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1 I n l e i d i n g  

1 . 1   

A a n l e i d i n g  v o o r  e e n  p l a n M E R  

De gemeente Rhenen is in het kader van een actualisatieslag een nieuw be-

stemmingsplan voor het buitengebied aan het opstellen. In maart 2010 is het 

voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’ ter inzage gelegd. In dit 

voorontwerpbestemmingsplan zijn mogelijkheden opgenomen die het bestem-

mingplan plan-m.e.r.-plichtig maken. De doorvertaling van het reconstructie-

plan in het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat (intensieve) veehouderij 

bedrijven kunnen uitbreiden. Ook wanneer deze ontwikkelingen uitsluitend via 

een wijzigingsbevoegdheid mogelijk worden gemaakt, is het doorlopen van de 

plan-m.e.r-procedure noodzakelijk.  

 

Daarnaast is de Ecologische hoofdstructuur (EHS), zoals deze door de provincie 

Utrecht is uitgewerkt en vastgesteld, in het bestemmingsplan opgenomen. 

Hiervoor geldt eveneens dat deze ontwikkeling door middel van een wijzi-

gingsbevoegdheid mogelijk wordt gemaakt. Agrarische gronden kunnen hier-

door omgezet worden naar natuurgronden.  

 

Met doorvertalen van deze twee beleidsontwikkelingen in het bestemmingsplan 

Buitengebied 2010 is het bestemmingsplan Buitengebied plan-m.e.r.-plichtig. 

Dit houdt in dat bekeken moet worden welke gevolgen deze ontwikkelingen op 

het milieu hebben. Een nadere uitleg ten aanzien van de plan-m.e.r.-plichtig is 

gegeven in paragraaf 2.3.2.” 

 

Gelijktijdig of voorafgaand aan het ontwerpbestemmingsplan dient dan ook te 

worden aangetoond of een bestemmingsplan plan-m.e.r.-plichtige activiteiten 

toelaat, en zo ja wat de gevolgen voor verschillende milieuaspecten zijn van 

deze activiteiten die voorvloeien uit het bestemmingsplan. Voorliggende rap-

port is bedoel om hierop en antwoord te geven.  

1 . 2   

P l a n g e b i e d  

Het plangebied Buitengebied 2010 bestaat uit het gehele grondgebied van de 

gemeente Rhenen, met uitzondering van de kernen Rhenen, Achterberg, Elst 

en het bedrijventerrein Remmerden, alsmede met uitzondering van camping 

De Thijmse Berg en de uiterwaarden bij de stad Rhenen. Op de overzichtskaart 

is de plangrens weergegeven. 
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B e g r e n z i n g  p l a n g e b i e d  

1 . 3   

W a a r o m  e e n  p l a n M E R  

1 . 3 . 1   

W e t t e l i j k  k a d e r  

De plan-m.e.r.-verplichting geldt voor wettelijk of bestuursrechtelijk voorge-

schreven plannen en programma's die: 

- kaderstellend zijn voor toekomstige m.e.r.-(beoordelings)plichtige acti-

viteiten of  

- een passende beoordeling behoeven in het kader van de Natuurbe-

schermingswet 1998 (en daarmee in het kader van de Europese Vogel-

richtlijn en Habitatrichtlijn, Natura 2000). 

1 . 4   

W a t  i s  e e n  p l a n M E R  

Doel van een planMER is om de milieuaspecten reeds in een vroeg stadium van 

de planvorming te betrekken. In een planMER worden de effecten van voorge-

nomen activiteiten op de verschillende milieuaspecten beschreven.  
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In de ‘Handreiking milieueffectrapportage van plannen (plan-m.e.r.)’, een 

publicatie van het Ministerie van VROM (VROM 6161/April2006), wordt nader 

ingegaan op hoe de milieueffectrapportage van plannen (plan-m.e.r.), in zijn 

werk gaat.  

 

I n h oude l i j k e  e i s en  p l a nMER  

In de handreiking wordt tevens aangegeven dat een planMER (het Milieueffect-

rapport) aan de volgende inhoudelijke eisen dient te voldoen. De inhoudelijke 

vereisten van het planMER zijn: 

- inhoud en doelstellingen van het plan en de mogelijke relatie met ande-

re plannen; 

- bestaande toestand van het milieu en de te verwachten ontwikkelingen 

als het plan niet zou worden uitgevoerd; 

- relevante beleidsdoelstellingen en de wijze waarop hiermee in het plan 

rekening is gehouden; 

- beschrijving van de mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen van 

zowel het plan als van redelijke alternatieven voor het plan, inclusief 

een motivering van de wijze waarop deze gevolgen bepaald zijn; 

- beschrijving van mogelijke gevolgen van het plan op gebieden die zijn 

aangewezen in het kader van de Europese vogel- en/of habitatrichtlijn; 

- een beschrijving van maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden 

genomen om mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te 

voorkomen, dan wel te beperken of ongedaan te maken; 

- een overzicht van de leemten als het gevolg van het ontbreken van ken-

nis of informatie;  

- de voorgenomen monitoringsmaatregelen; 

- een voor een algemeen publiek op begrijpelijke wijze geformuleerde 

samenvatting. 

 

Met nadelige milieugevolgen worden mogelijke aanzienlijke milieueffecten 

bedoeld voor met name biodiversiteit, bevolking, gezondheid van de mens, 

fauna, flora, bodem, water, lucht, klimaatfactoren, materiële goederen, cul-

tureel erfgoed met inbegrip van architectonisch en archeologisch erfgoed, 

landschap en de wisselwerking tussen deze elementen. 

1 . 5   

P r o c e d u r e  p l a n M E R  

De planMER-procedure omvat zeven stappen: 

1. Openbare kennisgeving (artikel 7.11c)  

Hierin wordt in ieder geval aangegeven: 

a. welke stukken waar en wanneer ter inzage worden gelegd; 

b. wie op welke wijze en binnen welke termijn de gelegenheid wordt 

geboden om zienswijzen naar voren te brengen; 

c. of de Commissie m.e.r. of een andere (onafhankelijke) instantie in 

de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen. (toetsing door 
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de Commissie m.e.r. is niet verplicht aangezien geen sprake is van 

ligging in de EHS of het opstellen van een passende beoordeling). 

2. Raadplegen bestuursorganen op basis van de notitie Reikwijdte en Detail-

niveau   

De bestuursorganen die met de uitvoering van het plan te maken kunnen 

krijgen worden geraadpleegd over reikwijdte en detailniveau van het op te 

stellen milieueffectrapport (planMER, artikel 7.11b). Dit betreft in ieder 

geval gemeente (BG), provincie, waterschap en VROM-inspectie. Deze no-

titie Reikwijdte en Detailniveau vormt het document op basis waarvan de 

discussie met betrokken overheden zal plaatsvinden. 

3. Opstellen milieueffectrapport (planMER; artikel 7.11a). 

4. PlanMER en ontwerpbestemmingsplan: 

a. Terinzagelegging (artikel 7.26a); 

b. Inspraak (artikel 7.26a); 

c. Toetsing Commissie m.e.r. (artikel 7.26b)  

Gezien de mogelijke effecten op natuurgebieden is de toetsing 

door de Commissie m.e.r. verplicht.  

5. Motiveren van de gevolgen van het planMER en de inspraak in het defini-

tieve ontwerpplan (artikel 7.26d). 

6. Bekendmaking en mededeling van het plan (artikel 7.26e).  

7. Evaluatie van de effecten na realisatie (artikel 7.39). 

1 . 6   

R e l a t i e  m e t  M E R  r e c o n s t r u c t i e p l a n  

M E R  R e c o n s t r u c t i e p l a n  G e l d e r s e  Va l l e i / U t r e c h t - O o s t  

In het kader van het opstellen van het Reconstructieplan Gelderse Vallei / 

Utrecht Oost is een MER opgesteld in 2004. In 2005 is het Reconstructieplan 

vastgesteld als uitwerking van de Reconstructiewet. In de reconstructie is het 

de bedoeling conflicterende belangen ruimtelijk te scheiden en de intensieve 

veehouderij te concentreren op duurzame locaties met toekomstperspectief. 

Dat betekent dat de intensieve veehouderij in de kwetsbare gebieden (rond 

dorpen en natuurgebieden) op termijn wordt afgebouwd, terwijl de sector 

tegelijkertijd op duurzame locaties wordt geconcentreerd door bedrijven daar 

ontwikkelingsruimte te bieden.  

