste toename - ongeveer 6 dB. De

woningen met de grootste toename liggen aan het deel van de Rijnstraat dat onderdeel
gaat worden van de Randweg. Door toepassing van een zeer stille verharding liggen de
maximale waardes in de situatie met Randweg op ongeveer 60 dB. Het gaat hierbij om

enkele woningen. Naast deze maatregelen aan de Randweg zelf kan aanvullend worden
overwogen om andere wegen - zoals de rest van de Rijnstraat - te voorzien van een
geluidarme verharding.

De effecten van de toepassing van een zeer stille verharding op het geluidbelast opper-
vlak zijn zichtbaar gemaakt in Tabel 3, Figuur 11 en Figuur 12. De toepassing van de stille
verharding leidt er toe dat de geluidcontouren dichter bij de weg liggen; de toename van
het geluidbelast oppervlak is daarmee dus kleiner dan in de situatie zonder stile
verharding.

autonoom Recht S-Bocht Recht S-Socht
ZSA_SD ZSA-SD

) 53 243 261 263 247 248
) 58 119 131 132 122 123
verschil met referentie

) 53 0 18 20 4 5

) 58 0 12 13 3 4
Tabel 3: Effect van MMA-maatregelen op het geluid belast oppervlak
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Figuur 11: Effect van zeer stil asfalt op geluid belast oppervlak, alternatief Recht

Figuur 12: Effect van zeer stil asfalt op geluid belast oppervlak, alternatief S.bocht

3.6.2 Landschappelijke inpassing

Alternatief Recht (basis voor het MMA) voegt zich in het gedeelte tussen de Linge en de

Rijksstraatweg in het bestaande landschap en het verkavelingspatroon. Bij de kruising
met de Linge en de aansluiting op de Rijnstraat doorsnijdt het tracé de
landschapsstructuur. Vanuit landschappelijk oogpunt is het wenselijk dat de Linge hier zo
haaks mogelijk wordt gekruist. Door de dwangpunten, de benodigde boogstralen in het
tracé en door de bocht in de Linge is een haakse kruising wellicht niet mogelijk.

Gezien de kenmerken van het landschap is het voor de inpassing niet wenselijk om de
weg te voorzien van een begeleidende (laan)beplanting.
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Maatregelen voor natuur

Het MMA voor de Randweg Geldermalsen kan voor het aspect 'natuur' worden

geoptimaliseerd op het volgende onderdeel:

Inrichting onder de brug over de ecologische verbindingszone langs de Linge
De Randweg kruist de ecologische verbindingszone met een brug, waarmee ruimte wordt
geboden aan het functioneren van de EVZ. De kruising van de Randweg en de EVZ kan
verder worden geoptimaliseerd door de ruimte onder de brug in te richten met geleidende
voorzieningen, zoals stapelmuren langs de landhoofden en/of de brugpeilers, en enkele
boomstammen of boomstronken op de oevers. Deze mogen bij hoog water niet opdrijven.

Verdere maatregelen voor natuur (bijvoorbeeld in de vorm van laanbeplanting langs het
tracé) zijn vanwege de landschappelijke inpassing niet gewenst en ook vanuit de effecten
op natuurwaarden niet noodzakelijk.

3.7 Het voorkeursalternatief

blad 24 van 64

Mede op basis van het MER is een keuze gemaakt voor het alternatief dat uiteindelijk
gerealiseerd gaat worden, het voorkeursalternatief. Dit voorkeursalternatief vormt de
basis voor het onderhavige bestemmingsplan. Op basis van het MER is het
voorkeursalternatief gekozen uit het Alternatief Recht en het Alternatief S-bocht, waarbij
het Alternatief Recht iets beter scoort. Daarbij heeft een beoordeling plaatsgevonden van
diverse aspecten, namelijk enerzijds kosten en anderzijds effecten op natuur, landschap,
wonen en werken. De verschilen tussen de twee alternatieven zijn overigens niet erg
groot. Op basis van de beoordeling van de kosten en de milieugevolgen is gekozen voor
Alternatief Recht. In het onderstaande staan de overwegingen aangegeven.

Kosten
De kosten voor een recht tracé dat de perceelsgrens volgt. zijn lager dan bij een gebogen
tracé. Ten opzicht van het Alternatief S-bocht hoeft voor Alternatief Recht de verwerving
van gronden met minder verschillende grondeigenaren plaats te vinden, waarmee ook de
nadeelcompensatie gunstiger uitvalt. Daarnaast zijn voor Alternatief Recht minder
vierkante meters aan asfalt nodig. wat een gunstig effect op de kosten heeft.

Landschap
Het effect op met name het landschap en de cultuurhistorie is in dit alternatief minder
belastend dan in het Alternatief S-bocht. Het aanleggen van een recht tracé dat de
perceelsgrens volgt doet meer recht aan het historisch verkavelingspatroon.

Overige aspecten
Voor de overige bepalende milieugevolgen is er weinig onderscheid tussen de twee
alternatieven. Beide alternatieven leveren een vergelijkbare bijdrage aan het verbeteren
van de leefbaarheid en de verkeerssituatie in de kernen Buurmalsen en Geldermalsen.

Ten aanzien van de nieuwe brug over de Linge wordt de voorkeur uitgesproken voor een
plaatbrug (en geen boogbrug) vanwege de effecten op het landschap (minder zichtbaar)
en de kosten.
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In het voorkeursalternatief wordt tevens een ongelijkvloerse kruising voor het fietsverkeer
ter hoogte van de Burensedijk opgenomen vanuit veiligheidsoverwegingen.

De aansluiting op de Rijksstraatweg vindt plaats in de vorm van een rotonde. Dit is een
verkeersveiliger oplossing dan een aansluiting in de vorm van een t-splitsing.

3.8 Optimalisatie voorkeursalternatief

blad 25 van 64

Bij alternatief Recht is in de optimalisatie van het technisch ontwerp van de weg
beschouwd welke maatregelen behorend bij het MMA worden meegenomen in het
ontwerp van de weg.

Ten opzichte van het voorkeursalternatief in het MER heeft er op een aantal punten nog
een optimalisatie plaatsgevonden na afronding van het MER. Deze aanpassingen zijn in
het bestemmingsplan meegenomen. Het betreft de beide aansluitingen van de Randweg
op de bestaande infrastructuur.

Aan de noordwestelijke zijde is de aansluiting gerealiseerd in de vorm van een rotonde.
Deze rotonde heeft een enigszins gewijzigde ligging ten opzichte van het ontwerp dat bij
het voorkeursalternatief in het MER is gehanteerd. De aanleiding hiertoe is gelegen in de
eigendomssituatie van de gronden. Voor de aanleg van de uiteindelijk gekozen rotonde
hoeft slechts één perceel aangekocht te worden, waar dat in de variant die in het MER
staat meerdere percelen betreft. Bijkomend voordeel is dat het als gevolg daarvan
gewijzigd wegontwerp leidt tot een logischer indeling van het kruispunt. De drie 'poten'
van de rotonde zijn gelijkwaardig en even ver van elkaar gelegen. Hiermee kan beter het
beeld van een doorgaande route via de randweg worden gerealiseerd. Op gebied van
relevante omgevingsaspecten, zoals geluid, luchtkwalieit en dergelijke, passen de
effecten van het uiteindelijk gekozen ontwerp binnen de effecten van de alternatieven die
in het MER zijn onderzocht.

Aan de oostzijde is in het voorkeursalternatief in het MER uitgegaan van een aansluiting
in de vorm van een rotonde. Deze variant is echter niet mogelijk gebleken als gevolg van
de ontwikkeling van het omliggende bedrijventerrein. Hierdoor is niet voldoende ruimte
aanwezig voor de aanleg van een rotonde. Gekozen is voor een oplossing van een kruising
met een verkeersregelinstallatie. Uit de verkeermodellen en -berekeningen is gebleken
dat deze aansluitingsvariant voldoende capaciteit heeft om het verkeer op een goede
manier af te wikkelen naar het aansluitende wegennet. Voor de effecten op de omgeving
maakt dit geen verschil ten opzichte van de onderzochte alternatieven in het MER.
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4 Realiserings- en uitvoeringsaspecten

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat een aantal deelonderzoeken beschreven. welke uitgevoerd zijn om
de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan aan te kunnen tonen. Voor ieder
deelonderzoek is een korte inleiding beschreven, gevolgd door de conclusies welke naar
aanleidingvan het uitgevoerde onderzoek getrokken kunnen worden. In dit hoofdstuk
komen achtereenvolgens de volgende aspecten aan bod:

wa te rh uishouding (inclusief watertoets):
akoestisch onderzoek:
onderzoek luchtkwaliteiL.

Naast bovengenoemde onderzoeken is reeds in het kader van het MER een aantal
onderzoeken uitgevoerd welke tevens bruikbaar zijn voor het onderhavige
bestemmingsplan. Ook zijn de effecten op een aantal thema's beschouwd. Het betreft de
onderstaande onderwerpen:

verkeerseffecten:
trillingen:
externe veiligheid;
landschap:
bodemonderzoek:
natuurtoetsj
cultuurhistorie
archeologie;
leefbaarheid:
kabels en leidingen.

4.2 Waterhuishouding

In deze waterparagraaf is op hoofdlijnen de huidige en toekomstige situatie, toegespitst
op een aantal relevante thema's, weergegeven.

4.2.1 Huidige situatie

De belangrijkste waterloop in het plangebied is de rivier de Linge. De Linge is een rivier
die loopt van Doornenburg tot Gorinchem. De Linge is ter hoogte van Geldermalsen een
rivier met een winterbed, dat begrensd is door dijken. De Linge is van groot belang voor
zowel de wateraanvoer en waterafvoer van het rivierengebied tussen de Rijn en WaaL. De

Linge heeft eveneens een recreatieve scheepvaartfunctie. Het peil van de Linge is zowel in I

de zomer als winter NAP + 0,80 m. Vanaf een waterhoogte van NAP +1,20 geldt er een Ivaarverbod voor de Linge. f
I

I
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De Linge en een deel van de uiterwaarden zijn onderdeel van het Groen Blauw Raamwerk
en aangewezen als ecologische verbindingszone (EVZ) in de ecologische hoofdstructuur

(EHS). De ambitie is om in 2018 de beoogde EHS te hebben gerealiseerd. Ter plaatse van
het plangebied is nog geen invulling gegeven aan de EVZ. Aan de EVZ de Linge zijn de

modellen Winde, Rietzanger en Ilsvogelvlinder toegekend. Het na te streven beeld voor de
Linge, als corridor, is zo weinig mogelijk obstakels in de stroming en circa een kwart van
de oevers ingericht met plas-drasbermen, begeleidende struwelen gevormd door
kruidenrijke vegetaties en struikgewas èn bosschages. De stapstenen van de Winde en
Rietzanger bieden plaats aan bijzondere watermilieus zoals open water met in het water
groeiende moerasplanten en waterplantenbegroeiing, brede rietzones,
overstromingsvlaktes, verdiepte rivierbochten, aangekoppelde rivierarmen en/of
meestromende nevengeulen, vispaaiplaatsen, maar ook waardevolle geïsoleerde

wateren.

Daarnaast is de Linge een water met een specifiek ecologische doelstelling ofwel een
SED-water. Een SED-water is een water waarbij de meeste natuurlijke situatie niet in het
verschiet ligt, maar waarbij alle reden is om uit te gaan van een gunstige ecologische
ontwikkeling. Een belangrijk uitgangspunt voor bescherming van SED-wateren is het
bewerkstelligen van een minimale invloed op de ecologie, kwaliteit en kwantiteit van het
oppervlaktewater. Voor de kern Geldermalsen spelen de effecten van riooloverstorten een
belangrijke rol.
De Linge is in het kader van Europese kaderrichtlijn Water (KRW) aangeduid als een KRW-
lichaam.

De dijken langs de Linge hebben de status van een secundaire waterkering. Aan de
noordzijde van de Linge ligt de Burensedijk. Aan de zuidkant van de Linge ligt op enige
afstand van de Linge de Lingedijk. Een deel van het bedrijventerrein en de Rijnstraat, waar
de nieuwe brug op aantakt, ligt buitendijks in het winterbed.

Aan de westzijde van de Burensedijk liggen meerdere sloten en weteringen in en rond het
plangebied. De peilen van de watergangen ten westen van de Linge zijn vastgesteld op
zomerpeil = NAP +1,60 m, winterpeil = NAP +1,40 m. Het praktijkpeil van de sloten is
zomerpeil NAP +1,80 m. winterpeil Nap +1,60 m.

Waterschap Rivierenland is waterbeheerder, vaarwegbeheerder en beheerder van de

waterkeringen in het plangebied.

Toekomstige situatie

In het plangebied wordt een kruising met de Linge, herinrichting van een deel van de
Rijnstraat en een nieuwe weg aangelegd aan de noordzijde van de Linge die met een
rotonde aansluit op de Rijksstraatweg.

Het toekomstig tracé van de randweg volgt zoveel mogelijk het oorspronkelijk
verkavelingspatroon en de perceelsgrenzen en loopt hierdoor enigszins 'hoekig' door het
landschap.

Het tracé kruist de Linge en de Burensedijk. Het deel van het traject tussen de Burensedijk
en de aansluiting van de nieuwe Randweg op de bestaande Rijnstraat ligt binnen het
winterbed van de Linge.
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De kruising van de weg met de Linge wordt uitgevoerd als plaatbrug. De plaatbrug is
weinig zichtbaar in het landschap. Tussen de feitelijke kruising met de Linge en de
aarden banen zitten aanbruggen die op peilers in de uiterwaarden rusten. Het gedeelte
van de brug over de Linge is een vrije overspanning. Er komen geen brugpeilers in de
Linge te staan. De afstand tussen de aardenbanen aan beide zijden van de Linge bedraagt
circa 150 meter. Aan de noordzijde van de Linge bedraagt de lengte van de aanbruggen
circa 55 meter. Aan de zuidzijde bedraagt de lengte van de aanbruggen circa 60 meter. De

vlakke betonnen brug heeft een overspanning van circa 35 meter.