 

Om de ontwikkeling van intensieve veehouderij in de goede richting te sturen, 

kent het reconstructiebeleid drie zones:  

1. Landbouwontwikkelingsgebieden 

In deze gebieden krijgt de intensieve veehouderij goede ontwikkelings-

mogelijkheden. De landbouwontwikkelingsgebieden zijn zo gekozen dat 

ook op termijn geen nieuwe belemmeringen zijn te verwachten vanuit 

de milieuwetgeving of vanuit landschappelijke kwaliteit. Er is geen 

landbouwontwikkelingsgebied in Rhenen of directe omgeving. 

2. Extensiveringsgebieden 

Gebieden waar de intensieve veehouderij op termijn wordt afgebouwd. 
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De Heuvelrug en zijn flanken, evenals de Grebbeberg en de gronden 

langs een deel van de Grift zijn in het reconstructieplan aangewezen als 

extensiveringsgebied. In de extensiveringsgebieden heeft de intensieve 

veehouderij nu al te maken met beperkte ontwikkelingsmogelijkheden. 

3. Verwevingsgebieden 

In deze gebieden kan intensieve veehouderij samengaan met andere 

functies en waarden. Nieuwvestiging van intensieve veehouderij is niet 

toegestaan. In deze gebieden kunnen bestaande bedrijfslocaties in prin-

cipe een intensieve veehouderijtak ontwikkelen, omschakelen of uit-

breiden, mits de invloed op de omgevingskwaliteiten (landschap, natuur 

en/of water) wordt getoetst. Eventuele vergroting van het bouwperceel 

wordt in ieder geval beperkt tot een eenmalige uitbreiding van maxi-

maal 30% van het bestaande bouwperceel.  

 

 
 

Het Reconstructieplan is in feite het eerste plan dat een kader vormt voor 

m.e.r.(beoordelings)plichtige activiteiten. In dat kader is ook een MER opge-

steld. Deze MER dient als belangrijke informatiebron voor het op te stellen 

planMER. Waar nodig wordt de informatie uit dit MER geactualiseerd of gecon-

cretiseerd voor het plangebied. Een rekenkundige onderbouwing met een af-

weging van de negatieve effecten ten gevolge van de toegestane uitbreidingen 

versus positieve effecten in krimpgebieden mist echter in dit MER. Het knel-

punt zal dan waarschijnlijk ontstaan in de verwevingsgebieden. 
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1 . 7   

L e e s w i j z e r  

In hoofdstuk 2 zijn de doelstelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 

2010’ en het relevante beleidskader beschreven . Daarnaast zal worden inge-

gaan op de plan-m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten, de alternatieven 

en de effectbeoordeling afgekaderd en beschreven.  

In de daarop volgende hoofdstukken wordt per thema het beoordelingskader, 

het directe relevante beleid, de huidige situatie, de autonome ontwikkeling en 

de effectbepaling beschreven. 

Tenslotte zullen in hoofdstuk 11 de leemten in kennis, een aanzet tot een 

evaluatieprogramma en de uitkomst van het vooroverleg naar aanleiding van 

de Notitie Rijkwijdte en detailniveau beschreven. 
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2 D o e l s t e l l i n g  e n  

b e o o r d e l i n g  

2 . 1   

V o o r n e m e n  e n  d o e l s t e l l i n g  

De gemeente Rhenen is gestart met de actualisatie van het bestemmingsplan 

voor het buitengebied. Het bestemmingsplan Buitengebied 2010 zal het gel-

dende 'Bestemmingsplan Buitengebied' van de gemeente Rhenen gaan vervan-

gen.  

 

Het voornemen is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan Landelijk 

Gebied met de volgende doelen: 

- integreren van het bestaande planologische regiem tot één bestem-

mingsplan Landelijk Gebied; 

- inspelen op recente ontwikkelingen in het landelijk gebied; 

- het vertalen van recente wet- en regelgeving; 

- het voldoen aan de in de Wro opgenomen herzieningsplicht. 

 

Enerzijds dienen bestemmingen die kwetsbaar zijn voor invloeden vanuit de 

omgeving of waarvan het behoud om een specifieke regeling vraagt zo nauw-

keurig mogelijk op de plankaart te worden begrensd en zo concreet mogelijk in 

de voorschriften te worden geregeld. Anderzijds zullen bestemmingen, waar-

voor een zo groot mogelijke mate van dynamiek c.q. flexibiliteit is gewenst, 

niet meer worden vastgelegd dan strikt noodzakelijk is.  

 

Vooral op grond van dit laatste biedt het bestemmingsplan de kaders voor 

plan-m.e.r.-(beoordeling)plichtige activiteiten. 

2 . 2   

B e l e i d s k a d e r  

2 . 2 . 1   

A l g e m e e n  

Het landelijk gebied (niet alleen in de gemeente Rhenen) kenmerkt zich door 

een grote dynamiek. De landbouw doet over het algemeen een stapje terug en 

alternatieve functies (wonen, niet-agrarische bedrijven, recreatie en natuur) 

doen in toenemende mate hun intrede. Door middel van het bestemmingsplan 

Buitengebied wil de gemeente deze ontwikkelingen mogelijk maken. Dit bete-

kent dat het bestemmingsplan het instrumentarium bevat waarmee de ontwik-
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kelingen in het landelijk gebied kunnen worden geaccommodeerd. 

 

Dit neemt niet weg dat het bestemmingsplan Buitengebied de bestaande situa-

tie als uitgangspunt neemt. De plankaart geeft derhalve de bestaande situatie 

weer. In het bestemmingsplan zijn voorschriften opgenomen die de bestaande 

situatie regelen. In die zin is het bestemmingsplan Buitengebied conserverend 

van aard. Toch bevat het ook enkele ontwikkelingsregelingen. In veel gevallen 

bevat het bestemmingsplan mogelijkheden om bestaande functies uit te brei-

den. Hierbij valt te denken aan uitbreiding van agrarische bedrijven en natuur-

gebieden.  

 

Bij alle mogelijke ontwikkelingen dienen in de ogen van de gemeente de be-

staande waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie minimaal te worden 

gehandhaafd. Om die reden bevat het bestemmingsplan een stelsel van aan-

legvergunningen. Op deze wijze worden de genoemde waarden in de afweging 

rond nieuwe ontwikkelingen betrokken.  

2 . 2 . 2   

R e l e v a n t  b e l e i d s k a d e r  

In het algemeen valt voor de randvoorwaarden voor de verschillende activitei-

ten en het relevante beleidskader te verwijzen naar het ontwerpbestemmings-

plan Buitengebied 2010. Het relevante beleid voor het beoordelingskader voor 

dit planMER is in de afzonderlijke hoofdstukken per thema beschreven.  

 

Volledigheidshalve zijn in tabel 2.1 de relevante beleidsplannen en de regelge-

ving op internationaal, nationaal, provinciaal, regionaal en gemeentelijk ni-

veau opgesomd. 

 

T a b e l  2 . 1  B e l e i d s k a d e r   

P l a n n i v e a u  B e l e i d s p l a n / r e g e l g e v i n g  

Internationaal EU-Kaderrichtlijn Water 

 Nitraatrichtlijn 1991 

 Europese Vogel- en Habitatrichtlijn  

 Verdrag van Malta 

 Europese richtlijn voor de luchtkwaliteit 

Nationaal Waterbeleid 21e eeuw, Vierde Nota Waterhuishouding  

 Meststoffenwet 

 Nota Ruimte 

 Nota Belvedère 

 Natuurbeleidsplan 

 Flora- en faunawet/Natuurbeschermingswet 

 Nationaal Milieubeleidsplan 4 

Wet milieubeheer 

 Wet geluidhinder  

 Wet luchtkwaliteit/onderdeel Wet milieubeheer  

 Wet op de archeologische monumentenzorg 

 Wet ammoniak en veehouderij 

Wet geurhinder en veehouderij 

Provinciaal/regionaal Streekplan 2005-2015 provincie Utrecht 
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P l a n n i v e a u  B e l e i d s p l a n / r e g e l g e v i n g  

 Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost 

 Gebiedsvisie ’Heel de Heuvelrug: Ontdek het Palet 

 Landschapsontwikkelingsplan Binnenveld 

 Waterbeheersplan 2010-2015 Waterschap Vallei&Eem   

 Waterbeheerplan 2010-2015 ‘Water voorop!’, Hoogheemraadschap 

De Stichtse Rijnlanden; 

Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2009-2012 

Groenvisie 2009-2019 

 Landschapbeleidplan Rhenen 

 Bestemmingsplan Buitengebied Rhenen * 

 Verkeersstructuurplan gemeente Rhenen 2010-2015 

* inclusief de daarop betrekking hebbende (partiële) herzieningen 

2 . 3   

P l a n - m . e . r - p l i c h t i g e  a c t i v i t e i t e n ,  b e -

o o r d e l i n g  e n  a l t e r n a t i e v e n  

Het gehele bestemmingsplan is plan-m.e.r.-plichtig, omdat het bestemmings-

plan Buitengebied een kader biedt voor nieuwe m.e.r.-(beoordeling)plichtige 

activiteiten, zoals die hierna aan de orde komen. Tevens biedt het bestem-

mingsplan het kader voor een bestaande functie die op basis van de huidige 

situatie plan-m.e.r.-plichtig is.  

 

Dit planMER richt zich voornamelijk op de m.e.r.-(beoordeling)plichtige activi-

teiten, maar wordt niet geheel beperkt tot deze activiteiten. In samenhang 

met de ruimte die het bestemmingsplan biedt voor niet m.e.r.-

(beoordeling)plichtige activiteiten wordt inzicht gegeven in welke mate de 

milieugevolgen van de verschillende activiteiten elkaar versterken, dan wel 

verzwakken (cumulatie). 

2 . 3 . 1   

b e o o r d e l i n g  

In de paragraaf wordt aangegeven op basis van welke thema's de effecten van 

de verschillende activiteiten zijn beoordeeld. De plan-m.e.r. hoeft niet uitput-

tend te zijn en kan zich richten op die milieuaspecten, waarvan wezenlijke 

effecten worden verwacht. Er dient in het planMER inzichtelijk te worden ge-

maakt welke nadelige milieueffecten de voorgenomen activiteiten kunnen 

hebben ten opzichte van voorkomende functies en waarden, in dit geval in het 

plangebied en op het nabijgelegen Natura 2000-gebieden Binnenveld en de 

Uiterwaarden van de Neder-Rijn. 

 

Aan het eind van dit hoofdstuk staat in tabel 3.1 aangegeven op welke thema's 

de verschillende activiteiten mogelijk effecten kunnen hebben. De effecten 

van de activiteiten en de alternatieven daarvan zijn beoordeeld op basis van 

expert judgement. Dit houdt in dat naar aanleiding van de huidige situatie en 

de autonome ontwikkeling de effecten kwalitatief zijn vastgesteld. Voor enke-
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le relevante milieuaspecten, zoals geur en ammoniak, zijn per gestandaardi-

seerde bedrijfsomvang kwantitatieve berekeningen uitgevoerd. 

2 . 3 . 2   

P l a n - m . e . r . - p l i c h t i g e  a c t i v i t e i t e n  e n  -

b e o o r d e l i n g  

Voor een overzicht van de in deze paragraaf genoemde activiteiten en de lig-

ging van de functies en activiteiten wordt verwezen naar de plankaart beho-

rende bij het bestemmingsplan Buitengebied 2010. 

 

N i euwe  on tw i k ke l i n gen  

Het buitengebied van de gemeente Rhenen heeft gedeeltelijk een sterk agrari-

sche karakter. De landelijke trend van schaalvergroting, waarbij het aantal 

bedrijven afneemt en de overblijvende bedrijven gemiddeld in oppervlakte en 

economische omvang groeien, speelt zich ook hier af. Het gemeentelijk beleid 

en het reconstructiebeleid staan een verdere ontwikkeling van agrarische be-

drijven toe. Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010 biedt de agrari-

sche bedrijven dan ook mogelijkheden om uit te breiden.  

 

In het bestemmingsplan Buitengebied 2010 is bepaald dat per agrarisch bedrijf 

het geldende bouwvlak uit het vigerende bestemmingsplan bij recht mag wor-

den bebouwd en benut.  

 

Via een ontheffing is het mogelijk voor volwaardig grondgebonden agrarische 

bedrijven om het agrarische bouwvlak eenmalig te vergroten met maximaal 

15%, waarbij aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan.  

 

Voor zover de agrarische bouwvlakken gelegen zijn ter plaatse van de aandui-

ding ‘reconstructiewetzone – verwevingsgebied’ mogen agrarische bouwperce-

len door middel van een wijzigingsbevoegdheid eenmalig worden vergroot tot 

maximaal 1 ha.  

 

Niet-grondgebonden bedrijven (intensieve veehouderijen) mogen uitsluitend 

ter plaatse van de aanduiding ‘intensieve veehouderij’ worden uitgeoefend. De 

uitbreiding van het bouwvlak van deze niet-grondgebonden landbouw (inten-

sieve veehouderij) is via een wijzigingsbevoegdheid onder voorwaarden moge-

lijk. Vanwege het milieubelastende karakter is de uitbreiding echter beperkt 

tot een eenmalig vergroting van het bouwvlak met 30% met een maximum van 

1 ha. 

 

Nieuwvestiging van zowel grondgebonden als niet-grondgebonden bedrijven 

staat de gemeente in het ontwerpbestemmingsplan niet toe, slechts bestaande 

bedrijven kunnen via een wijzingbevoegdheid uitbreiden naar intensieve vee-

houderij. 

 

VOLWAARDIG GRONDGE-

BONDEN BEDRIJVEN 

BEDRIJVEN IN  

VERWEVINGSGEBIED 

INTENSIEVE VEEHOUDERIJ 

NIEUWVESTIGING 



 

  
199.00.01.21.01.toe - PlanMER bestemmingsplan Buitengebied 2010 Rhenen - 8 juni 2010 

19 

Ondanks deze restricties kan niet worden uitgesloten dat de plandrempels, 

zoals genoemd in het Besluit m.e.r., worden overschreden. Uit Bijlage C en D 

van het Besluit m.e.r. blijkt dat ‘de oprichting, wijziging of uitbreiding van 

een inrichting voor het fokken, mesten of houden van pluimvee of varkens’ een 

m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteit is, wanneer onderstaande drempel-

waarden worden overschreden. Ook de wijzigingen of uitbreidingen welke 

alleen op basis van een ontheffing of wijzigingsbevoegdheid mogelijk is, moe-

ten worden meegerekend.  

 

T a b e l :  d r e m p e l w a a r d e n  B e s l u i t  m . e . r .  i n t e n s i e v e  v e e h o u d e r i j  

Activiteit Drempel m.e.r.-plicht Drempel m.e.r.-

beoordelingsplicht 

Plaatsen voor mesthoenders > 85.000 > 60.000 

Plaatsen voor hennen > 60.000 > 45.000 

Plaatsen voor mestvarkens > 3.000 > 2.200 

Plaatsen voor zeugen > 900 > 350 

 

Het risico bestaat dat door de genoemde uitbreidingsmogelijkheden in het 

bestemmingsplan de drempelwaarden uit de Besluit m.e.r. worden overschre-

den.  

Wanneer bijvoorbeeld uitgegaan wordt van de verplichte minimale stalvloer-

oppervlakte voor een zeug (tussen de 30 en 50 kg) van 0,6 m², betekent dit dat 

585 m² stalvloeroppervlak al genoeg is om > 350 zeugen te huisvesten. 

 

De effecten van de uitbreidingsmogelijkheden van (intensieve) veehouderij(en) 

zijn beschreven aan de hand van de relevante thema's en deelaspecten van 

water, natuur, landschap, ammoniak, geur, luchtkwaliteit en geluidhinder.  