Ter hoogte van de Randweg buigt het fietspad iets ten noorden van de dijk af en komt na
kruising met de Randweg door middel van een fietstunnel weer terug de dijk op.

Aan de noordzijde van de Burensedijk liggen aan weerszijden van het grond lichaam
droogvallende bermgreppels voor de opvang en afvoer van water. Aan de noordzijde van
de rotonde en de Rijksstraatweg wordt een bestaande watergang verlengd en vergroot
voor de afvoer van riooloverstortwater.

Waterhuishoudkundige aspecten

Bij ontwikkeling van het gebied dient rekening gehouden te worden met de
uitgangspunten, wensen en aandachtspunten ten aanzien van de waterhuishouding. De
voorgenomen ontwikkeling wordt daarop toegelicht aan de hand van de thema's
besproken in het startoverleg van 14 april 2009 met het waterschap.

Brug over de Linge
Realisatie van de voltooiing van de Randweg heeft geen directe invloed op de Linge.
De constructie van de brug houdt de Linge vrij van obstakels en veroorzaakt geen

opstuwing in de afvoer.

Bij het ontwerp is de recreatievaart functie leidend geweest, waardoor de recreatievaart
niet ten nadele wordt beïnvloed wordt door de brug.
Vanuit de recreatievaart is een minimale doorvaarthoogte van 2.75 meter boven het
zomerpeil benodigd (SRN,2000). Vanaf een waterhoogte van NAP +1,20 meter geldt een
vaarverbod voor de Linge. Uitgaand van het peil van 0,80 meter + NAP en een

veiligheidsmarge van 0.20 meter betekent dit een minimale hoogte van de onderkant van
de brug van 3,75 meter + NAP. Met het huidige ontwerp wordt deze doorvaarthoogte
ruimschoots behaald: Voor de vrije overspanning van 35 meter over de Linge is een
constructiedikte van 1,50 tot 1,20 meter benodigd. Met een weghoogte van 5,40 meter +
NAP betekent dit een hoogte van de onderkant van de brug tussen de 3,90 meter + NAP
tot 4,20 meter + NAP.
Het waterschap heeft als gewenste doorvaarthoogte gerefereerd aan de bovenstroomse
brug over de Korne in de Tielseweg te Buren in verband met gewenste recreatieve

ontwikkelingen in Buren. De onderkant van deze brug is gelegen op 4.30 meter + NAP.
Daarbij heeft de brug een doorvaarthoogte van 3,30 meter + NAP, rekening houdend met
0,20 meter veiligheidsmarge en een waterpeil van 0,80 meter + NAP. Voor de nieuwe
brug over de Linge ten behoeve van de randweg worden deze zelfde maten aangehouden,

waarbij de onderkant van de brug ten minste 4,30 meter + NAP. komt te liggen ten
behoeve van het garanderen van een goede doorvaarthoogte. Het college van
burgemeester en wethouders heeft dit op 12 mei 2009 besloten.
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Compensatie Lingebed

Het oppervlak van de grond lichamen en de peilers die in het Lingebed worden
aangebracht tussen NAP + 1 meter en NAP + 4 meter, dient binnen hetzelfde peilvak van
de Linge gecompenseerd te worden in verband met behoud van de waterbergende functie
van het winterbed. Daarnaast dient het extra verhard oppervlak dat afstroomt op de Linge
gecompenseerd te worden. Op het huidige ontwerp is bepaald dat 5.000 tot 5.500 m'
compensatie benodigd zijn in het in winterbed.

Het perceel waarop het zuidelijke grondlichaam ligt, kan hiervoor deels ingericht worden.
Voor de overige compensatie wordt een (deel van een) perceel gelegen langs de Linge aan
de noordzijde, ter hoogte van de brug heringericht. Aan de noordzijde van de evenwijdig
aan de Linge gelegen rioolpersleiding zal het maaiveld verlaagd worden, waardoor een
langwerpige moeraszone ontstaat. De rioolpersleiding met benodigde gronddekking
wordt als een soort dijk in het ontwerp ingepast. Bij de verder uitwerking zal bepaald
worden of de moeraszone een open verbinding krijgt met de Linge over of onder de
rioolpersleiding of dat de moeraszone in normale situaties (geen grote afvoer op Linge)
gevoed wordt met regenwater en grondwater. Met behulp van een zeer flauw talud vanaf
de natte moeraszone wordt een waardevolle gradiënt van nat naar droog met water- en
oevervegetatie en ruigtevegetatie (grassen en kruidachtigen) gerealiseerd. Met deze
inrichting is voldoende waterberging ter compensatie van de verloren gegane
waterberging en van de toename in verharding, in combinatie met vanuit de EVZ gewenste
biotopen, te realiseren.

Compensatie verharding
Door de aanleg van de weg neemt het verharde oppervlak toe. Om versnelde afvoer van
hemelwater op te vangen wordt daarom aan beide zijden van de weg een bermsloot
aangelegd. Naast opvang van regenwater draagt deze watergang zorg voor de

ontwatering van de weg.
De bermsloot is een meter diep voor de ontwatering van de weg. De bermsloten zullen dan
ook droogvallende greppels zijn.

De toename in verhard oppervlak is circa 12.150 m'. Bij een T=10 moet er 436 m'/ha
berging gerealiseerd worden. Dit komt neer op een totale bergingsopgave van circa 530
m'. Bij de bergingsberekening is uitgegaan van een toegelaten peilstijging van 0,30 meter
vanaf de bodem (bij een T=10 neerslagsituatie). Uitgaande van deze peilstijging heeft de
weg een drooglegging van 0,70 meter bij deze T=10 neerslagsituatie en voldoet zo aan de
droogleggings- en ontwateringsnorm. De nieuwe bergingsruimte binnen de weggreppels
aan noordzijde van de Burensedijk hebben overcapaciteit, uitgaand van afvoer van
naastgelegen wegdelen. De brugdelen wateren in principe af op het winterbed van de
Linge. Echter. indien dit niet wenselijk is in verband met inzameling en zuivering van het
wegoppervlak, is er ruimte binnen de weggreppels aan de noordzijde.

Waterstructuur
Het ontwerp passeert in het noordelijke deel van het plangebied sloten. In het ontwerp
loopt het tracé over circa 200 meter vlak langs een sloot die als bermsloot wordt ingepast.
De bestaande B-watergang aan de noordzijde van de Rijksstraatweg wordt
opgewaardeerd naar een A-watergang en aan de zuidzijde verlengd richting de
uitstroomopening van de te realiseren bergbezinkleiding ter hoogte van de huidige
overstort. Het overstortwater wordt via deze nieuwe A-watergang afgevoerd. Op de
bestaande B-watergang aan de zuidzijde van de Rijksstraatweg komt geen overstortwater
meer. Deze B-watergang wordt gehandhaafd. Echter ter plaatse van de rotonde wordt de
B-watergang om de rotonde heen geleid zodat de duiker zo kort mogelijk is om de
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bestaande loop weer op te pakken. Op deze wijze is de huidige waterstructuur en daarin
gewenste optimalisatie ingepast in het ontwerp van de Randweg.

Waterkwaliteit
De bermgreppels zijn droogvallende watergangen met een bodemhoogte van 2,60 meter
+ NAP.

Het afstromende hemelwater is aan te duiden als in enige mate verontreinigd water. Het
risico van afspoeling van vervuild water van de weg kan beperkt worden door af te
koppelen conform de afkoppelboom die door het waterschap gehanteerd wordt. In
overeenstemming met de afkoppelboom stroomt het regenwater van het overgrote deel
van het tracé vrij afvia een berm naar de bermgreppels. Hel afstromend water van de brug

en de Rijnstraat kan worden opgevangen in een zuiverende passage in het winterbed van

de Linge voordat het afgevoerd wordt naar de Linge.
Door afkoppeling van de Rijnstraat en mogelijkerwijs aanliggende straten neemt de
overstorthoeveelheden op de Linge af, zoals gewenst vanuit ecologische doelstellingen.

De water(bodem)kwaliteit zal na voltooiing van de Randweg niet verslechteren en
mogelijk zelfs verbeteren bij sanering van aangesneden water(bodem)verontreinigingen.

Grondwater
De grondwaterstand wordt voor de aanleg van de Randweg niet verlaagd. Realisatie van
de voltooiing van de Randweg heeft naar verwachting geen effect op de
grondwaterstand en. Met de realisatie van de ontwaterende greppels is de ontwatering
gegarandeerd.

Waterkering
Realisatie van de afronding van de rondweg heeft geen effect op de waterkerende functie
van het dijklichaam van de Burensedijk. Bij het ontwerp van de aansluiting van de
Randweg op de Burensedijk is behoud van de waterkerende functie als randvoorwaarde
meegenomen.

De waterkerende hoogte van de Burensedijk is 4,00 meter + NAP. De weg Burensedijk ligt
in de huidige situatie op 5,40 meter + NAP. De aansluiting van de Randweg op de
Burensedijk wordt op dezelfde hoogte van de huidige weg Burensedijk vormgegeven. Op
deze wijze wordt de huidige hoogte van het dijklichaam behouden en is er voldoende
ruimte om tussen het wegdek en de waterkerende hoogte de wegfunderingen en
eventuele benodigde leidingen aan te leggen. De weg met bijbehorende voorzieningen
wordt dus buiten het beschermende leggerprofiel van de waterkering gerealiseerd.

Ter hoogte van de Randweg buigt het fietspad iets ten noorden van de dijk af en komt na
kruising met de Randweg door middel van een fietstunnel weer terug de dijk op. De
fietstunnel heeft geen nadelige effecten op de waterkering: De fietstunnelligt op circa
15,00 meter van de teen van de dijk en ligt daarmee ruim buiten de beschermingszone
(circa 8,00 meter buiten de teen van de dijk).

De greppels in het winterbed worden buiten de beschermingszone geplaatst.
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Kabels en leidingen

Met name langs de Linge en de Burensedijk kruist het tracé van de Randweg een aantal
kabels en leidingen. De aanleg van nieuwe of verplaatste kabels en leidingen dient buiten
het leggerprofiel van de dijk gerealiseerd te worden.

Evenwijdig aan de noordzijde van de bedding van de Linge ligt een rioolpersleiding van
het waterschap. Het betreft een rioolpersleiding van rond 300 mm asbestcement met een
zone van 2,00 meter aan weerszijden van de leiding die vrij gehouden dient te worden. De
afstand tussen de insteek van de Linge en de rioolpersleiding is circa 7,50 meter. Bij de
herinrichting van het winterbed ten behoeve van realisatie compensatie wordt rekening
gehouden met de ligging van deze rioolpersleiding (beschermingszone niet afgraven en
voldoende gronddekking). De aanleg van natuurvriendelijke oevers aan de Linge worden
eveneens begrenzd door de rioolpersleiding

Ecologische verbindingszone
De constructie van de brug vormt geen belemmering voor het functioneren van de Linge
als EVZ voor de toegekende doelsoorten. De Linge blijft volledig behouden en er blijft
voldoende ruimte langs de oevers om een netwerk van stapstenen behorende bij de
toegekende doelsoorten te creëren. De doelstellingen van de EVZ zullen bij de verdere
uitwerking van het ontwerp van de brugconstructie en de compenserende maatregelen in
het winterbed worden ingepast. Eventuele barrièrewerking voor amfibieën of kleine
zoogdieren kan bijvoorbeeld met bijvoorbeeld geleidende rasters dan wel opgaande
vegetatie/struweel langs de grondlichamen zoveel mogelijk worden beperkt.
Met de realisatie van extra berging in het winterbed worden vanuit de EVZ-funclie
gewenste biotopen gerealiseerd ter plaatse van het plangebied.

Beheer en onderhoud
Het beheer en onderhoud van de weg, bermen en bermgreppels wordt uitgevoerd door de
gemeente. Het onderhoud van de bermgreppels en het grondlichaam aan de noordzijde
van de Burensedijk kan vanaf de brede bermen dan wel vanaf fietspaden inclusief
smallere berm plaatsvinden. De greppels langs het grond lichaam aan de noordzijde van

de Linge worden vanaf een onderhoudspad aan de teen van het grondlichaam

onderhouden.
Uitzondering hierop is de tot A-watergang op te waarderen bestaande watergang aan de
noordzijde van de rotonde. Deze A-watergang zal vanaf de weg door het waterschap
onderhouden worden.

Watertoetsproces

Het waterschap is bij het opstellen van het MER en het ontwikkelen van de alternatieven
als onderdeel hiervan nauw betrokken geweest. Het waterschap heeft onder andere
deelgenomen aan werksessies voor het ontwikkelen van de alternatieven. Met het
waterschap is aanvullend een overleg op 14 april 2009 geweest waarin de
uitgangspunten, wensen en aandachtspunten zijn besproken om de waterhuishouding
verder uit te werken. Hierbij zijn de verschillende oplossingsrichtingen eveneens verkend.
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Akoestisch onderzoek

Doel onderzoek

In mei 2009 is door Oranjewoud een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het doel van het
onderzoek is om de akoestische effecten van de aan te leggen randweg te berekenen.

Rekenresultaat

Met behulp van het geluidrekenmodel is op alle ontvangerpunten de geluidbelasting
vanwege het wegverkeer op de nieuwe Randweg voor het jaar 2022 berekend.

Voor het bestaande deel van de Randweg, de Rijksstraatweg en de Rijnstraat zijn de
berekeningen uitgevoerd voor de jaren 2011 en 2022 in verband met de berekening van
het effect van de fysieke wijziging.

Aanleg nieuwe weg
In Tabel 4 zijn de berekeningsresultaten met de hoogste waarde weergegeven voor de
woningen binnen de zone van de nieuw aan te leggen Randweg die vallen onder het
begrip 'aanleg nieuwe weg'.

Hoogte Geluidbelasting 2022
Punt Omschrijving (m) (dB)

0117 A Burensedijk 17 1,5 58

015a_( Rijksstraatweg 62 7,5 55

0114 B Burensedijk 19a 4,5 54

0132_B Uiterdijk 15 4,5 53

017 ( Rijksstraatweg 47 7,5 52

008_B Rijksstraatweg 51 4,5 52

076_B Rooimond 1 4,5 51

073_B Rooimond 2 4,5 50

0179a B Rooimond 2a 4,5 50

081a B Zijtak 1 4,5 50

080a B Zijtak3 4,5 50

0175 ( Rijksstraatweg 62a 7,5 50

091_B Burensedijk 21 4,5 50

074 B Rooimond 3 4,5 49

088_B Burensedijk 32 4,5 49

086a ( Beatrixstraat 1 7,5 49

0112 B Burensedijk 19 4,5 49

024 B Groeneweg 1 4,5 49

Tabel 4: Rekenresultaten aanleg nieuwe weg, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh (enkel die geluidgevoelige
bestemmingen met een geluidbelasting van 49 dB of meer)
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Fysieke wijziging van bestaande wegen
In TabelSzijn de berekeningsresultaten voor de woningen weergegeven die gelegen zijn
binnen de zone van het begrip reconstructie van de Rijksstraatweg.

In Tabel 6 zijn de berekeningsresultaten voor de woningen weergegeven die gelegen zijn
binnen de zone van het begrip reconstructie van de Rijnstraat en waar een reconstructie-
effect optreedt.

In Tabel 7 zijn de berekeningsresultaten voor de woningen weergegeven die gelegen zijn
binnen de zone van het begrip reconstructie van de Randweg en waar een reconstructie-
effect optreedt (thans doodlopend wegvak tussen Rijnstraat en de Linge).

In de tabellen is het verschil tussen de waarden weergegeven op het niet afgeronde
rekenresultaat inclusief correctie ex artikel 110g Wgh. In de tabellen is een aantal
maatgevende resultaten opgenomen. In de bijlagen bij het akoestisch onderzoek is een
volledig overzicht opgenomen.

Punt Omschrijving Geluidbelasting Verschil

(dB)

2011 2022 2011-2022

015a_( Rijksstraatweg 62 46,90 (48,00) 49,58 +2
.. . ..Tabel 5: Rekenresu!taten fysieke wIJziging van de RIJksstraatweg, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh (enkel die

woningen waarbij een reconstructie-effect optreedt)

Punt Omschrijving GeLuidbelasling Verschil

(dB)

2011 2022 2011-2022

0128a_A Rijnstraat 72 47,95 (48,00) 51,52 +4

0128a-B Rijnstraat 72 48,61 51,90 +3

0128b_A Rijnstraat 72 54,57 57,85 +3

0128b_B Rijnstraat 72 55,18 58,27 +3
..

Tabel 6: Rekenresultaten reconstructie RIjnstraat, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

(enkel die woning waarbij een reconstructie-effect is berekend)

Ruimtelijke Ontwikkeling & Economie



projectnr. 186804

15 mei 2009. revisie 02a

4.3.3

blad 34 van 64

Bestemmingsplan Randweg Geldermalsen - Buurmalsen
Voorontwerp ~

oranJewoud

Punt Omschrijving Geluldbelasting Verschil

(dB)

2011 2022 2011-2022

0124_A Rijnstraat 52 53,97 55.81 +2

0124_B Rijnstraat 52 54,93 56,89 +2

0125a_A Rijnstraat 78 44,72 (48,00) 57,89 +10

0125a_B Rijnstraat 78 45,56 (48,00) 58,65 +11

0125b_A Rijnstraat 78 43,27 (48,00) 54,37 +6

0125b_B Rijnstraat 78 44,45 (48,00) 55,32 +7

0126a_A Rijnstraat 76 46,50 (48,00) 58,60 +11

0126a_B Rijnstraat 76 47,36 (48,00) 59,25 +11

0126b_A Rijnstraat 76 44,67 (48,00) 54,61 +7

0126b_B Rijnstraat 76 45,73 (48,00) 55,17 +7

0127 _A Rijnstraat 76a 37,14 (48,00) 52,07 +4

0127_B Rijnstraat 76a 41,93 (48,00) 53,16 +5

0128a_A Rijnstraat 72 49,96 57,99 +8

0128a_B Rijnstraat 72 51,20 58,72 +8

0128b_A Rijnstraat 72 49,00 53,09 +4

0128b_B Rijnstraat 72 50,45 54,28 +4
Tabel 7. Rekenresultaten reconstructie Randweg, inclusief aftrek ex artikel 1l0g Wgh

(enkel die woningen waarbij een reconstructie-effect is berekend)

Geluidstoets

Aanleg nieuwe weg
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat in de nieuwe situatie de geluidbelasting ten
hoogste 58 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt, waarmee de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De maximaal te ontheffen
geluidbelasting van 58 dB wordt echter niet overschreden.

Gelet op de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB dient te worden
onderzocht of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn en/of dient een
hogere waarde te worden vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders.

Fysieke wijziging van bestaande wegen ¡.
Rijksstraatweg
Uit de rekenresultaten blijkt dat bij één woning (Rijksstraatweg 62) sprake is van een
toename van +2 dB als gevolg van de fysieke wijziging van de Rijksstraatweg. Dit betreft
echter géén reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder, aangezien de geluidbelasting
per saldo niet zal toenemen: door de fysieke wijziging van de Rijksstraatweg zal de
geluidbelasting van de voorgevel afnemen, maar de geluidbelasting van de linker

(noordelijke) zijgevel zal toenemen; de toekomstige geluidbelasting - op woningniveau
beschouwd - zal niet toenemen.
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Rijnstraat
Voor één woning langs de Rijnstraat (Rijnstraat 72) is sprake van een toename van de
geluidbelasling tot maximaal 58 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. De toename van

de geluidbelasting varieert daarmee van 3 tot 4 dB als gevolg van een veranderde
verkeerssamenstelling en de fysieke wijzigingen op en aan de weg. Voor de woning
bedraagt de toename meer dan 2 dB en is er sprake van een reconstructie in de zin van de
Wet geluidhinder.

Voor deze woning dient te worden onderzocht of er maatregelen ter beperking van het
geluid mogelijk zijn en/of dient er een hogere waarde te worden vastgesteld door het
college van Burgemeester en Wethouders.

Randweg (bestaand deel)

Voor een vijftal woningen (Rijnstraat 52, 72, 76, 76a en 78) in de zone van de Randweg is
sprake van een toename van de geluidbelasting tot maximaal 59 dB inclusief aftrek ex
artikel 110g Wgh. De toename van de geluidbelasting varieert daarmee van 2 tot 11 dB
als gevolg van een veranderde verkeerssamenstelling en de fysieke wijzigingen op en aan
de weg. Voor de woningen bedraagt de toename daarmee meer dan 2 dB en is er sprake
van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

Voor deze woningen dient te worden onderzocht of er maatregelen ter beperking van het
geluid mogelijk zijn en/of dient er een hogere waarde te worden vastgesteld door het
college van Burgemeester en Wethouders.

Effect op andere wegen ex artikel 99 Wet geluidhinder
Uit de berekeningen blijkt dat de toename van de geluidbelaslingen langs enkele wegen 2
dan wel3 dB toeneemt, hetgeen milieuhygiënisch gezien nauwelijks een verslechtering
oplevert. Langs meerdere wegen neemt de geluidbelasting tot maar liefst 16 dB af,
hetgeen een aanzienlijke verbetering van de geluidkwaliteit oplevert.

Hogere waarde procedure

In artikel 110a Wgh en volgende wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere
waarden kunnen worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere waarde worden
vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de
geluidbelasting vanwege een weg, onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel
overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige. verkeerskundige.
vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Op basis van de rekenresultaten, geluidtoets en mogelijke geluidbeperkende
maatregelen zijn de volgende geluidbeperkende maatregelen bepaald:

geluidreducerende wegdekverhardingvan het type 'dunne deklagen 2':
o op de nieuw aan te leggen Randweg (circa 830 m);
o op het bestaand deel van de Randweg (thans het doodlopende wegvak

van de Rijnstraat) tot op een afstand van 50 m van de T-splitsing op de
Rijnstraat (circa 130 m);

geluidreducerende wegdekverharding van het type SMA 0/6:
o op en binnen 50 m van de nieuw aan te leggen rotonde bij de Rijksstraatweg

(circa 250 m);
o op de voorsorteervakken en tenminste binnen een afstand van 50 m van de T-

splitsing op het bestaand deel van de Randweg (thans het doodlopende wegvak
van de Rijnstraat tot aan de Johan van Oldebarneveldstraat) (circa 230 m);
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o op de voorsorteervakken van de Rijnstraat ten zuiden van de T-splitsing (circa
100 m);

een absorberend geluidscherm met een lengte van 130 m en hoogte van 1,5 m
ten opzicht van bovenkant wegdek nieuwe Randweg, ter hoogte van de woning
aan de Burensedijk 17.

In het bovenstaande is uiteengezet welke geluid beperkende maatregelen er mogelijk zijn
aan de bron (de weg) en de overdacht (het gebied tussen weg en geluid gevoelige
bestemmingen/woningen). Indien blijkt dat geluidbeperkende maatregelen onvoldoende
soelaas bieden, kunnen burgemeester en wethouders van Geldermalsen - onder
voorwaarden - hogere waarden vaststellen voor de betreffende geluidgevoelige
bestemmingen (woningen).

Burgemeester en wethouders dienen de volgende hogere waarden vast te stellen,
uitgaande van het pakket aan geluidbeperkende maatregelen zoals in het vorengaande
genoemd, evenals in het akoestisch onderzoek (inclusief correctie ex artikel 110g Wgh).

hogere
waarde

adres maatgevende/veroorzakende weg (dB)
Burensedijk 17 Inieuwe Randweg'

51
Rijksstraatweg 62 'nieuwe Randweg' 51
Rijksstraatweg 47 'nieuwe Randweg' 51
Rijksstraatweg 51 'nieuwe Randweg' 50
Burensedijk 19a 'nieuwe Randweg' 49

Rijnstraat 72 Rijnstraat (ten zuiden van T-splitsing) 51

'bestaande Randweg' (bestaande Rijnstraat vanaf
Rijnstraat 52 doodlopend wegvak tot aan Johan van 56

o ldeba rn eveld straat)

'bestaande Randweg' (bestaande Rijnstraat vanaf
Rijnstraat 72 doodlopend wegvak tot aan Johan van 57

o Ide ba rn eve ld straat)

'bestaande Randweg' (bestaande Rijnstraat vanaf
Rijnstraat 76 doodlopend wegvak tot aan Johan van 56

Olde ba rn eve ld straat)

'bestaande Randweg' (bestaande Rijnstraat vanaf
Rijnstraat 76a doodlopend wegvak tot aan Johan van 49

Old e ba rn eve ld straa t)

'bestaande Randweg' (bestaande Rijnstraat vanaf
Rijnstraat 78 doodlopend wegvak tot aan Johan van 54

o ld eba rn eveld straa t)
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4.4 Onderzoek luchtkwaliteit

In deze paragraaf worden de conclusies gepresenteerd die volgen uit de resultaten van
het onderzoek met Pluim Snelweg 1.4 en CAR ii 8.0 naar de effecten van de realisatie van
de randweg op de luchtkwaliteit.

Stikstofdioxide
De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie NO, wordt op de berekende
afstanden in zowel de situatie zonder als met de realisatie van de randweg in 2010 en
2020 niet overschreden.

Fijn stof
De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie PMio wordt op de berekende

afstanden in zowel de situatie zonder als met de realisatie van de randweg in 2010 en
2020 niet overschreden.

De grenswaarde voor de etmaalgemiddelde concentratie van PMio wordt op de berekende

afstanden in geen van de scenario's vaker dan 35 maal per jaar overschreden.

Conclusie
Nergens leidt de realisatie van de randweg tot overschrijdingen van de grenswaarden
vastgesteld in Bijlage 2 van de Wet milieubeheer. Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen van de
Wet milieubeheer staat derhalve verdere besluitvorming niet in de weg (Art. 5,16, lid
l,onder a).

4.5 Verkeerseffecten

Ontsluitingsroutes
Ten zuiden van Geldermalsen loopt de Rijksweg AlS en ten westen de A2. Vanaf de AlS
ten zuidoosten van Geldermalsen loopt de provinciale weg N327 richting Leerdam.
Daarnaast is de N833 (Rijksstraatweg, gedeeltelijk provinciaal en gedeeltelijk gemeen-
telijk) een belangrijke weg. Deze loopt vanaf de AlS noordwaarts door Geldermalsen en
Buurmalsen richting Culemborg.

Fasegewijs is de afgelopen jaren invulling gegeven aan de realisatie van een Randweg
langs de oostzijde van de kern van Geldermalsen. Het tot nu toe gerealiseerde deel van de
Randweg ontlast de kern van Geldermalsen van regionale verkeer en dient als

(wijk)ontsluitingsweg voor het oostelijk deel van Geldermalsen. Ten zuiden van
Geldermalsen biedt de Randweg een goede verbinding met de in 2003 opengestelde
nieuwe aansluiting op de AlS. Het zuidelijke deel van de Randweg dient tevens als
ontsluiting voor de nieuwe stedelijke ontwikkelingen in de zone tussen de AlS en de kern
van Geldermalsen.

Verkeer vanuit Geldermalsen en verkeer dat via de oostelijke Randweg Geldermalsen
bereikt met de bestemming Tricht, Buurmalsen of verder maakt in de huidige situatie
gebruik van de bestaande brug over de Linge in de Rijksstraatweg. Om hier te komen is de
route Rijnstraat en de Kostverlorenkade of de route Provinciale- wegoost en de
Rijksstraatweg het meest voor hand liggend en gebruikt.