 

De effecten van eventuele uitbreiding van de intensieve veehouderij mogen 

echter niet enkel als afzonderlijke ontwikkeling worden benaderd. Ook andere 

diersoorten, die niet voorkomen in de Besluit m.e.r. (waaronder diersoorten op 

grondgebonden bedrijven) hebben milieueffecten, zoals de emissie van geur en 

ammoniak. Voor bijvoorbeeld de (melk)rundveehouderij biedt het ontwerpbe-

stemmingsplan ook ontwikkelingsmogelijkheden. Zo lijkt een tendens naar 

schaalvergroting van de melkveehouderij op voorhand niet uitgesloten, gelet 

op het wegvallen van het melkquotum en het gunstige prijsperspectief op de 

middellange termijn. Daarom zijn de ontwikkelingsmogelijkheden die het ont-

werpbestemmingsplan voor de (melk)rundveehouderij biedt als cumulatieve 

factor in het planMER meegenomen, met name wat betreft het thema ammo-

niak. 

 

Het bestemmingsplan Buitengebied 2010 bevat een wijzigingsbevoegdheid 

waarmee de agrarische gebiedsbestemming ter plaatse van de aanduiding 

‘wro-zone – wijzigingsgebied’ kan worden gewijzigd in de bestemming ‘Na-

tuur’. Deze functiewijziging heeft betrekking op gronden die deel uitmaken 

van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Natura 2000-gebieden. Specifiek 

voor ecologische verbindingszones wordt een aparte wijzigingsbevoegdheid 

opgenomen. De oppervlakte van het op de plankaart met ‘wro-zone – wijzi-

(MELK)RUNDVEEHOUDERIJ 

NIEUWE NATUUR 
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gingsgebied’ aangegeven gebied is groter dan 125 ha, namelijk 180 ha. Het 

bestemmingsplan is voor dit onderdeel derhalve plan-

m.e.r.(beoordelings)plichtig.  

 

T a b e l :  d r e m p e l w a a r d e n  B e s l u i t  m . e . r .  l a n d i n r i c h t i n g  

Activiteit Drempel m.e.r.-

plicht 

Drempel m.e.r.-

beoordelingsplicht 

De inrichting van het landelijk gebied, in geval-

len dat de functiewijziging betrekking heeft op 

de natuur, recreatie of landbouw (met uitzon-

dering van ruilverkaveling met een administra-

tief karakter of van een aanpassingsinrichting). 

Oppervlakte meer 

dan 250 ha. 

Oppervlakte meer 

dan 125 ha. 

  

Op grond van het bestemmingsplan Landelijk Gebied is het mogelijk om de EHS 

te realiseren in het deelgebied dat binnen de gemeente Rhenen ligt. In dit 

planMER is de mogelijkheid tot realisatie van de EHS daarom in de effectbe-

schrijving meegenomen.  

2 . 3 . 3   

A l t e r n a t i e v e n  

In een planMER dienen redelijke alternatieven te worden onderzocht. De Hand-

reiking planMER van VROM zegt hierover het volgende: ‘Bij het ontwikkelen 

van redelijke alternatieven gaat het er niet zo zeer om dat alle denkbare al-

ternatieven worden onderzocht, maar dat de te onderzoeken alternatieven zo 

worden gekozen dat de besluitvorming zo optimaal mogelijk wordt onder-

steund met milieu-informatie en dat de beschikbare speelruimte zo volledig 

mogelijk wordt belicht.  

 

De speelruimte in het bestemmingsplan Buitengebied 2010 uit zich in de ont-

wikkelingen die op landbouwgronden mogelijk zijn: 

- omzetting van agrarische gronden naar natuur; 

- uitbreiding van bestaande intensieve veehouderijen met maximaal 30% 

tot ten hoogste 1 ha; 

- uitbreiding van grondgebonden veehouderij; 

- omschakeling van grondgebonden veehouderij naar intensieve veehou-

derij; 

- omschakeling van intensieve veehouderij naar grondgebonden veehou-

derij; 

- ontwikkelen van niet-agrarische nevenfuncties; 

- functieverandering naar een niet-agrarische functie.  

 

Om de speelruimte zo breed mogelijk te beoordelen, worden in het planMER 

de volgende vier alternatieven beoordeeld: 

- Nulalternatief; 

Alleen die ontwikkelingen worden meegenomen, die op basis van het 

huidige bestemmingsplan mogelijk zijn en op basis van de huidige ont-

ECOLOGISCHE HOOFD-

STRUCTUUR 
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wikkelingen in de landbouw te verwachten zijn. Tevens zijn hierbij de 

autonome ontwikkelingen meegenomen.  

- Multifunctioneel landschap;  

Dit alternatief gaat uit van een ontwikkeling waarbij nevenactiviteiten 

en functieverandering de boventoon voeren.  

- Intensivering en schaalvergroting;   

Er wordt uitgegaan van intensivering en uitbreiding van bestaande (in-

tensieve) veehouderijen en omvorming van grondgebonden veehouderij 

naar intensieve veehouderij.  

- Natuurlijke natuur;   

De ontwikkeling van de natuurgebieden, EHS en Natura 2000 voert de 

boventoon. Dit alternatief houdt de begrenzing van de Natura 2000-

gebieden en de EHS inclusief ecologische verbindingszone aan.  

 

Wat betreft het alternatief Natuurlijke Natuur is ervoor gekozen om één alter-

natief te hanteren. Het is niet realistisch te verwachten dat er meer agrarische 

gronden worden omgezet naar natuur, dan de gronden die vallen onder de 

wro-wijzigingszones. De wro-wijzigingszones gelden voor gronden die vallen 

binnen de EHS, een ecologische verbindingszone (EVZ) of het Natura 2000-

gebied. Deze locaties liggen vast in bovenlokaal beleid. Het is realistisch om te 

verwachten dat juist daarvoor geld beschikbaar komt of reeds is. De EHS dient 

in 2018 te zijn gerealiseerd, dus binnen deze planperiode. 

 

Om vorenstaande redenen wordt ervan uitgegaan dat in het planMER redelij-

kerwijs geen alternatieven die op hoofdlijnen verschillen dienen te worden 

meegenomen voor de realisatie van de natuur ter plaatse van de EHS, EVZ en 

Natura 2000-gebieden 

 

Beoo rde l i n g  a l t e rn a t i ev en   

In onderstaande tabel is per aspect opgenomen op basis van welke criteria 

alternatieven worden beoordeeld. De beoordeling zal in principe op kwalita-

tieve wijze gebeuren. Indien er kwantitatieve gegevens voorhanden zijn uit 

eerdere onderzoeken zullen deze worden gebruikt bij de beoordeling. Voor 

geur (V stacks)en ammoniak zullen berekeningen worden uitgevoerd. 
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Aspect Beoordelingscriterium 

Landschap en  - Veranderingen in kenmerkende landschapsstructuur  

cultuurhistorie - Verandering in kenmerkende landschapselementen 

- Verandering aardkundige waarden 

 - Verandering van kenmerkende verkavelingspatronen 

Natuur - Verstoring natuurgebieden (EHS en Natura 2000) 

 - Flora en Fauna, gericht op beschermde soorten 

Geur - Toename/afname aantal geurgehinderden 

Verkeer  - Verandering in verkeersintensiteiten  

- Verandering in verkeersveiligheid 

Luchtkwaliteit  - Toename/afname knelpunten fijn stof  

Geluid - Geluidsemissie > Invloed op geluidsgevoelige bebouwing en 

stiltegebieden 

Water  - Grondwateroverlast (Kwel)  

- Grondwaterkwaliteit – invloed op grondwaterbeschermingsge-

bied 

 

De alternatieven worden beoordeeld op basis van de toetsingscriteria als opge-

nomen in de tabel. Per criterium zal het effect ten opzichte van het nulalter-

natief, worden uitgedrukt op basis van de onderstaande schaal: 

 

Schaal Effect 

++ sterk positief effect 

+ positief effect 

0 geen positief en geen negatief effect 

- negatief effect 

-- sterk negatief effect 

 

Hierbij is ervan uitgegaan dat voor de thema’s archeologie, bodem en externe 

veiligheid niet hoeft te worden getoetst. De effecten van de verschillende 

alternatieven zijn niet onderscheiden.  

 

De gehele Heuvelrug is aangeduid als een gebied met hoge ver-

wachtingswaarde ten aanzien van archeologie. Voor een groot deel van het 

gebied ten oosten van de N233 geldt een middelhoge verwachtingswaarde. In 

deze archeologische verwachtingsgebieden moet archeologisch onderzoek 

worden gedaan voordat activiteiten plaatsvinden die schade kunnen aanbren-

gen. Omdat dit van belang is op perceelsniveau, en niet op planniveau, is ar-

cheologie niet meegenomen als thema in het planMER.  