In
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Wegvak Weg 2006 2020 2006.20Z0
Verkeers Verkeers Toename verkeers
intensiteit intensiteit intensiteit

1 Randweg 5.600 8.400 50%
2 Randweg 4.500 7.000 55%
3 Randweg 6.800 10.800 60%
4 Randweg 7.300 10.300 40%
5 Randweg 7.700 12.600 65%
6 Randweg 8.500 16.500 95%
7 Randweg 7.200 17.000 135%
8 Randweg 13.000 22.100 70%
9 Randweg 14.600 27.000 85%
10 Rijnstraat 4.300 6.700 55%
11 Rijnstraat 6.300 9.400 50%
12 Rijnstraat 7.100 11.700 65%
13 Kostverlorenkade 8.600 13.600 60%
14 Wittem de Zwijgerweg 2.400 3.600 50%
15 ne(erweg 2.100 1.700 .20%
16 Provincialeweg 9.500 17.200 80%
17 Provincialeweg 9.700 13.800 40%
18 Provincialeweg 8.700 11.900 35%
19 H. Kuijkstraat 5.100 6.800 35%
20 Tunnelweg 2.800 4.200 50%
21 Rijksstraatweg 6.200 8.500 35%
22 Rijksstraatweg 5.800 8.000 40%
23 Rijksstraatweg 5.800 8.000 40%
24 Rijksstraatweg 8.500 11.400 35%
25 Rijksstraatweg 8.500 11.600 35%
26 Rijksstraatweg 13.300 18.100 35%
27 Rijksstraatweg 16.700 19.700 20%
28 Rijksstraatweg 12.500 16.900 35%
29 Rijksstraatweg 12.400 17.300 40%
30 Rijksstraatweg 15.400 22.300 45%
31 Rijksstraatweg 12.900 19.300 50%
32 Burensedijk 3.000 3.800 25%
33 Burensedijk 3.200 4.000 25%
34 lingedijk 5.100 7.300 45%
35 Haagse Uitweg 600 700 15%
36 nelerweg 2.700 5.400 100%

.. ..Tabel 8 ZIJn de verkeersintensiteiten in motorvoertuigen per etmaal op de belangriJkste
ontsluitingswegen van Geldermalsen weergegeven voor de huidige situatie (2006).

In de huidige situatie heeft het verkeer dat gebruik maakt van de Rijksstraatweg ter
hoogte van de bestaande brug in de Linge voor een groot deel de herkomst en bestem-
ming Geldermalsen en de N833 richting Culemborg.

Autonome ontwikkeling
De autonome ontwikkeling van het verkeer is in
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Wegvak Weg 2006 2020 2006-2020
Verkeers Verkeers Toename verkeers
intensiteit intensiteit intensiteit

1 Randweg 5.600 8.400 50%
2 Randweg 4.500 7.000 55%
3 Randweg 6.800 10.800 60%
4 Randweg 7.300 10.300 40%
5 Randweg 7.700 12.600 65%
6 Randweg 8.500 16.500 95%
7 Randweg 7.200 17.000 135%
8 Randweg 13.000 22.100 70%
9 Randweg 14.600 27.000 85%

10 Rijnstraat 4.300 6.700 55%
11 Rijnstraat 6.300 9.400 50%
12 Rijnstraat 7.100 11.700 65%
13 Kostverlorenkade 8.600 13.600 60%
14 Willem de Zwijgerweg 2.400 3.600 50%
15 neterweg 2.100 1.700 .20%
16 Provincialeweg 9.500 17.200 80%
17 Provincialeweg 9.700 13.800 40%
18 Provincialeweg 8.700 11.900 35%
19 H. Kuijkstraat 5.100 6.800 35%
20 Tunnelweg 2.800 4.200 50%
21 Rijksstraatweg 6.200 8.500 35%
22 Rijksstraatweg 5.800 8.000 40%
23 Rijksstraatweg 5.800 8.000 40%
24 Rijksstraatweg 8.500 11.400 35%
25 Rijksstraatweg 8.500 11.600 35%
26 Rijksstraatweg 13.300 18.100 35%
27 Rijksstraatweg 16.700 19.700 20%
28 Rijksstraatweg 12.500 16.900 35%
29 Rijksstraatweg 12.400 17.300 40%
30 Rijksstraatweg 15.400 22.300 45%
31 Rijksstraatweg 12.900 19.300 50%
32 Burensedijk 3.000 3.800 25%
33 Burensedijk 3.200 4.000 25%
34 lingedijk 5.100 7.300 45%
35 Haagse Uitweg 600 700 15%
36 Tielerweg 2.700 5.400 100%

Tabel 8 weergegeven. Er IS tevens een overzicht opgesteld van de autonome
ontwikkelingen die in het verkeersmodel zijn opgenomen.

De selectie van de weergegeven wegvakken is gebaseerd op de intensiteiten (hoger dan
ca. 3.500 mvt/etmaal per rijrichting) en de invloed van de voltooiing van de Randweg op
de intensiteiten (toe- of afname verkeersintensiteiten hoger dan ongeveer 10%).

In het kader van de planvorming voor de Randweg zijn modelberekeningen (in Omnitrans)
gemaakt op de wegvakken in het studiegebied van de Randweg vóór en na voltooiing van
de Randweg. Het model is een schematische weergave van de werkelijkheid en is
gekalibreerd aan verkeerstellingen. Het model houdt rekening met de capaciteit van een
wegvak. Voor de situaties in 2010 en 2020 zijn behalve de autonome mobiliteitsgroei ook
voorziene ruimtelijke ontwikkelingen meegenomen. Naast sociaal-economische
wijzigingen, heeft de gemeente ook het voornemen om het wegennet te veranderen. De
belangrijkste wijzigingen in het wegennet voor de toekomst zijn:

inrichting 30 km/u gebieden binnen de kom:
inrichting 60 km/u gebieden buiten de kom:
aanleg Randweg Geldermalsen plus aanpassing toeleidende/kruisende wegen.
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Figuur 13: Overzicht wegvakken (geel bestaand, groen nieuw)

Wegvak Weg 2006 2020 2006.2020
Verkeers Verkeers Toename verkeers
intensiteit intensiteit intensiteit

1 Randweg 5.600 8.400 50%
2 Randweg 4.500 7.000 55%
3 Randweg 6.800 10.800 60%
4 Randweg 7.300 10.300 40%
5 Randweg 7.700 12.600 65%
6 Randweg 8.500 16.500 95%
7 Randweg 7.200 17.000 135%
8 Randweg 13.000 22.100 70%
9 Randweg 14.600 27.000 85%

10 Rijnstraat 4.300 6.700 55%
11 Rijnstraat 6.300 9.400 50%
12 Rijnstraat 7.100 11.700 65%
13 Kostverlorenkade 8.600 13.600 60%
14 Wilem de Zwijgerweg 2.400 3.600 50%
15 nelerweg 2.100 1.700 .20%
16 Provincialeweg 9.500 17.200 80%
17 Provincialeweg 9.700 13.800 40%
18 Provincialeweg 8.700 11.900 35%
19 H. Kuijkstraat 5.100 6.800 35%
20 Tunnelweg 2.800 4.200 50%
21 Rijksstraatweg 6.200 8.500 35%
22 Rijksstraatweg 5.800 8.000 40%
23 Rijksstraatweg 5.800 8.000 40%
24 Rijksstraatweg 8.500 11.400 35%
25 Rijksstraatweg 8.500 11.600 35%
26 Rijksstraatweg 13.300 18.100 35%
27 Rijksstraatweg 16.700 19.700 20%
28 Rijksstraatweg 12.500 16.900 35%
29 Rijksstraatweg 12.400 17.300 40%
30 Rijksstraatweg 15.400 22.300 45%
31 Rijksstraatweg 12.900 19.300 50%
32 Burensedijk 3.000 3.800 25%
33 Burensedijk 3.200 4.000 25%
34 Ungedijk 5.100 7.300 45%
35 Haagse Uitweg 600 700 15%
36 nelerweg 2.00 5.400 100%

Tabel 8: Etmaalintensiteiten (werkdag) belangrijke wegen in mvt/etmaal

Op nagenoeg alle wegvakken neemt de verkeersintensiteit in de autonome situatie toe.
Dit komt enerzijds doordat het autogebruik in de toekomst toeneemt en anderzijds omdat
een aantal ontwikkelingen in Geldermalsen plaatsvindt. Uit de tabel blijkt dat de
verkeersintensiteiten op de huidige randweg ten noorden van de Tielerweg (wegvakken 1
tot en met 5) in 2020 met circa 40-65 % zullen toenemen ten opzichte van 2006. Op de
huidige randweg ten zuiden van de Tielerweg (wegvakken 6 tot en met 9) nemen de
verkeersintensiteiten in 2020 met circa 70-135% toe ten opzichte van 2006. Dit is
grotendeels het gevolg van de ontwikkeling van de Plantage (1.600 woningen) en
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bedrijventerrein Hondsgemet (onder andere 50 hectare gemengde bedrijvigheid). Ook op
de provinciale weg (wegvak 16) is hierdoor een flinke toename zichtbaar (80%).

Voor de Rijksstraatweg door het centrum van Geldermalsen (wegvakken 27 tot en met 29)
is de toename van verkeersintensiteiten naar verwachting circa 20% tot 40%. De
verkeersintensiteit op de Rijksstraatweg door Buurmalsen (wegvak 23) neemt in 2020
naar verwachting toe met 40% ten opzichte van 2006. De intensiteit op de provinciale
weg N327 tussen de Randweg en de Rijksstraatweg (wegvakken 16) neemt naar
verwachting met circa 80% toe.

Voor de herkomst en bestemming van verkeer in de autonome situatie (2020) geldt dat
het verkeer dat gebruik maakt van de Rijksstraatweg ter hoogte van de bestaande brug in
de Linge voor een groot deel de herkomst en bestemming Geldermalsen en de N833

richting Culemborg heeft.

IfC verhoudingen
Een maat voor de verkeersafwikkeling, is de verhouding tussen de intensiteit (I) en de
capaciteit (C). De intensiteit is het aantal motorvoertuigen op een wegvak, meestal aan-
gegeven per etmaal. De capaciteit is het maximaal mogelijk aantal voertuigen op een
wegvak, waarbij nog sprake is van een goede doorstroming en afwikkeling. In een stede-
lijke omgeving hebben kruispunten (al dan niet geregeld) een grote invloed op de
verkeersafwikkeling.

In het MER is een overzicht opgenomen dat de verkeersintensiteiten en de I/C

verhoudingen (de verhouding tussen de intensiteit en de capaciteit, zie kader) weergeeft
voor de meest relevante wegvakken in Geldermalsen en Buurmalsen. De gegevens zijn
afkomstig uit het verkeersmodel van de gemeente Geldermalsen. De verkeersintensiteiten
en de I/C verhoudingen zijn gegeven voor de huidige situatie 2006 en voor de autonome
ontwikkeling 2020.

I I everhouding
Maat voor verkeersafwikkeling, de kwalieit van een wegvak, is de verhouding tussen intensiteit (I)
en capaciteit (C). De intensiteit is het aantal motorvoertuigen op een wegvak, in dit geval de
spitsuurintensiteit. De spitsuurintensiteit is gesteld op 10% van de etmaalintensiteit voor een
werkdag. Dit is een conservatieve benadering. De capaciteit is het maximaal mogelijke aantal
motorvoertuigen op een wegvak, waarbij nog sprake is van een goede doorstroming en afwikkeling,
per uur. In een stedelijke omgeving hebben kruispunten (at dan niet geregeld) een grote invloed op
de verkeersafwikkeling. De invloed van kruispunten is niet weer te geven met de I/C verhouding.

Ten behoeve van de beoordeling van I/C-verhoudingen kan de volgende indeling worden gebruikt:
I/C (0,5: goede verkeersafwikkeling, nauwelijks kans op fievorming
0,5 (I/C (0,75: goede verkeersafwikkeling, nauwelijks kans op fievorming. Op

binnenstedelijke wegvakken kan beperkte capaciteit op kruispunten leiden tot filevorming
0,75 (I/C (0,9: tijdens de spitsuren beperkte verkeersafwikkeling en kans op fievorming

0,9 (1/ C (1,1: tijdens de spitsuren slechte tot zeer slechte verkeersafwikkeling en kans op
fievorming
1,1 ( I/C ( 1,25: ook buiten spitsuren is de verkeersafwikkeUng beperkt
1/ C) 1,25: gedurende grote delen van de dag is sprake van slechte tot zeer slechte
verkeersafwikkeling en dus kans op fievorming

Uit het bedoelde overzicht in het MER blijkt dat zowel in de huidige situatie (2006) als
voor de autonome ontwikkeling (2006) de verkeersafwikkeling op de genoemde wegen
vanuit de I/C verhouding gezien goed is. Zoals aangegeven hebben in een stedelijke
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omgeving kruispunten (al dan niet geregeld) een grote invloed op de verkeersafwikkeling.
De invloed van kruispunten is niet weer te geven met de I/C verhouding.

Verbreden A2
In 2000 is het Tracébesluit (TB) genomen voor een variant van verbreding van de A2
tussen onder andere het knooppunt Everdingen en het knooppunt Dei!. Het TB voor de
verbreding naar 2x4 is op 7 november 2008 genomen. De maximumsnelheid blijft 120
km/uur en er komen aanvullende maatregelen tot optimale inpassing van de te verbreden
brug over de Linge.

Voor de Rijksstraatweg in het centrum van Geldermalsen zijn aanpassingen aan de
verkeersstructuur voorzien in de vorm van invoering van 30/60 km/uur gebieden.

Effect Randweg op verkeersintensiteilen
Realisatie van het laatste stuk van de Randweg leidt tot veranderingen in de
verkeersafwikkeling in Geldermalsen en Buurmalsen. In Tabel 9 zijn de
verkeersintensiteiten gegeven voor 2006. 2020 zonder de voltooiing van de Randweg

(referentiesituatie) en mét de laatste fase van de Randweg voor de belangrijkste wegen.
De laatste kolom geeft het verschil in toe- of afname van de verkeersintensiteiten voor
2020 zonder voltooiing van de Randweg en met voltooiing van de Randweg.

De selectie van de weergegeven wegvakken is gebaseerd op de intensiteiten (hoger dan
ca. 3.500 mvt/etmaal per rijrichting) en de invloed van de voltooiing van de Randweg op
de intensiteiten (toe- of afname verkeersintensiteiten hoger dan ongeveer 10%).

In grote lijnen is het effect van de Randweg dat de intensiteiten op de Randweg en de
Rijnstraat toenemen, en op de bestaande route door de kernen Geldermalen en
Buurmalsen afnemen.

Als gevolg van voltooiing van de Randweg zal meer verkeer van de Randweg gebruik

maken. Dit verklaart de toename van de groei van verkeersintensiteiten over de Randweg
in het geval van voltooiing van de Randweg. Met name over het deel van de Randweg ter
hoogte van de Rijnstraat (wegvakken 1, 2 en 10) heeft de voltooiing van de Randweg een
groot effect. De verkeersintensiteiten neemt hier als gevolg van de voltooiing van de
Randweg volgens het verkeersmodel 50% tot 65% toe. Ook op de overige delen van de
randweg en op de Rijnstraat neemt de verkeersbelasting toe.

Ten noorden van de aansluiting van de Randweg op de Rijksstraatweg (wegvak 22) groeit
de intensiteit met ongeveer 20% ten opzichte van de situatie zonder voltooiing van de
Randweg.

De voltooiing van de Randweg leidt tot een afname van de verkeersintensiteiten over de
Rijksstraatweg in het centrum van Geldermalsen (wegvakken 27 en 28). De verkeersinten'
siteiten nemen hier met ongeveer 10% af in vergelijking met de referentiesituatie. Op het
deel van de Rijksweg door Buurmalsen (wegvakkan 23, 24, 25 en 26) nemen de verkeers.
intensiteiten sterk af: ten opzichte van de referentiesituatie is de afname tussen de 60 en
90%.

Omdat de Burensedijk aansluit op de Randweg is ook op wegvak 32, de weg tussen Buur-
malsen en de Randweg een forse afname van bijna 100% van het verkeer te zien. Op de
Burensedijk richting het noordoosten is door deze aansluiting juist een forse toename van
het verkeer van meer dan 70% te zien. Op de Willem de Zwijgerweg is als gevolg van de
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aanleg van de randweg een forse afname van bijna 80% te zien. De Randweg biedt hier
via de Burensedijk een alternatief voor verkeer tussen Buren en Geldermalsen.

Door de gewijzigde verkeersstructuur maakt relatief meer verkeer gebruik van de Haagse
Uitweg (wegvak 35) in plaats van dat het gebruik maakt van de Lingedijk (wegvak 34).

De effecten van de alternatieven op de verkeersintensiteiten zijn positief beoordeeld,
omdat een groter deel van het verkeer gebruik maakt van daarvoor beter geschikte
wegen. Wegen met ook een erfontsluitingsfunctie worden ontlast.

Wegvak Weg 2006 2020 (autonoom) 2020 (randweg) toe- of afname
Verkeers Verkeers Verkeers Verkeers
intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit

1 Randweg 5.600 8.400 13.000 4.600
2 Randweg 4.500 7.000 11.600 4.600
3 Randweg 6.800 10.800 12.000 1.200
4 Randweg 7.300 10.300 11.900 1.600
5 Randweg 7.700 12.600 13.600 1.000
6 Randweg 8.500 16.500 17.600 1.100
7 Randweg 7.200 17.000 17.800 800
8 Randweg 13000 22.100 22.600 500
9 Randweg 14.600 27.000 26.900 .100

10 Rijnstraat 4.300 6.700 11.00 4.400
11 Rijnstraat 6.300 9.400 12.300 2.900
12 Rijnstraat 7.100 11.700 13000 1.00
13 Kostverlorenkade 8.600 13.600 13.600 0
14 Wilem de Zwijgerweg 2.400 3.600 800 .2.800
15 TIelerweg 2.100 1.700 1.500 .200
16 Provincialeweg 9.500 17.200 16.300 .900
17 Provincialeweg 9.700 13.800 13.700 .100
18 Provincialeweg 8.700 11.900 11.700 .200
19 H. Kuijkstraat 5.100 6.800 6.600 -200
20 Tunnelweg 2.800 4.200 4.000 -200
21 Rijksstraatweg 6.200 8.500 9.200 700
22 Rijksstraatweg 5.800 8.000 9.500 1.500
23 Rijksstraatweg 5.800 8.000 900 .7.100
24 Rijksstraatweg 8.500 11.400 800 .10.600
25 Rijksstraatweg 8.500 11.600 1.400 -10.200
26 Rijksstraatweg 13.300 18.100 7.700 -10.400
27 Rijksstraatweg 16.700 19.700 17.500 .2.200
28 Rijksstraatweg 12.500 16.900 15.400 .1.500
29 Rijksstraatweg 12.400 17.300 15.900 .1.400
30 Rijksstraatweg 15.400 22.300 Z1.400 .900
31 Rijksstraatweg 12.900 19.300 19.100 -200
32 Burensedijk 3.000 3.800 100 -3.700
33 Burensedijk 3.200 4.000 6.800 2.800
34 Lingedijk 5.100 7.300 6.500 .800
35 Haagse Uitweg 600 700 1.00 600
36 Tielerweg 2.00 5.400 5.200 200
37 7-de fase randweg 10.800 10.800
38 7-de fase randweg 14.100 14.100

Tabel 9: Effect van voltooiing Randweg op de etmaalintensiteiten (werkdag) voor belangrijke wegen in
mvt/etmaal

Langzaam verkeer
Langs de gehele Rijksstraatweg tot aan Culemborg liggen aan weerszijden van de weg
fietsstroken. Binnen de bebouwde kom liggen langs delen van de hoofdwegen (onder
andere de Randweg en de Rijksstraatweg naar Meteren) ook fietspaden of kan over
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parallelweggetjes gereden worden. Tussen de Emmalaan en de Herman Kuijkstraat liggen
fietsstroken. Tussen de Herman Kuijkstraat en Achter 't Veer liggen geen fietsstroken of-
paden.

Autonoom is de realisatie van een fietspad tussen Buurmalsen en Culemborg voorzien.
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Openbaar vervoer

In Geldermalsen en in Beesd ligt een treinstation. Door de gemeente rijden twee regionale
bussen die beide een verbinding hebben met het station in Geldermalsen. Naast de
regionale bussen rijden door Geldermalsen zelf ook buurtbussen. Deze bussen rijden via
de verschillende dorpskernen van de gemeente Geldermalsen en maken gebruik van de
Rijksstraatweg.

Landbouwverkeer
De Rijksstraatweg is toegankelijk voor landbouwverkeer. Dit geldt ook voor de
Burensedijk.

Verkeersveilgheid
Binnen verkeersveiligheid is onderscheid gemaakt in objectieve veiligheid, uitgedrukt in

(letsel)ongevallen en slachtoffers, en subjectieve veiligheid, uitgedrukt in

verkeersdreiging. De route Rijksstraatweg. tussen de Emmalaan en de Lingebrug, is over
een langere lengte onveilig. Uit de database met verkeersongevalsgegevens (www.via-
stat.nl) blijkt dat met name bij de huidige Lingebrug relatief veel ongevallen voorkomen.

4.6 Trilingen

Huidige situatie
Verkeer. met name zwaar vrachtverkeer, kan trillingen langs de weg veroorzaken. Lokaal
kan dat als hinderlijk worden ervaren en zelfs tot schade leiden. Er is geen kwantitatieve
data voor handen over trillingshinder, laat staan hoe zich dat zal ontwikkelen in de
toekomst. Ook zijn er geen wettelijke normen voor trillingen. Op basis van praktijkcriteria
voor zwaar verkeer kan worden bepaald wanneer trillingen als hinderlijk zullen worden
bevonden. Voor licht verkeer zijn er geen criteria beschikbaar.

Effect van de voltooiing van de randweg
De voltooiing van de randweg leidt tot een afname van het doorgaand (vracht)verkeer
door Buurmalsen en de kern van Geldermalsen. De nieuwe route is -onder andere door de
grotere afstand tussen weg en trillinggevoelige objecten, zoals woningen- wat minder
gevoelig voor trillinghinder.

Conclusie
Als gevolg van de voltooiing van de Randweg zal de trillingsoverlast in de kernen
afnemen.

4.7 Externe veilgheid

Transport
De N833 komt niet voor in de risicoatlas wegtransport Gevaarlijke Stoffen. Ook bij de
gemeente Geldermalsen zijn geen gegevens bekend over eventueel transport van
gevaarlijke stoffen over deze weg. Gelet op het gegeven dat de N833 Geldermalsen met
Culemborg, en via de Burensedijk, met Buren verbindt en alle drie deze plaatsen korte
verbindingsroutes met de AlS en A2 hebben, is de verwachting dat transport van
gevaarlijke stoffen voornamelijk plaatsvindt over de directe verbindingsroutes vanaf de
snelweg. Daarnaast is op de risico kaart van de provincie Gelderland te zien dat er geen
inrichtingen langs de N833 zijn gelegen waarvan het aannemelijk is dat er structurele
bevoorrading van gevaarlijke stoffen via de N833 plaatsvindt.
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Op basis van bovenstaande is de verwachting dat over de Rijksstraatweg in de huidige
situatie geen structureel vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.

Inrichtingen
Binnen het plangebied zijn conform de risicokaart van de provincie Gelderland geen
risicovolle inrichtingen.

Buisleidingen
Uit een uitgevoerde oriëntatie KLlC-melding alsmede uit gegevens van de gemeente
Geldermalsen blijkt dat er geen buisleidingen (zoals hoge druk aardgas
transportleidingen) binnen het plangebied liggen.

Conclusie
Het aspect externe veiligheid is geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

4.8 Landschap

Landschapstructuur
Het Lingegebied heeft een besloten kleinschalig en gaaf oeverwallen landschap met
karakteristieke bochtige dijktracés (de Burensedijk), onregelmatige perceelpatronen,
open essen of escomplexen, wielen, hoogstam boomgaarden, dijkwoningen, boerderijen,
dijkdorpen, vergezichten en dorpsgezichten met langgerekte stratenpatronen. De Linge

meandert nog deels op natuurlijke wijze door het gebied. De stroom rug van de Linge is
een zeer kleinschalig onregelmatig verkaveld landschap. De vormen van de verkaveling
hangen samen met het bochtige karakter van de Linge en de dijken.

De stroomrug van de Linge bestaat uit een brede gordel van twee oeverwallen met

daartussen de bedding van de rivier. Het plangebied bevindt zich deels op de oeverwallen
en deels op komgronden. De oeverwallen liggen één tot anderhalve meter hoger dan het
maaiveld in de achterliggende kommen. Binnen de oeverwallen zijn door de mens kleine
terpachtige verhogingen aangebracht om droog te kunnen wonen. Ter plaatse van de
aansluiting van de Randweg op de N833 ligt een terpachtige verhoging (zie Figuur 14)

(Heijdemij Advies, 1994).

Oeverwallen /stroomruggen

~
figuur 14: Uitsnede Streekplankaart Rivierenland compositiekaart IProvincie Gelderland, 2005)
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Ruimtelijk-visuele kwaliteit
Ruimtelijk is het gebied buiten de bebouwde kom kleinschalig door de afwisseling van
akkers, boomgaarden, wegbeplantingen en bebouwing. Het zuidelijke deel van het
plangebied loopt door het industrieterrein Lingewaarden. Ten westen van het plangebied
ligt het dorp Buurmalsen dat gekarakteriseerd kan worden als een brinkdorp (Gelders
Genootschap, 2004). De bebouwing in de vorm van woningen/boerderijen is voornamelijk
geconcentreerd langs de N833. Ten noorden en ten oosten van het plangebied wordt het
landschappelijke beeld bepaald door fruitboomgaarden. Langs de Burensedijk ligt een
aantal boerderijen.

De Rijksstraatweg door de kernen van Geldermalsen en Buurmalsen heeft grote invloed
op de ruimtelijk-visuele kwaliteit van de kernen. Langs de Rijksstraatweg staan
kleinschalige winkels en karakteristieke bebouwing. Deze bebouwing is door de drukke
straat moeilijk te bereiken. De stoepen zijn smal en onoverzichtelijk. Paaltjes zorgen voor
de scheiding tussen verblijfsgebied voor voetgangers en de rijbaan. Het huidige beeld van
de straat is onsamenhangend en rommelig.

Daarnaast doet de Rijksstraatweg afbreuk aan de oorspronkelijk structuur van Buur-
malsen. De voor doorgaand verkeer ingerichte weg loopt dwars door de oude kern en
vormt een barrière voor Buurmalsen. De inrichting van de weg sluit niet aan bij de karak-
teristieke (agrarische) bebouwing die vanaf de weg goed zichtbaar is.

Effect van de randweg

De realisatie van de voltooiing van de Randweg heeft doorsnijding van het landschap tot
gevolg. Het enigszins open gebied ten oosten van Buurmalsen wordt door aanleg van de
randweg in tweeën verdeeld.

Ten noorden van de Burensedijk ligt de weg grotendeels op maaiveld niveau. Ten zuiden
van de Burensedijk ligt de weg op de hoogte van de Burensedijk. Grondlichamen maken
aan weerszijden van de Linge onderdeel uit van de brugconstructie. Ten zuiden van de
Linge gaat het tracé weer terug naar maaiveld. De vlakke brug doorbreekt de openheid
minder dan een boogbrug, maar markeert het Lingedal en de entree van Geldermalsen
ook minder.

De kruising van de Randweg met de Burensedijk veroorzaakt een onderbreking van de

Burensedijk als lijnelement in het landschap.

Het tracé van de weg volgt zoveel mogelijk het huidige verkavelingpatroon over de
bestaande perceelsgrenzen. Het verkavelingpatroon blijft voor dit alternatief enigszins
intact.

Conclusie
Er vindt als gevolg van de aanleg van de Randweg verstoring van het landschap plaats.
Echter, de Rijksstraatweg in de huidige vorm en functie heeft grote invloed op het
gewenste ruimtelijke kwaliteitsbeeld.
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4.9 Bodemonderzoek
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Door middel van een verkennend bodemonderzoek is de bodemkwaliteit van het grootste
gedeelte van het plangebied onderzocht (Oranjewoud, 2006a).ln het kader van het
vervolgtraject en de vergunningverlening zal nog nader onderzoek worden gedaan naar
twee percelen, tussen de Burensedijk en de Unge.

Deelgebied ten westen van de Unge
De bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met zink en nikkeL. De ondergrond is
plaatselijk licht verontreinigd met nikkeL. In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten
aan xylenen aangetoond. Verder zijn geen van de geanalyseerde parameters verhoogd
aangetroffen. Op het terreingedeelte ten noorden van de Burensedijk is aan maaiveld
asbestverdacht materiaal aangetroffen. Het gaat om plaatmateriaal 10-15 % chrysotiel

(witte asbest) en 2-5 crocidoliet (blauwe asbest).