 

De bodem in Rhenen varieert van de hooggelegen, droge zandgronden (Heuvel-

rug) tot de ‘laag’ gelegen nattere veengronden en uiterwaarden. De bodem 

wordt beïnvloed door aspecten als verdroging en vermesting.  

 

Echter omdat schaalvergroting naar intensieve veehouderij niet grondgebonden 

landbouw betreft, en dus niet onderscheidend zijn voor alternatieven, zal het 

aspect bodem niet worden beschreven in het planMER. De mogelijke, eventu-

eel specifieke effecten van de individuele (agrarische) bedrijven op de bodem 

worden op vergunningniveau van het individuele bedrijf beoordeeld. In de 

locaties ten behoeve van Natuur is geen ruimte om een andere locatie te kie-

ARCHEOLOGIE 

BODEM 
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zen, dan is aangegeven, aangezien het vaststaand beleid is. Op inrichtingsni-

veau zal dit wel een rol spelen. Over die inrichting doet het bestemmingsplan 

echter geen uitspraken.  

 

De mogelijke effecten op de externe veiligheid zullen op vergunningniveau van 

de bedrijven in beschouwing worden genomen en niet op planniveau. Omscha-

keling van agrarisch gebied naar natuurgebied levert geen verhoging van het 

groepsrisico op. Externe veiligheid wordt niet meegenomen in het planMER.  

2 . 3 . 4   

I s  e e n  p a s s e n d e  b e o o r d e l i n g  n o o d z a k e l i j k ?  

Net buiten de plangrens ligt het Natura 2000-gebied ‘Binnenveld’ (Habita-

trichtlijngebied). Binnen de plangrenzen ligt het Natura 2000-gebied ‘Uiter-

waarden van de Neder-Rijn’ (Vogelrichtlijngebied). Wanneer niet kan worden 

uitgesloten dat het bestemmingsplan significante negatieve effecten heeft op 

de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied, moet een pas-

sende beoordeling worden doorlopen.  

 

Het toestaan van uitbreiding van (intensieve) veehouderijen, leidt tot een 

toename van de ammoniakemissie. Binnen de passende beoordeling is het as-

pect ammoniakemissie een uiterst lastig te beheersen fenomeen. De Handrei-

king die het ministerie van LNV over de toelaatbaarheid van emissietoename 

opstelde, is door de Raad van State ‘afgeschoten’ waardoor op dit moment 

geen bruikbaar toetsingskader voorhanden is.  

 

Ook met het doorlopen van een passende beoordeling kunnen significante ef-

fecten niet worden uitgesloten. In het bestemmingsplan Buitengebied 2010 is 

de uitbreiding van stallen ten behoeve van intensieve veehouderij alleen onder 

voorwaarden mogelijk via wijzigingsbevoegdheid. De wijzigingsbevoegdheid 

heeft betrekking op afzonderlijke percelen en in de wijzigingsregels is opge-

nomen dat toetsing aan de Natuurbeschermingswet 1998 moet plaatsvinden. 

 

C o n c l u s i e  

Een passende beoordeling is niet noodzakelijk, mits uitbreiding wordt geregeld 

door middel van een wijzigingsbevoegdheid en hieraan gekoppeld een eis 

wordt opgenomen met betrekking tot toetsing aan de Natuurbeschermings-

wet 1998. 

 

EXTERNE VEILIGHEID 
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3 L a n d s c h a p  e n  

c u l t u u r h i s t o r i e  

3 . 1   

B e l e i d  e n  b e o o r d e l i n g s k a d e r  

3 . 1 . 1   

N a t i o n a a l  b e l e i d  

N o t a  B e l v e d è r e  

In de Nota Belvedère is de Utrechtse heuvelrug evenals de Kromme Rijn van-

wege zijn cultuurhistorische potenties aangewezen als Belvedèregebied. De 

volgende maatregelen worden voorgesteld: 

- instellen van een rijksbescherming van de (terreinen) van buiten-

plaatsen; 

- het oprichten van het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug;  

- visualiseren van de 18e-eeuwse bastions als onderdeel van de Greb-

belinie in relatie met de Heimenberg, op initiatief van de ROB; 

- opstellen van een herinrichtingsplan voor de provinciale weg Rhenen-

Zeist, op initiatief van het Utrechts Landschap; 

- het opstellen van een cultuurhistorische beschrijving van de Utrecht-

se Heuvelrug door de RDMZ  

In zijn algemeenheid is behoud en waar mogelijk versterking van de actuele 

cultuurhistorische waarden in het gebied Utrechtse Heuvelrug een belangrijk 

beleidsdoel. 

3 . 1 . 2   

P r o v i n c i a a l  e n  r e g i o n a a l  b e l e i d  

S t r eekp l an  2005 - 2015  

Als gevolg van de diversiteit in de bodemgesteldheid, in combinatie met een 

lange bewoningsgeschiedenis kent de provincie Utrecht een grote cultuurhisto-

rische variatie. De verschillende landschapstypen zijn daarvan het resultaat. 

De Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) bestaat uit samenhangende, histo-

risch waardevolle structuren van bovenlokaal belang. Het zijn ruimtelijk her-

kenbare, dan wel in de ondergrond aanwezige structuren die kenmerkend zijn 

voor een bepaalde periode of ontwikkeling. Zij komen in grote lijnen overeen 

met de door het Rijk als cultuurhistorisch waardevol aangemerkte Belvedère-

gebieden in de provincie (waaronder de Heuvelrug) en de Limes. 

 

Met de nota ‘Niet van Gisteren’ heeft de Provincie een nadere visie gegeven op 

het cultuurhistorisch gebiedsbeleid in de komende jaren. Om de provinciale 

ambities te kunnen realiseren zijn drie vormen van sturing onderscheiden. Met 

PROVINCIE 
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de CHS en bijbehorende sturingsmechanismen is de Rijksnota Belvedère op 

provinciaal niveau uitgewerkt.  

 

1. Veiligstellen: cultuurhistorie is mede sturend voor de ontwikkeling. In de 

gebieden met de aanduiding ‘veiligstellen’ worden grootschalige transfor-

maties voorkomen. Het veranderen van beeld en karakteristiek is vanuit 

cultuurhistorisch perspectief in principe niet gewenst. De draagkracht van 

de cultuurhistorische samenhang mag niet in het geding zijn. In deze ge-

bieden is de cultuurhistorie dan ook mede sturend voor verdere ontwikke-

lingen. 

2. Eisen stellen: cultuurhistorie geeft richting aan de mogelijkheden voor 

nieuwe ontwikkelingen. Bij het sturingsmechanisme ‘eisen stellen’ onder-

scheidt de provincie drie hoofdgroepen waarvoor een specifieke vorm van 

eisen stellen is ontwikkeld.  

- De hoge archeologische verwachtingen van de stroomrugzones in 

het rivierengebied, de Limes en de flanken van de Heuvelrug.  

- De tweede hoofdgroep heeft betrekking op de waterlinies.  

- De derde is bedoeld voor de andere structuren.  

3. Actief versterken: de provincie start zelf projecten. Dit doet de provincie 

onder andere via al gestarte cultuurhistorische projecten – zoals de Sticht-

se Lustwarande, en Grebbelinie. Het gaat hierbij om onderzoeksprojecten 

en om de uitvoering van projecten in de zin van ‘herstellen, versterken, 

herkenbaar maken, zichtbaar maken’, al dan niet in combinatie met cul-

tuurtoerisme. 

 

De variaties in bodem, water, vegetatie, cultuur en cultuurhistorie hebben in 

de loop der tijd geleid tot een grote diversiteit aan landschapstypen. De land-

schappelijke structuren zijn door het gebruik van de mens verder geaccentu-

eerd. Dit proces heeft geresulteerd in een bijzonder waardevol landschap. In 

de afgelopen decennia lijkt de herkenbaarheid van oude en jongere land-

schappen sterk af te nemen. De oude landschapslagen vervagen of worden 

volkomen tenietgedaan. 

De provincie Utrecht heeft de kernkwaliteiten van het Utrechtse landschap 

samengevat in landschappelijke hoofdstructuur. Dit is een abstracte weergave 

van de typen landschap met de meest markante structuren en elementen. 

Gebiedsdekkend is aangegeven wat de grotere landschappelijke eenheden zijn 

en wat de bijbehorende hoofdkarakteristiek is. De identiteit en de kernkwali-

teiten van de onderscheiden gebieden zijn beschreven in de Landschapsvisie. 
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De provinciale doelen voor het landschap zijn: 

- het behouden en versterken van de identiteit van de verschillende land-

schapstypen; 

- het vernieuwen van het landschap, met herkenning van het verleden. 

 

S t r eekp l an u i twe r k i n g  N a t i on a l e  L an d s chappen   

De kernkwaliteiten, zoals door het rijk benoemd, van dit nationale landschap 

zijn de schaalcontrasten van zeer open naar besloten, het samenhangende 

stelsel van rivier, uiterwaarden, oeverwal en kom en het samenhangende stel-

sel van hoge stuwwal, flank, kwelzone, oeverwal en rivier. Langs de rivieren is 

het aaneengesloten karakter van uiterwaarden en buitendijkse nevenstromen 

van belang. Een fijnmazig stelsel van bosschages, laanbomen, struiken gekop-

peld aan de waterlopen en wegen hebben tot het karakteristieke halfopen 

groene karakter van het gebied geleid.  

 

Via de ruimtelijke ordening wordt, onder het motto 'behoud door ontwikke-

ling', op hoofdlijnen richting gegeven aan de ruimtelijke ontwikkeling van de 

Nationale landschappen. Provincies zijn verantwoordelijk voor uitwerking, 

organisatie en uitvoering van Nationale landschappen. Particuliere initiatieven 

en particuliere financiering kunnen echter een belangrijke bijdrage leveren 

aan de gewenste kwaliteitsverbetering in de Nationale Landschappen. 

 

De provincie Utrecht heeft een streekplanuitwerking opgesteld op 8 april 2008. 

Het Rivierengebied is hierbinnen één van de deelgebieden. Naast het vastleg-

gen van de begrenzing beoogt het beleidsstuk een kader te bieden, dat richting 

en houvast biedt bij de doorvertaling in gemeentelijke plannen. 

 

 
B e g r e n z i n g  N a t i o n a a l  L a n d s c h a p  R i v i e r e n g e b i e d  ( g e d e e l t e  K r o m m e  

R i j n )  ( b r o n :  P r o v i n c i e  U t r e c h t )  
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In de Nota Ruimte is een drietal kernkwaliteiten voor het deelgebied aange-

merkt. De provincie wil graag een vierde kwaliteit toevoegen, om ook de bij-

zondere historische ligging van het gebied te omvatten, namelijk de Kromme 

Rijn als vesting en vestiging.  

 

Vervolgens zijn er ontwikkelingsperspectieven opgesteld per landschapstypen;  

- landschap van de rivier; 

- landschap van de stroomrug;  

- landschap van de Langbroekerwetering en;  

- landschap van de overgang naar de Heuvelrug.  

 

Deze eerste is van invloed op Rhenen, doordat de rivier met uiterwaarden als 

primaire functie voor waterafvoer en natte natuur dient, met daarnaast grote 

recreatieve, aardkundige en cultuurhistorische betekenis.  

Met name het laatste ontwikkelingsperspectief is van toepassing op Rhenen, 

aangezien hier een sterk contrast tussen de steile, bosrijke, droge heuvelrug 

met het vlakke, open en natte rivierenlandschap ontstaat.  

 

De aanwijzing als Nationaal Landschap leidt niet tot een apart planologisch 

regime. De kernkwaliteiten zijn met de bestaande regimes voldoende be-

schermd. Wel levert de aanwijzing extra subsidiemogelijkheden voor projecten 

tot behoud van de belangrijke kwaliteiten van het gebied. 

 

De wijze waarop de kernkwaliteiten dienen door te werken in planologisch 

beleid op met name lokaal niveau zal nog nader moeten worden verkend. De 

provincie is van plan om hiervoor in het kader van het Ruimtelijk Actiepro-

gramma 2008-2011 samen met partijen uit het gebied een vervolgtraject te 

gaan volgen. In dat verband zal ook worden beoordeeld, of en - zo ja - hoe 

deze concretisering van kernkwaliteiten beleidsmatig wordt verankerd.  

 

L an d s chap son tw i kke l i n g s p l an  B i nn en v e l d  

De WERV gemeenten hebben samen het Landschapsontwikkelingsplan Binnen-

veld (concept, 2007) opgesteld. Doel is te komen tot een integrale aanpak voor 

het gehele Binnenveld om daarmee het groene karakter van het Binnenveld te 

behouden.  

 

De WERV gemeenten willen het Binnenveld behouden als aantrekkelijk ge-

meenschappelijk uitloopgebied. Daarbij wordt het volgende nagestreefd. 

Het landschap van het Binnenveld blijft behouden en de landschappelijke dif-

ferentiatie wordt versterkt. De randen van de kernen worden in het landschap 

ingepast en tussen de verschillende kernen blijven groene wiggen behouden. 

De toegankelijkheid van het landschap voor recreatief medegebruik door de 

bewoners van de omliggende kernen wordt verbeterd. 

 

In de lage kern van het gebied worden de natuurwaarden versterkt. Voor zover 

mogelijk wordt natuurontwikkeling en agrarisch grondgebruik gecombineerd 

met waterberging. Tevens worden de ecologische relaties met de rest van de 
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Gelderse Vallei en met de grote natuurgebieden Veluwe, Utrechtse Heuvelrug 

en Nederrijn behouden en versterkt. 

 

 
U i t s n e d e  k a a r t  L a n d s c h a p s o n t w i k k e l i n g s p l a n  B i n n e n v e l d  

3 . 1 . 3   

G e m e e n t e l i j k  b e l e i d  

L and s chap sbe l e i d s p l a n  

In juli 2001 is het Landschapsbeleidsplan Rhenen opgesteld, waarin het ge-

meentelijk beleid op het gebied van natuur en landschap is uitgewerkt. 

Centraal staat dat een bedrijfseconomisch verantwoorde agrarische bedrijfs-

voering wordt nagestreefd. In combinatie met deze doelstelling wordt er naar 

gestreefd de oorspronkelijke, nog grotendeels aanwezige, veelzijdigheid aan 

landschapstypen te behouden en te versterken. Binnen deze doelstellingen 

worden de natuurlijke diversiteit en variatie en de ecologische samenhang 

binnen in Rhenen zo veel mogelijk vergroot. Historische, zowel cultuurlijke als 

natuurlijke, elementen worden als herkenningspunt genomen binnen de inde-

ling van het landschap.  

 

Voorgaande doelstellingen worden gerealiseerd door behoud, herstel en aanleg 

van landschapselementen. 

In Rhenen zijn de volgende deelgebieden te onderscheiden: 

- de Utrechtse Heuvelrug, onder te verdelen in het gesloten bosgebied (bos-

sen van de Utrechtse Heuvelrug, Grebbeberg en Laarsenberg) en de half-

gesloten overgangszones ten noordoosten (Cuneraweg – Oude Veense 

Grintweg) en zuidwesten (Grebbeberg – bosranden) hiervan; 

- het lineaire open Binnenveld, onder te verdelen in het dekzandgebied 

(Cuneraweg – Maatsteeg) en het veengebied (Maatsteeg – Grift); 
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- het rivierengebied, onder te verdelen in het open landschap met natuur-

beelden van de uiterwaarden en de half-gesloten oeverwal (tussen Binnen-

veld en uiterwaarden. 

 

De nagestreefde landschappelijke hoofdstructuur is vervolgens per deelgebied 

uitgewerkt in een functionele, een ruimtelijk-visuele, een ecologische en een 

cultuurhistorische deelstructuur.  

3 . 2   

H u i d i g e  s i t u a t i e  

Van cultuurhistorische waarde is de Grebbelinie, bestaande uit ‘Bastions op de 

Uiterwaarden’, een hoornwerk en een inundatiegebied langs het Valleika-

naal/De Grift. Ook in de uiterwaarden van de Neder-Rijn zijn belangrijke land-

schappelijke en cultuurhistorische waarden aanwezig. De flanken vormen op 

plaatsen een waardevol engenlandschap. De Grebbeberg is van belang om zijn 

belangrijke aardkundige en cultuurhistorische waarden. Ook de rest van de 

bossen op de stuwwallen is, vaak als deel van een landgoed, belangrijk voor 

landschap en cultuurhistorie. Er zijn ook archeologische vindplaatsen. De com-

binatie van ontstaansgeschiedenis, bebouwing, beplanting en het kleinschalige 

karakter maakt het een cultuurhistorisch en landschappelijk waardevol geheel. 