Deelgebied ten oosten van de Unge
In de ondergrond is een verhoogd gehalte aan EOX juist boven de triggerwaarde aan-
getoond. In het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan xylenen gemeten. Verder
zijn geen van de geanalyseerde parameters verhoogd aangetroffen. Op een deel van het
terrein bevindt zich een met puin verharde weg, waarin visueel asbestverdachte
materialen zijn waargenomen.

Om inzicht te krijgen in de omvang en ernst van de verontreiniging met asbest in de
bodem dient een nader onderzoek te worden uitgevoerd conform de NEN 5707.

Op een deel van het onderzoeksterrein is tevens een met puin verharde weg aangetroffen,
welke eveneens asbestverdachte materialen bevat. Deze locatie valt juist buiten het
plangebied.

Autonome situatie
Autonoom zal de milieuhygiënische bodemkwaliteit van het plangebied niet veranderen.
Juist buiten het plangebied is een met puin verharde weg aangetroffen, welke
asbestverdachte materialen bevat. In het kader van het Besluit Asbestwegen, Wet
milieugevaarlijke stoffen dienen dergelijke wegen verplicht te worden onderzocht
conform de NEN 5897, om vast te stellen of er sprake is van een 'asbestweg' zoals
omschreven in dit besluit.

Bodemkwaliteit
De bodemkwaliteit zal met de voltooiing van de Randweg ter plaatse van de te vergraven
bodem verbeteren. De in de bodem aangetroffen lichte verontreinigingen met zink en
nikkel en het verhoogde gehalte aan EOX worden bij vergraven gesaneerd. Dit geldt ook
voor de in het grondwater licht verhoogde gehalten aan xylenen.

Op het zuidelijke deel van het plangebied is asbesthoudend materiaal is aangetroffen. De
onderzoeksresultaten geven aanleiding tot het vervolgonderzoek. Nader onderzoek
conform de NEN 5707 zal de omvang en ernst van de verontreiniging met asbest in de

bodem moeten uitwijzen. Mochten de resultaten van dit onderzoek zijn van
asbestverontreiniging in de bodem dan zal de verontreiniging gesaneerd worden.

Conclusie
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De bodemkwaliteit in het plangebied zal verbeteren als gevolg van de aanleg van de
randweg.

Natuurtoets

Beschermde gebieden

Het plangebied en de ruime omgeving maken geen deel uit van Vogel- en habitatrichtljn
gebieden of van natuurbeschermingswetgebieden en ligt grotendeels buiten de
Ecologische hoofdstructuur. De Linge en een deel van de uiterwaarden van de Linge zijn
onderdeel van het Groen Blauw Raamwerk en aangewezen als ecologische
verbindingszone (EVZ) in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De ambitie is om in 2018
de beoogde EHS te hebben gerealsieerd.

Aan de EVZ zijn doelen toegekend met behulp van modellen, de doelsoorten. Een model
kan bestaan uit een landschapzone, een corridor en stapstenen. Aan de EVZ de Linge zijn

de modellen Winde, Rietzanger en Ilsvogelvlinder toegekend. Deze modellen zijn het
uitgangspunt bij de ontwikkelingsdoelstelling voor een verbindingszone en geven de na
te streven natuurdoeltypen aan met ene beschrijving van de gewenste inrichting.

Ten noorden van het plangebied zijn twee plekken aangewezen als EHS natuur: het
natuurreservaat 'Achter den haag' (circa 1,25 km te noordoosten van het plangebied) en
gronden langs de Assche Wetering (circa 0,5 km ten noorden van het plan gebied). Het

natuurreservaat 'Achter den haag' staat via de Korne in verbinding met de Linge. De
waterloop vanuit het natuurgebied in zuidwestelijke richting door het plangebied is
daardoor minder van belang als ecologische verbinding.

Beschermde soorten (Flora)
Binnen het plangebied komen, behalve de Grote Kaardenbol, geen beschermde
plantensoorten voor. De Grote Kaardenbol is waargenomen in de met ruigtekruiden
begroeide zandheuvel aan het einde van de Rijnstraat. Voor het overige deel van het

plangebied komen naar verwachting geen beschermde soorten voor vanwege het
ontbreken van geschikte standplaatsen. De agrarische percelen in het plangebied

(fruitteelt, weiland en akkers) worden intensief beheerd.

Beschermde soorten (Fauna)
Vogels
In het plangebied komen algemene broedvogels voor zoals watervogels, enkele
weidevogelsoorten en soorten die meer gebonden zijn aan bebouwing en cultuurvolgers.

Broedvogels die gebonden zijn aan bos en struweel zijn vooral in de noordelijke en
zuidelijke helft van het plangebied aanwezig in de opgaande begroeiingen. Het betreft
algemene soorten zoals mezen, de Vink, de Heggemus en Winterkoning. In de
populierenrij ten zuiden van de Burensedijk (langs de voormalige zijtak van de Linge)
broedt al jaren een Buizerd (mededeling bewoonster Burensedijk nr. 15).

Watervogels (zoals Meerkoet en Wilde eend) komen in de bredere watergangen en sloten

in het plangebied en bij de Linge voor. Op de Linge worden daarnaast regelmatig ganzen
en zwanen (Knobbelzwaan) waargenomen. Mogelijk dat de Linge ook van belang is voor
overwinterende watervogels (eenden, ganzen).
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Weidevogels komen slechts zeer lokaal en in erg kleine dichtheden komen voor in het
plangebied. Op de landbouwpercelen foerageren daarnaast algemene soorten als Kraai
en Houtduif en Fazant.

Niet onmogelijk is dat andere soorten, waaronder de Steenuil die bij voorkeur broedt in de
omgeving van menselijke bebouwing, in de omgeving van de Burensedijk voorkomen.

Zoogdieren
In en rond het plangebied in een inventariserend onderzoek naar vleermuizen uitgevoerd

(Oranjewoud, 2005b). Er zijn drie vleermuissoorten waargenomen: de gewone
dwergvleermuis, de laatvlieger en de franjestaart. In de meeste gevallen ging het om
foeragerende dieren. Alleen van de dwergvleermuis zijn duidelijke vliegroutes
waargenomen, ter hoogte van de kruising van de Nieuwe steeg met de N883 en op de
Meersteeg nabij de Hooglandsche Wetering. Er zijn geen verblijfplaatsen in het
plangebied aangetroffen.

In het grootste deel van het plangebied (landbouwpercelen, fruitboomgaarden) komt
daarnaast naar verwachting alleen een aantal algemene soorten kleine zoogdieren voor
zoals enkele muizen en spitsmuissoorten, de Mol en Woelrat (langs oevers). In de meer
opgaande begroeiing (bos, struweel, erfbeplanting) komen daarnaast soorten voor als
Hermelijn, Haas en Konijn en wellicht ook EgeL.

Amfibieën
Binnen het plangebied komen naar verwachting algemene amfibieënsoorten voor als
Bruine Kikker, Gewone pad, Middelste groen kikker en Kleine watersalamander. Naast de
algemene soorten is binnen het plangebied een minder algemene amfibieënsoort
waargenomen' (Rode Lijst). Deze melding kan (gezien regionale verspreiding en biotoop)
de Heikikker of Poelkikker betreffen. Beide soorten zijn in de ruimere omgeving,
respectievelijk ten westen en oosten, van het plangebied waargenomen (RAVON, 2005).

Het is niet duidelijk waar deze (strikt beschermde) soort exact is waargenomen en hoe het
verspreidingsbeeld binnen het plangebied er uitziet.

Reptielen
Binnen het plangebied komen geen reptielen (alle soorten beschermd) voor vanwege hun
landelijk verspreidingsbeeld en/of ontbreken van geschikt biotoop. (RAVON, 2005)

Vissen
In de sloten en watergangen komen naar verwachting algemene (niet beschermde)

vissoorten voor. Daarnaast vormen deze wateren geschikt leefgebied voor de in de regio
voorkomende beschermde soorten als Kleine modderkruiper en mogelijk Bermpje, Grote
modderkruiper en Bittervoorn (RAVON, 2005 en de Nie 1997l.

Insecten
Binnen het plangebied komen naar verwachting algemene (niet beschermde)
dagvlindersoorten voor. Mogelijk dat langs de Linge de het Bruin blauwtje (niet
beschermde Rode Lijstsoort) voorkomt. Dit is een soort gebonden aan het rivierengebied

(www.vlindernet.nIJ.

1. in km-hok 148-434 wordt 1 soort gemeld van de Rode Lijst, die eveneens valt onder de Habitatricht1ijn
(bron: Natuurloketl
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Daarnaast komen binnen het plangebied naar verwachting algemene (niet beschermde)
libellensoorten voor. Beschermde soorten worden hier niet verwacht vanwege hun
landelijk verspreidingsbeeld en/of ontbreken van geschikt biotoop.

I
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Ecologische relaties
Voor de ecologische structuur van het gebied is de stroomrug van de Linge van groot
belang. Hier is een natte structuur aanwezig in de vorm van de bedding van de Linge en de

aangrenzende natte gebieden in de uitwaarden.

Binnen het plangebied zijn opgaande groenstructuren (m.n. bomenrijen en groenstroken)
aanwezig. Ook bloemrijke grasland. en ruigtekruidenbegroeiingen en waterlopen en
sloten met een goed ontwikkelde vegetatie. vormen een belangrijk onderdeel van de
groene structuur.

De belangrijkste autonome ontwikkeling voor natuur is de realisatie van de ecologische
verbindingszone.

Conclusie beschermde gebieden en ecologische relaties
De aanleg van de randweg leidt niet tot permanent ruimtebeslag van waardevolle
gebieden. Er gaat met name landbouwgrond verloren zonder specifieke natuurwaarden.
Het oppervlak aan watergangen zal toenemen omdat aan beide zijden van de weg een
watergang komt te liggen.

De Randweg zal de, als ecologische verbindingszone aangewezen, Linge kruisen. De
kruising is door middel van een brug voorzien. De afstand tussen de aarden banen aan

beide zijde van de Linge bedraagt circa 150 meter. Tussen de feitelijke kruising met de
Linge en de aardenbanen zitten aanbruggen die op peilers in de uiterwaarden rusten. Er
zijn geen brugpeilers in de Linge zelf voorzien. Aan de noordzijde van de Linge is de

afstand vanuit de oever van de Linge tot aan de aardenbanen circa 50 meter. Aan de
zuidzijde is deze afstand circa 60 meter.

De constructie van de brug vormt naar verwachting geen belemmering voor het
functioneren van de Linge als EVZ voor de toegekende doelsoorten (winde, rietzanger,
ijsvogelvlinder). De Linge blijft volledig behouden en er blijft voldoende ruimte langs de
oevers om een netwerk van stapstenen behorende bij de toegekende doelsoorten te
creëren. De EVZ wordt bij de realisatie van de brugconstructie ingepast. Eventuele
barrièrewerking voor amfibieën of kleide zoogdieren kan bijvoorbeeld met bijvoorbeeld
geleidende rasters langs de grondlichamen zoveel mogelijk worden beperkt.

Effecten op beschermde soorten

Er zijn geen beschermde florasoorten in het plangebied aanwezig. In de zandhoop ten
oosten van de Rijnstraat is de beschermde grote kaardenbol aangetroffen. Deze ligt niet
binnen het plangebied. De realisatie van de Randweg heeft geen negatief effect op
huidige beschermde florasoorten.

De beschrijving van de mogelijke effecten van de aanleg van de Randweg op faunasoorten
is per diergroep beschreven.

Vogels
Het leefgebied van vogels is niet expliciet beschermd. In het plangebied komen algemene
broedvogels voor. Nesten en nestholten zijn beschermd tijdens het broedseizoen. Voor
vaste nesten van roofvogels (de mogelijk aanwezigheid van de Buizerd in de populierenrij
ten zuiden van de Burensedijk) geldt een formele plicht tot bescherming. Bij ruimtelijke
ontwikkelingen geldt geen vrijstelling van de ontheffngsplicht voor broedvogels. Met
maatregelen zoals werken buiten het broedseizoen kunnen negatieve effecten worden
voorkomen.
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Er heeft een aanvullende inventarisatie naar het in de omgeving van de Burensedijk
voorkomen van de strikt beschermde Steenuil plaatsgevonden. Deze soort is hier niet
aangetroffen.

Zoogdieren
De aanleg van de Randweg heeft geen negatief effect op het aanwezige leefgebied van de
voorkomende vleermuissoorten. Door het hele plangebied komen foeragerende
vleermuizen voor, met name dwergvleermuizen. Er zijn duidelijke vliegroutes aanwezig,
maar deze worden door de aanleg van de Randweg niet verstoord of aangetast. Langs de
Burensedijk zijn geen vliegroutes aanwezig. Wel worden de landschapselementen
gebruikt om te foerageren (Oranjewoud, 2005al.

In het grootste deel van het plangebeid (landbouwpercelen en fruitboomgaarden) komen
daarnaast naar verwachting alleen een aantal algemene soorten (kleine) zoogdieren voor.
Het gaat om algemeen voorkomende soorten waarvoor verstoring als gevolg van de
aanleg en de ingebruikname van de Randweg geen invloed heeft op de populatie.
Verwacht mag worden dat deze soorten voldoende vervangend biotoop in de directe
omgeving vinden. Tijdens de uitvoering zullen aanwezige dieren wegvluchten naar
leefgebied in de directe omgeving van het plangebied.

Amfibieën en vissen
Binnen het plangebied komen algemene amfibieën soorten voor. Daarnaast komen
mogelijk de in het kader van de Flora- en Faunawet en Habitatrichtljn strikt beschermde
soorten heikikker of poelkikker voor.

In de sloten en watergangen in en rondom het plangebied komen naar verwachting
algemene, niet beschermde vissoorten voor. Daarnaast zijn mogelijk beschermde
vissoorten van het middelste (Kleine modderkruiper en Bermpje) en zwaarste regime

(Grote modderkruiper en Bittervoorn) verwacht.