 

Het Binnenveld wordt gekenmerkt door de combinatie van een nat en open 

middengebied rondom de Grift en een overgangsgebied dat steeds beslotener 

en kleinschaliger wordt richting de Heuvelrug. Het heeft grote landschappelij-

ke waarde. Op de kaart Landschappelijke Gebieden zijn de verschillende land-

schappelijke deelgebieden van het Binnenveld te zien, waarop af te lezen is 

dat het Binnenveld een grote landschappelijke variatie kent. Het tussenliggen-

de gebied bestaat uit veenontginningsrestanten, De Meent, en het cultuurhis-

torisch waardevol gebied De Kampen bestaande uit een kampenlandschap met 

een slagenstructuur.  

 

Een deel van het plangebied behoort tot het zuidoostelijk deel van de Heuvel-

rug, met de reeks van buitenplaatsen van de Stichtse Lustwarande. Het bosge-

bied van de stuwwal is een gebied met grote landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden. Zowel op de stuwwal als op de flanken, waar in 

beide gevallen ook aardkundige en archeologische waarden liggen, als in de 

lager gelegen gebieden is sprake van grote landschappelijke kwaliteit. 

 

De Blauwe Kamer is een rivieroeverreservaat langs de Neder-Rijn bestaande uit 

bloemrijke graslanden, moerassen en geulen. In 1992 is een deel van de zo-

merdijk afgegraven, met als gevolg dat de Blauwe Kamer regelmatig over-

stroomt. Deze toegenomen rivierdynamiek geeft het landschap vorm en heeft 

grote invloed op de vegetatie. Er ontstaat op diverse plaatsen inmiddels wil-

genbos (ook wel ooibos genoemd). Het rivieroeverreservaat is een uitstekend 

BINNENVELD 

HEUVELRUG-ZUID-OOST 

BLAUWE KAMER 
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leefgebied voor vogels. Te midden van deze riviernatuur staan de restanten 

van de steenfabriek 'De Blauwe Kamer'.  

 

 
 

De aangrenzende Grebbeberg is in 2001 verbonden met de Blauwe Kamer. 

Hierdoor is zo'n 60 ha stuwwalbos aan de Blauwe Kamer toegevoegd. De ver-

binding is van belang voor de ontwikkeling van beide gebieden. Tijdens hoog 

water zoeken de dieren in het gebied de veilige, hoger gelegen, beschutte 

bossen op de stuwwallen van de Grebbeberg op. 

 

Binnen de gemeente liggen twee uitwaarden langs de Neder-Rijn. De uiter-

waarden bij de stad Rhenen welke buiten het plangebied valt en de Buiten-

waarden tussen Elst en Remmerden welke wel tot het plangebied behoren. De 

Elster Buitenwaarden bestaan voor het grootste deel uit open grasland op ri-

vierklei. Binnen de Elster-Buitenwaarden is tevens een zandwinplas van aan-

zienlijke omvang aanwezig. Door ontkleiing in het verleden zijn de 
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uiterwaarden nagenoeg zonder hoogteverschillen. Door de gehele uiterwaar-

den loopt een oude riviergeul die zichtbaar is als een smalle sloot. De Elster 

Buitenwaarden grenzen direct aan de Utrechtse Heuvelrug met als scheidslijn 

de Rijksstraatweg (de N225). De Rijksstraatweg is dan ook een grote ecologi-

sche barrière tussen de Buitenwaarden en de Plantage Willem III. Door de aan-

leg van een wildpassage onder de N225 tussen Remmerden en Elst is de 

ecologische verbinding tussen de gebieden hersteld. 

3 . 3   

A u t o n o m e  o n t w i k k e l i n g  

De dwars door het plangebied lopende provinciale weg N233 lopende autoweg 

en het bedrijventerrein Remmerden verstoren de landschappelijke structuur 

enigszins; het oude wegenpatroon wordt her en der doorbroken. Deze zone 

langs de provinciale weg verandert ook onder invloed van de verschillende 

functies in de zone tussen Rhenen en Veenendaal. Er treedt een geleidelijke 

verdichting op. 

3 . 4   

B e o o r d e l i n g  e f f e c t e n  b e s t e m m i n g s -

p l a n  

Door nieuwe ontwikkelingen kunnen landschappelijke elementen en structuren 

verloren gaan. Daarnaast is het mogelijk dat de aardkundige waarden en ver-

kavelingspatronen in het gebied worden aangetast.  

 

T a b e l  3 . 1 :  B e o o r d e l i n g s k a d e r  l a n d s c h a p  e n  c u l t u u r h i s t o r i e  

Criterium Methode 

Veranderingen in kenmerkende landschapsstructuur  Kwalitatief 

Verandering in kenmerkende landschapselementen Kwalitatief 

Verandering aardkundige waarden Kwalitatief 

Verandering van kenmerkende verkavelingspatronen Kwalitatief 

 

In de hiernavolgende tabel (tabel 3.2) wordt de beoordeling vanuit de verschil-

lende alternatieven weergegeven. 

 

BEOORDELINGSKADER 
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T a b e l  3 . 2  O v e r z i c h t  b e o o r d e l i n g  e f f e c t e n  

 Landschapsstructuur Verkavelingspatronen Landschapselementen Aardkundige 

waarden 

Multifunctioneel 

landschap  

0 0 ++ 0 

Intensivering en 

schaalvergro-

ting 

0 0 0 - 

Natuurlijke 

natuur 

0 + + 0 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief 

(++) 

 

De effecten van de activiteiten voor de verschillende alternatieven zijn verge-

leken met de autonome ontwikkelingen (nulalternatief). 

 

M u l t i f u n c t i o n e e l  l a n d s c ha p  

In het multifunctionele landschap zullen de agrarische functies in het plange-

bied afnemen. Agrarische bouwpercelen zullen gedeeltelijk worden omgezet 

ten behoeve van woonfunctie, bedrijfsfuncties of dag- en of verblijfsrecreatie. 

Daarnaast zullen gronden die de agrarische functie hebben verloren worden 

omgezet naar natuur.  

 

Belangrijke voorwaarden voor functieverandering en nevenactiviteiten bij 

agrarische bedrijven zijn dat de nieuwe (neven)functies plaatst dienen te vin-

den binnen de bestaande bebouwing en op de bestaande percelen. Veelal wor-

den voorwaarden voor landschappelijke inpassing hieraan toegevoegd. Bij de 

omschakeling naar wonen met de mogelijk een extra woning te realiseren is de 

voorwaarde dat de agrarische bebouwing wordt gesloopt en de nieuwe 

(woon)percelen landschappelijk worden ingepast.  

 

In dit alternatief zal de landschapsstructuur en de aanwezige kavelpatronen 

dan ook niet worden gewijzigd. Er vindt dan ook geen verbetering of verslech-

tering (0)op voor deze twee onderdelen. Door de voorwaarden van landschap-

pelijk inpassing zullen verdwenen en nieuwe gebiedseigen 

landschapselementen worden gerealiseerd. Het alternatief zal dan ook een 

gunstige invloed hebben op de in het gebied aanwezige landschapselementen 

(++). 

 

In dit alternatief zal de toename van bebouwing en verharding nagenoeg gelijk 

zijn aan de toename bij de autonome ontwikkeling. Hierdoor zal het aantal en 

de omvang van de grondroerende activiteiten dan ook niet wezenlijk verschil-

len. Ten aanzien van de aardkundige waarden zullen de ontwikkelingen in dit 

alternatief dan ook nauwelijks van invloed (0) zijn op de aanwezige aardkundi-

ge waarden.  
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I n t e n s i v e r i n g  e n  s c ha a l v e r g r o t i n g  

In het alternatief van intensivering en schaalvergroting wordt ervan uitgegaan 

dat in het bestemmingsplan onder voorwaarden een verdere uitbreiding van de 

agrarische sector mogelijk zal zijn. Alle bestaande agrarische bedrijven, in het 

verwevingsgebied, kunnen in principe uitbreiden tot intensieve veehouderijbe-

drijven. In dat geval zullen de agrarische bouwvlakken maximaal worden vol-

gebouwd.  