Op basis van deze verwachting heeft een aanvullende inventarisatie plaatsgevonden naar
de aanwezigheid van deze soorten. Hierbij zijn de Kleine modderkruiper en de Bittervoorn
aangetroffen, al zijn deze buiten het Lingedal aangetroffen (in sloten binnen het agrarisch
gebied). In het kader van de zorgplicht is voor de uitvoering een ontheffingsaanvraag in
het kader van de Flora- en faunawet ingediend worden.

Toetsing aan kernkwaliteiten en omgevingscondities Gelderse EHS
De Voltooiing van de Randweg heeft geen significante aantasting van wezenlijke
kenmerken of waarden in het EHS-verbindingszone tot gevolg.

Conclusie
Er is aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van de Steenuil en
beschermde vissoorten. Hierbij zijn de kleine modderkruiper en de Bittervoorn
aangetroffen. Voor deze soorten dient een ontheffing in het kader van de Flora- en
faunawet te worden aangevraagd. Vanuit de natuurtoets komen voor het overige geen
belemmeringen voort ten aanzien van de voorgenomen ontwikkeling.

i
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4.11 Cultuurhistorie
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Cultuurhistorisch waardevolle gebieden
Buurmalsen en het daaromheen liggend open gebied, waar het plangebied deel van
uitmaakt, bezitten een hoge cultuurhistorische waarde. Buurmalsen is een karakteristiek
brinkdorp. Het scherpe contrast tussen het compacte dorp en het open buitengebied. in
combinatie met de streekeigen kromakkers, is uniek en geeft een fraai beeld van het
rivierengebied. De landbouwgronden rond Buurmalsen zijn bijzonder waarvevol (Gelders
Genootschap, 2004).

Het plangebied, de boomgaarden en akkers, ten noorden van de Burensedijk heeft een
hoge cultuurhistorische landschappelijke waarde.

Geldermalsen heeft een groeispurt ingezet sinds de jaren veertig van de twintigste eeuw.
Door de enorme groei is weinig meer te herkennen van de originele gestrekte structuur.
Geldermalsen bezit als gestrekt oeverwaldorp aan de Linge een cultuurhistorische waarde
van gemiddeld niveau.

Cultuurhistorisch waardevolle elementen
Langs de Rijksstraatweg en Burensedijk heeft een aantal boerderijen de status van
gemeentelijk monument, zie Tabel 10.

Functie Straat en nummer
Boerderijcomplex Burensedijk 19
Voorhuis van boerderij" Kleine Haag" Rijksstraatweg 51

Woonhuis met schuurberg (voormalige boerderij)" Uiterdijk" Burensedijk 13

Woonhuis Rijksstraatweg 62
Woonhuis (voormalige boerderij) Burensedijk 15

..
Tabel 10: Overzicht gemeentelIjke monumenten

De Rijksstraatweg en de Burensedijk hebben als lijn element ook een hoge
cultuurhistorische landschappelijke waarde (Provincie Gelderland, 2005).

De weginrichting van de Rijksstraatweg en drukte op de Rijksstraatweg doen in
belangrijke mate afbreuk aan de gaafheid en beleving van de oorspronkelijke structuur
van de dorpskernen van Geldermalsen en Buurmalsen.

Conclusie cultuurhistorie

De landbouwgronden ten noorden van de Burensedijk zijn culIuurhistorisch waardevoL.
Het tracé van de randweg doorsnijdt boomgaarden, akkers en grasland ten noorden van
de Burensedijk. Het tracé loopt zoveel mogelijk over de perceelsgrenzen. Er is echter wel
een negatief effect te verwachten.

Ten oosten van het tracé van de Randweg liggen meerdere cultuurhistorisch waardevolle
kromakkers. Het tracé doorsnijdt de meest westelijk gelegen kromakker. De overige
kromakkers blijven behouden.
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De aanleg van de randweg heeft effect op het scherpe contrast tussen het compacte dorp
Buurmalsen en het open buitengebied waar de randweg komt te liggen. De randweg
doorsnijdt het open landschap. Er is in een vlakke brug voorzien die minder zichtbaar is in
het landschap. Het tracé volgt het verkavelingspatroon. In combinatie met de vlakke brug
doorbreekt de randweg het open landschap in geringe mate.

De lijn elementen Burensedijk en Rijksstraatweg hebben een hoge cultuurhistorische
waarde. De randweg kruist de Burensedijk op hoogte van de Burensedijk en tast hiermee
het karakteristieke lijnelement aan.

De verkeersintensiteiten op Rijksstraatweg en de Burensedijk nemen als gevolg van de
Randweg af. Behalve dat deze afname cultuurhistorische waarde van de wegen enigszins
versterkt biedt dit kansen om de Rijksstraatweg her in te richten en de oorspronkelijke
structuren van de dorpskernen van Geldermalsen en Buurmalsen te accentueren.

De als gemeentelijk monument aangewezen boerderijen langs de Burensedijk en de Rijks-
straatweg blijven behouden.

De randweg wordt op een zodanige wijze in het landschap ingepast dat zoveel mogelijk
rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische kenmerken van het gebied en daar
waar mogelijk in de kernen de cultuurhistorische waarde wordt versterkt.

4.12 Archeologie

blad 56 van 64

Volgens het streekplan heeft het plangebied een hoge archeologische
verwachtingswaarde langs de oevers van de Linge en een middelhoge archeologische
verwachtingswaarde voor het overige deel van het plangebied. Het plangebied is op de
Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) gekarteerd als een gebied met een
overwegend middelhoge verwachting op het aantreffen van archeologische waarden. Voor
de directe omgeving van de Linge en voor het gehele plangebied aan de zuidzijde van de
Linge geldt een hoge trefkans op het aantreffen van archeologische waarden.

Op basis van de in 2006 vastgestelde gemeentelijke archeologische beleidskaart geldt
voor het plangebied een hoge en middelhoge archeologische verwachting. Dit resulteert
in de noodzaak tot het uitvoeren van een archeologisch onderzoek bij bodemingrepen
dieper dan 0,30 meter beneden maaiveld en bij een plangebied met een oppervlak groter
dan 1.000 m2 (RAAP, 2006J. Het plangebied valt hiermee binnen de grenzen waarin

archeologisch onderzoek moet worden verricht.

In Figuur 15 is de archeologische verwachtingen- en beleidskaart van de gemeente
Geldermalsen opgenomen (RAAP, 2006).
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archQO(ogisch waardevolle gebieden

_ terrein met st~tus (~rcheo!ogisch monument)

o terrein zonder stltus (puntlocatie met attentiezone van 50 meter rondom)

_ historische dorpskern en overige historische bewoningsconcentraties

_ oude wongrond

archêOLog1sche onderzoeksgebieden

c: gebieden met een hoge archeotogische verwachting: atgemeen

c= gebieden met een hoge archeoLogische verwachting: restgeul van linge

c= gebieden met een middelmatige archeologische verwachting

c= gebieden met een onbekende archeotogischeverwachting

Figuur 15: Archeologische verwachtingen- en beleidskaart Geldermalsen (RAP, 2006)

Uit booronderzoek (Oranjewoud, 2006bJ is de aanwezigheid van een huisterp, een
oeverwalzone en mogelijk een crevassesysteem gebleken. Dergelijke locaties zijn in het
verleden geliefde woon locaties geweest. Tijdens het booronderzoek zijn
oppervlaktevondsten gedaan en zijn een aantal boringen archeologische indicatoren
aangetroffen. De resultaten van het onderzoek leiden tot het aanduiden van enkele
vindplaatsen, waarvan verwacht wordt dat in de bodem archeologische sporen aanwezig
zijn. De vindplaatsen zijn aangegeven op Figuur 16. Alleen de vindplaatsen 2 en 3 zijn
gelegen binnen het toekomstig tracé van de Randweg.

blad 57 van 64 Ruimtelijke Ontwikkeling & Economie

i.



projectnr. 186804

15 mei 2009. revisie 02a

blad 58 van 64

Bestemmingsplan Randweg Geldermalsen. Buurmalsen
Voorontwerp ~

oranJewoud

Figuur 16: Archeologische vindplaatsen, geprojecteerd op de hoogtekaart. Gebaseerd op Oranjewoud, 2006b.

Conclusie archeologie
Op basis van het archeologisch onderzoek is aan het gehele plangebied een middelhoge
tot hoge archeologische verwachtingswaarde toegekend. Deze behoeft bescherming
tegen verstoring. In de regels behorend bij het bestemmingsplan is daarom een regeling
opgenomen dat werkzaamheden dieper dan 30 centimeter beneden maaiveld pas zijn
toegestaan als op basis van archeologisch onderzoek blijkt dat er geen archeologische
waarden aanwezig zijn, er geen verstoring van de eventueel aldaar aanwezige waarden
plaatsvindt of dat deze op andere wijze behouden blijven voor toekomstige generaties.
Ten aanzien van vindplaatsen mag gesteld worden dat alleen ter plaatse van de
vindplaatsen 2 en 3 verder onderzocht moeten worden. De andere twee vindplaatsen zijn
buiten het gebied gelegen waar werkzaamheden plaats gaan vinden en hoeven derhalve
niet bij vervolgonderzoek voor de Randweg betrokken te worden.
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4.13 Leefbaarheid

blad 59 van 64

De leefbaarheid van de kernen van Geldermalsen en Buurmalsen is in de huidige situatie
als gevolg van de verkeerssituatie niet optimaaL. Dit geldt met name voor het centrum van
Geldermalsen en de omgeving van de Rijksstraatweg in Buurmalsen. De belangrijkste
aspecten die een negatief effecten hebben op de leefbaarheid zijn:

geluidoverlast;
stank (door uitlaatgassen);
onveilige verkeerssituaties;
moeilijke oversteekbaarheid.

Deze aspecten hebben naast een "technische" kant (welke bijvoorbeeld in cijfers is uit te
drukken op basis van een akoestisch onderzoek) ook een "sociale" kant: ze bepalen het
woon- en leefcomfort van de bewoners van het gebied.

Effecten randweg op de leefbaarheid
De kernen worden rustiger en veiliger en daarmee aantrekkelijker als woonstraat,
winkelgebied en als fietsroute. Ook voor woningen langs de Burensedijk, vanaf de
Rijksstraatweg tot aan Rooimond, neemt de leefbaarheid toe. Doorgaand gemotoriseerd
verkeer maakt na voltooiing van de Randweg geen gebruik meer van dit smalle
woonstraatje.

Voor een aantal woningen (in totaal circa 10) langs de oostzijde van de Rijksstraatweg in
Buurmalsen, langs de Rooimond en ter hoogte van kruising met de Burensedijk heeft de
randweg ook een negatief effect op de leefbaarheid. De verkeersdrukte verplaatst van de
Rijksstraatweg naar het nieuwe tracé. Ook de intensiteiten op de huidige Randweg nemen
toe, omdat meer verkeer van de Randweg gebruik gaat maken. Dit geldt met name voor
het deel van de Randweg ter hoogte van de Rijnstraat. Hier heeft de voltooiing van de
Randweg een negatief effect op de leefbaarheid.

De randweg wordt in verband met (sociale) veiligheid ten minste ter hoogte van
kruisingen verlicht. Er bestaat geen specifiek beleid voor licht. Behoud van donkere delen
in het landschap wordt wel een steeds prominenter beleidsaandachtspunt. Licht moet
zoveel mogelijk worden beperkt en indien noodzakelijk zodanig worden vormgegeven dat
het negatieve effect op de omgeving (sociaal en ecologisch) zo beperkt mogelijk blijft.

Een negatief effect is de afname van uitzicht (zowel in de afstand van het zicht als in de
aantrekkelijkheid) vanuit een aantal woningen langs de oostzijde van de Rijksstraatweg in
Buurmalsen, langs de Rooimond en aan weerszijden van de Burensedijk. Het tracé zelf
wordt daarom zoveel mogelijk op maaiveldniveau uitgevoerd. De zichtbaarheid van de
brug en het verkeer kan als hinderlijk worden ervaren. Dit geldt ook voor de zichtbaarheid
vanuit het open landschap ten oosten van de nieuwe weg en voor verkeer over de
Burensedijk.

Conclusie
Voor een klein aantal omwonenden verslechterd de leefbaarheid. Echter, met name in de
kernen neemt de leefbaarheid als gevolg van de aanleg van de Randweg toe.
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Kabels en leidingen

Met name langs de Linge en de Burensedijk kruist het tracé van de Randweg een aantal
kabels en leidingen. In overleg met de betreffende beheerders zal bekeken worden of ze
kunnen blijven gehandhaafd of opnieuw worden ingepast. Voltooiing van de Randweg
heeft verder geen wezenlijk effect op de kabels en leidingen.
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5 Toelichting op de regels

5.1 Inleiding

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden door
middel van de op de verbeelding aangegeven bestemmingen en daarop betrekking
hebbende regels de in het plan begrepen gronden voor bepaalde doeleinden
aangewezen. Daarbij worden regels gegeven voor het bouwen van bouwwerken en voor
het gebruik van de bouwwerken en onbebouwde gronden.

Het onderhavige bestemmingsplan maakt de aanleg van een gedeelte van het tracé van
de Randweg Geldermalsen - Buurmalsen mogelijk.

5.2 Artikelsgewijze toelichting

Hoofdstuk 1: Inleidende regels
Dit hoofdstuk bevat twee artikelen. In het eerste artikel zijn de begrippen opgenomen, het
tweede artikel bevat de wijze van meten.

Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels
Dit hoofdstuk bestaat uit een beschrijving van de bestemming "Agrarisch met waarden" in
arlikel3. Deze bestemming is gelegen op de gronden in de uitwerwaarden van de Linge
waarop geen verkeersbestemming wordt gelegd, maar waarop compensatie van
waterberging plaats dient te vinden als gevolg van de aarden wallen voor de brug, die in
het winterbed van de Linge worden gesitueerd. Binnen deze bestemming is enerzijds het
bestaande agrarisch gebruik van de betreffende gronden geregeld en anderzijds worden
daar waarden aan de gronden toegekend op gebied van waterberging, ecologie en
archeologie. De bestemming heeft de volgende opzet:

Bestemmingsomschrijving, waarbij het gebruik van de gronden is geregeld,
Bouwregels voor bouwwerken, niet zijnde gebouwen, waarbij de bestaande
archeologische verwachtingswaarde wordt beschermd,
Ontheffing van de bouwregels, indien blijkt dat er geen archeologische waarde in de
gronden wordt aangetroffen.

Voor het tracé van de randweg geldt de bestemming "Verkeer" zoals opgenomen in artikel
3. Deze bestemming is hoofdzakelijk ten behoeve van de realisatie van
verkeersdoeleinden op deze gronden. maar beschermd ook een aantal (mogelijk)
aanwezige waarden, zoals archeologie. De bestemming heeft de volgende opzet:

Bestemmingsomschrijving, waarbij het gebruik van de gronden is geregeld,
Bouwregels voor bouwwerken, niet zijnde gebouwen, waarbij de bestaande
archeologische verwachtingswaarde wordt beschermd,
Nadere eisen, waarbij de situering en maatvoering van bouwwerken wordt gekoppeld
aan andere belangen dan alleen maar een stroomfunctie voor het verkeer,
Ontheffing van de bouwregels, indien blijkt dat er geen archeologische waarde in de
gronden wordt aangetroffen.
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Naast het bieden van mogelijkheden voor het aanleggen van de Randweg, is er in het
plangebied nog een aantal andere belangrijke belangen. Hiervoor zijn
dubbelbestemmingen opgenomen. In artikelS is de dubbelbestemming "Waterstaat-
Waterkering" opgenomen. Deze bestemming dient voor het vastleggen van de belangen
van de aanwezige waterkering in de vorm van de Burensedijk. Het is van maatschappelijk
belang dat dit waterstaatkundige werk gehandhaafd en beschermd wordt.

In artikel 6 "Waterstaat - Waterlopen" is de rivier de Linge bestemd. Deze kruist de
toekomstige Randweg, waarbij deze wordt overspannen door een brug. De rivier heeft een
waterstaatkundige functie en deze dient in de toekomst ook als zodanig behouden te
blijven.

Artikel 7 "Waterstaat - Waterstaatkundige functie" geeft een bestemming voor het
gedeelte van de uiterwaarden aan weerzijden van de rivier de Linge direct gelegen onder
de brug. Deze uiterwaarden hebben een waterstaatkundige functie, namelijk de berging
van overtollig water.

Hoofdstuk 3: Algemene regels
Dit hoofdstuk bevat bepalingen die op het hele plangebied betrekking hebben en regelt
de anti-dubbeltelbepaling en algemene ontheffngsbevoegdheid.

Hoofdstuk 4: Algemene overgangs- en slotregels
Dit hoofdstuk bevat de overgangsregels, die rechtstreeks voortvloeien uit het Besluit
ruimtelijke ordening. Tevens bevat dit hoofdstuk de titel van de regels van het
bestemmingsplan.
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6 Procedure

In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke procedure er voorafgaat aan een rechtsgeldig
bestemmingsplan. Een bestemmingsplan kent de volgende procedurestappen:

1. Voorontwerp

Een voorontwerp bestemmingsplan ligt op grond van de Inspraakverordening van de
gemeente Geldermalsen gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Gedurende
deze termijn kan men een inspraakreactie indienen bij de Colleges van burgemeester
en wethouders. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt in het kader van het
vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit op de ruimtelijke ordening naar diverse
instanties gezonden.

2. Ontwerp

De ingediende inspraak- en overlegreacties worden verwerkt wat eventueel kan
leiden tot aanpassing van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt
behandeld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders. Een
ontwerp bestemmingsplan ligt vervolgens gedurende zes weken ter visie met de
mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen bij de gemeenteraad.

3. Vastgesteld bestemmingsplan

De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. De ingediende zienswijzen kunnen
leiden tot een gewijzigde vaststelling ten opzichte van het ontwerp.
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7 Economische uitvoerbaarheid

Op basis van het technisch ontwerp voor de randweg is een raming gemaakt van de
investeringskosten.

In het kader van het aanbestedingsbeleid is een budget vastgesteld ten behoeve van de
aanleg van de omleiding. De kosten voor de realisatie van de omleiding worden gedragen
door de gemeente Geldermalsen. De gemeente heeft in de begroting rekening gehouden
met deze kosten. Hierdoor is het plan financieel.economisch uitvoerbaar.
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HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1. Aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

2. Aanduidingsvlak:

een op de verbeelding aangegeven vlak waarop een aanduiding betrekking heeft.

3. Ander bouwwerk:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde.

4. Bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

5. Bestemmingsgrens:

een grens vormt van een bestemmingsvlak.

6. Bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

7. Bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het
vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of
veranderen van een standplaats.

8. Bouwgrens:
de grens van een bouwvlak.

9. Bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten.

10. Bouwperceelgrens

De grens van een bouwperceel.

11. Bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

12. Bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij
direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of
op de grond bedoeld om ter plaatse te functioneren.
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13. Gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt.

14. Peil:
a. voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een weg grenst:

de hoogte van die weg ter plaatse van de hoofdtoegang:
b. in andere gevallen:

de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld. In het geval van
een brug is het aansluitende afgewerkte maaiveld de bovenkant van het wegdek.

15. N.AP.:

Normaal Amsterdams PeiL.

Ruimtelijke Ontwikkeling & Economie

I

i

I.

i



projectnr.186804

15 mei 2009. revisie 02a

Artikel 2

2.1.1

2.1.2

2.1.3

blad 3 van 14

Bestemmingsplan Randweg Geldermalsen - Buurmalsen
Voorontwerp ~

oranJewoud

Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

(bouw)hoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of bouwwerk. geen gebouw
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen zoals schoorstenen,
antennes en naar aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

(bouw)hoogte van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, in de vorm van een brug, ten
opzichte van NAP.:
vanaf het NAP. tot aan het laagste punt van een bouwwerk, uitgezonderd
ondersteunende constructiedelen zoals peilers.

oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren. neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van
het bouwwerk.
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BESTEMMINGSREGELS

Agrarisch met waarden

Bestemm ingsomschrijving
De voor 'agrarisch met waarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

de uitoefening van agrarische bedrijfsvoering met dien verstande dat intensieve
veehouderijbedrijven en/of glastuinbouwbedrijven niet zijn toegestaan;
watergangen en waterkering;
de instandhouding van een zomer- en winterbed van de Linge;
de ontwikkeling. het behoud en/of het herstel van de aldaar voorkomende natuurlijke
of ecologische waarden;
de bescherming en de veiligstelling van de op en/of in deze gronden verwachte
archeologische waarden.

Bouwregels
a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd;
b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende

bepaling:
de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,00
meter bedragen;
ten behoeve van de bouw mogen geen grondwerkzaamheden worden uitgevoerd
dieper dan 0,30 meter ten opzichte van maaiveld.

Ontheffng van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffng verlenen van het bepaalde in lid 2 sub b
voor het bouwen van bouwwerken waarvoor grondwerkzaamheden dieper dan 0,30 meter
ten opzichte van maaiveld worden uitgevoerd.

Bij het verlenen van ontheffing als bedoeld in lid 3 sub 1 wordt eerst overgegaan, indien
hiervoor:
a. met een archeologisch onderzoek is vastgesteld dat archeologische waarden

daarmee niet onevenredig worden geschaad;
b. in voldoende mate is gegarandeerd dat de middels archeologisch onderzoek

vastgestelde archeologische waarden worden veiliggesteld door technische
maatregelen of een archeologische opgraving;

c. vooraf archeologisch advies wordt ingewonnen.
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Verkeer

Bestemm ingsomschrijving

De voor 'verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
verkeersdoeleinden voor wegen met hoofdzakelijk een doorgaande functie

(stroomfunctie);
fiets- en wandelvoorzieningen;
geluidwerende voorzieningen;
groenvoorzien ingen j

openbare nutsvoorzieningen;
water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
de bescherming en de veiligstelling van de op en/of in deze gronden verwachte
archeologische waarden.

Bouwregels
a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd;
b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende

bepaling:
de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten
behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer mag niet meer
dan 3,00 meter bedragen;
de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de
geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer mag niet meer dan 10,00 meter
bedragen;
de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in de vorm van een brug
dient ten minste 4.30 meter boven NAP. te bedragen;
ten behoeve van de bouw mogen geen grondwerkzaamheden worden uitgevoerd
dieper dan 0,30 meter ten opzichte van maaiveld.

Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de
afmetingen van de bebouwing. ten behoeve van:

de verkeersveiligheid;
de sociale veiligheid;
een samenhangend straat. en bebouwingsbeeld.

Ontheffng van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 2 sub b
voor het bouwen van bouwwerken waarvoor grondwerkzaamheden dieper dan 0,30 meter
ten opzichte van maaiveld worden uitgevoerd.
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Bij het verlenen van ontheffing als bedoeld in lid 4 sub 1 wordt eerst overgegaan, indien
hiervoor:
a. met een archeologisch onderzoek is vastgesteld dat archeologische waarden

daarmee niet onevenredig worden geschaad:
b. in voldoende mate is gegarandeerd dat de middels archeologisch onderzoek

vastgestelde archeologische waarden worden veiliggesteld door technische
maatregelen of een archeologische opgraving;

c. vooraf archeologisch advies wordt ingewonnen.
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Waterstaat - waterkering (dubbelbestemming)

Bestemm ingsomschrijving
De voor 'waterstaat - waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor waterkering.

Bouwregels

Op de in lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
worden gebouwd verband houdende met de waterkering, met dien verstande dat de
hoogte van deze bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet méér mag bedragen dan 3,00
meter.

Op de in lid 1 bedoelde gronden mogen in afwijking van het bepaalde in lid 2 sub 1 ten
behoeve van de andere daar voorkomende bestemming(en) tevens bouwwerken worden
opgericht indien de belangen van de waterkering dit gedogen en de beheerder van de
waterkeringswerken is gehoord.
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Waterstaat - waterlopen (dubbelbestemming)

Bestem mingsomschrijving

De voor 'waterstaat - waterlopen' aangewezen gronden zijn. behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

waterlopenj
recreatievaartj
de instandhouding van een zomer- en winterbed van de Unge;
het behoud en/of het herstel van de aldaar voorkomende natuurlijke of ecologische
waarden.

Bouwregels
Op de in lid 1 bedoelde gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd.

Ontheffng van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 2. voor
de bouw van bouwwerken, indien en voorzover deze zijn toegestaan voor de in lid 1
bedoelde, eveneens voor deze gronden aangegeven, andere daar voorkomende
bestemming(en).

Bij het verlenen van ontheffing als bedoeld in lid 3 sub 1 wordt eerst overgegaan, indien
hiervoor:
d. de functies en waarden die in het plan aan de desbetreffende en aan de omliggende

gronden zijn toegekend, niet blijvend onevenredig worden geschaad;
e. gehoord de betrokken waterbeheerder, is gebleken dat hierdoor de

waterstaatkundige belangen niet blijvend onevenredig worden geschaad.
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Waterstaat - waterstaatkundige functie (dubbelbestemming)

Bestemmingsomschrijving
De voor 'waterstaat. waterstaatkundige functie' aangewezen gronden zijn, behalve voor
de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

bescherming en beheer van de naastgelegen waterlopen;
werkzaamheden in het kader van de verbetering van de naastgelegen watergangen;
de instandhouding van een zomer- en winterbed van de Linge;
het behoud en/of het herstel van de aldaar voorkomende natuurlijke of ecologische
waarden.

Bouwregels
Op de in lid 1 bedoelde gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd.

Ontheffng van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffng verlenen van het bepaalde in lid 2, voor
de bouw van bouwwerken, indien en voorzover deze zijn toegestaan voor de in lid 1
bedoelde, eveneens voor deze gronden aangegeven, andere daar voorkomende
bestemming(en).

Bij het verlenen van ontheffing als bedoeld in lid 3 sub 1 wordt eerst overgegaan, indien
hiervoor:
a. de functies en waarden die in het plan aan de desbetreffende en aan de omliggende

gronden zijn toegekend, niet blijvend onevenredig worden geschaad;
b. gehoord de betrokken beheerder van de waterkeringswerken of waterbeheerder, is

gebleken dat hierdoor de waterstaatkundige belangen niet blijvend onevenredig
worden geschaad.
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ALGEMENE REGELS

Antidubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere
bouwplannen buiten beschouwing.
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Algemene ontheffingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de
verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden, ontheffing verlenen van:
a. De bij recht in de voorschriften gegeven maten en afmetingen tot niet meer dan 10%

van die maten en afmetingen;
b. De bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de

aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de
verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geeft;

c. De bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen

gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, ten behoeve van kunstwerken, geen gebouwen zijnde. wordt vergroot tot niet
meer dan 10,00 meter.
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Overige regels

Zone ten behoeve van de waterkering

De gronden gelegen binnen een zone van 20 meter gemeten vanuit de as van de
waterkerende dijk van de Linge zijn, onverminderd het elders in deze regels bepaalde,
mede bestemd voor de bescherming, het in stand houden, het onderhoud en de
verbetering van de waterkering.

Op de in lid 1 sub 1 van dit artikel bedoelde gronden mogen in afwijking van het elders in
deze regels bepaalde, geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het belang van de waterkering met
een hoogte van niet meer dan 5 meter.

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffng verlenen van het bepaalde in lid 1 sub 2
van dit artikel voor het oprichten van bebouwing, welke is toegestaan op grond van de ter
plaatse geldende bestemming, mits geen strijd ontstaat met het belang van de
waterkering, in verband daarmee de waterbeheerder gehoord.
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OVERGANGS- EN SLOTREGELS
,.

Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een
bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang
niet wordt vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of

veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar
na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffng verlenen van het eerste lid voor
het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met
maximaal 10%.

Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd in strijd met het daarvoor geldende
plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid,
te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door
deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik
daarna te hervatten of te laten hervatten.

Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van

dat plan.
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Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Randweg
Geldermalsen - Buurmalsen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Geldermalsen, gehouden op ....

De griffer, De voorzitter,
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