 

Het bebouwde oppervlak in het plangebied zal hierdoor verder toenemen. 

Hierdoor neemt de kans op bodemroering en schade aan aanwezig aardkundige 

waarden toe.  

 

Een verder vergroting van de agrarische bouwpercelen zal onder voorwaarden 

van landschappelijk inpassing mogelijk zijn. Hierdoor kunnen verdwenen land-

schapselementen, zoals houtsingels, worden teruggeplaatst. Op het niveau van 

de agrarische bouwpercelen (de boerenerven) betekent dit een verbetering ten 

opzichte van de autonome ontwikkeling. Echter een verdere schaalvergroting 

van de grondgebonden landbouw zal leiden tot nog doelmatiger gebruik van de 

agrarische productiepercelen (weilanden en akkers) waardoor een kavelvergro-

ting en verdere uniformering van de percelen zal plaatsvinden. De aanwezige 

kavelpatronen en landschapselementen zullen hierdoor worden doorbroken en 

verloren gaan. De kleinschaligheid die in delen van het plangebied nog zicht-

baar is zal hierdoor (deels) verloren gaan. 

 

Per saldo zal hierdoor de positieve invloed op het niveau van de agrarische 

bouwpercelen ten niet worden gedaan door de negatieve invloed op patronen 

en elementen in en op de agrarische productiegronden.  

 

Hoewel de schaalvergroting een grote impact (zowel positief als negatief) kan 

hebben op de kavelpatronen en de elementen lijk het niet direct een verande-

ring van de landschapsstructuur tot gevolg te hebben. De agrarische productie-

ruimte zal beperkt blijven tot de bestaande, er zullen als gevolg van de 

ontwikkelingen geen nieuwe grootschalige infrastructurele veranderingen 

plaatsvinden en de bosgebieden op de heuvelrug zullen niet worden gewijzigd.  

 

N a t u u r l i j k  n a t uu r  

In het alternatief ‘natuurlijke natuur’ wordt uitgegaan van een afname van de 

agrarische sector in het plangebied. De landbouwgronden worden deels ge-

bruikt om de EHS verder uit te bouwen en de Ecologische Verbindingszones 

gestalte te geven. De afname van de agrarische functies in het plangebied zal 

leiden tot een afname van het aantal agrarische bouwpercelen.  

 

De landbouwgronden zullen voor een deel worden omgezet naar natuur. HIer-

door bestaat de mogelijk om de aanwezige kleinschaligheid in het kavelpa-

troon te verstrekken en verdwenen landschapselementen terug te brengen. 

Door de omzetting naar nieuwe natuur zullen echter de bij de agrarische func-
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tie behorende karakteristieke landschapselementen (zoals de boerenerven en 

strakke weilanden) deels verdwijnen.  

 

De landschappelijke (hoofd)structuur zal ook in dit alternatief nagenoeg onge-

wijzigd blijven. 
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4 N a t u u r  

4 . 1   

B e l e i d  e n  b e o o r d e l i n g s k a d e r  

4 . 1 . 1   

E u r o p e s e  w e t g e v i n g  e n  n a t i o n a a l  b e l e i d  

Als lid van de Europese Unie heeft Nederland een verplichting om het Europese 

beleid (en richtlijnen) te laten doorwerken in nationaal beleid. Het belangrijk-

ste Europese beleid met ruimtelijke consequenties voor het plangebied is op-

genomen in Natura 2000, met bijbehorende Vogel- en Habitatrichtlijn. Bij 

nieuwe ruimtelijke initiatieven dient (via het nationaal beleid) aan dit beleid 

gehoor te worden gegeven en te worden getoetst. 

 

No ta  r u im te  

Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid (Nota Ruimte, 2006) is ruimte te 

scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies op het beperkte op-

pervlak, dat in Nederland ter beschikking staat. Meer specifiek richt het kabi-

net zich hierbij op vier algemene doelen: versterking van de internationale 

concurrentiepositie van Nederland, bevordering van krachtige steden en een 

vitaal platteland, borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale 

ruimtelijke waarden en borging van de veiligheid.  

 

E co lo g i s ch e  Hoo fd s t r u c tu u r  ( EH S )  

Grote delen van het plangebied zijn aangewezen als (rijks) ecologische hoofd-

structuur. Voor beschermde natuurgebieden, zoals de EHS en Natuurbescher-

mingswetgebieden, geldt een streng ‘nee-tenzij’-regime. Bouwen is in die 

gebieden is dan ook niet toegestaan, tenzij de functie van groot openbaar 

belang is en onvermijdelijk blijkt. Er zal alleen toestemming worden verleend 

als vervangende natuur wordt gerealiseerd. In het uiterste geval wordt een 

financiële compensatie geëist. Er ligt een robuuste ecologische verbinding die 

de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe met elkaar moet koppelen. Deze verbin-

ding loopt deels over het grondgebied van de gemeente Rhenen. 

 

Na tu r a  2000 /NB  we t  1998  

De Europese Unie (EU) heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van 

grote biologische, esthetische en economische waarde is. Om deze natuur te 

behouden, heeft de Europese Unie het initiatief genomen voor Natura 2000. 

Dit is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden op het 

grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie.  



 

199.00.01.21.01.toe - PlanMER bestemmingsplan Buitengebied 2010 Rhenen - 8 juni 2010 
38 

Natura 2000 omvat alle gebieden die zijn beschermd op grond van de Vogel-

richtlijn en de Habitatrichtlijn. Beide richtlijnen zijn in Nederland opgenomen 

in de Natuurbeschermingswet 1998.  

 

De Natuurbeschermingswet 1998 heeft als doel het beschermen en in stand 

houden van bijzondere gebieden in Nederland. Op 1 oktober 2005 zijn ook de 

beschermde gebieden uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn (ook wel Natu-

ra 2000-gebieden genoemd) erin opgenomen. In het richtlijngebied is het ver-

boden om zonder of in strijd met een vergunning projecten of andere 

handelingen te verrichten die gelet op de doelstellingen voor instandhouding 

de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in het ge-

bied kunnen aantasten of verslechteren. Activiteiten op grond van het be-

heersplan uitgezonderd. Voorts geldt er een zogenaamde ‘externe werking’. 

Als activiteiten significante gevolgen kunnen hebben voor het gebied, moet 

een passende beoordeling van de gevolgen voor het gebied worden gemaakt. 

Een vergunning kan alleen maar worden verleend als de natuurlijke kenmerken 

van het gebied niet worden aangetast. 

 

Binnen de gemeente is een gebied aangemerkt als Natura 2000-gebied, name-

lijk ‘Uiterwaarden Neder-Rijn’. Net buiten de gemeente ligt het Natura 2000-

gebied ‘Binnenveld’ voorheen aangeduid als Bennekomse Meent. Het Binnen-

veld is tevens aangewezen als habitatrichtlijn, de Uiterwaarden Neder-Rijn als 

Vogelrichtlijngebieden Nationaal landschap, zoals reeds vermeld in de vorige 

paragraaf.  

 

  
B i n n e n v e l d      U i t e r w a a r d e n  N e d e r - R i j n  

 

Het Binnenveld is een blauwgraslandreservaat in het zuidelijk deel van de Gel-

derse vallei. De meent, net buiten de gemeentegrens gelegen, wordt gevoed 

door kwelwater, afkomstig van de Veluwe. De Uiterwaarden van de Neder-Rijn 

heeft als karakteristiek voor dit rivierenlandschap de overgang naar de hogere 

gronden, de stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. De Blauwe 

Kamer onder aan de Grebbeberg is hier een voorbeeld van. Hier liggen op de 

overgangen restanten van hardhoutooibossen. De uiterwaarden zijn gevarieerd 

in breedte en hoogteligging, Het is tevens een belangrijk broedgebied voor 

soorten van natte, ruige graslanden.  
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Voor gebieden die worden aangewezen als Natura 2000-gebied geldt de ver-

plichting tot het nemen van passende maatregelen en handhaving van de kwa-

liteit van de natuurlijke habitat. In de bestemmingsplannen moet worden 

opgenomen dat alleen toestemming kan worden gegeven voor ontwikkelingen 

in of in de directe nabijheid van een Natura 2000-gebied, als de natuurlijke 

kenmerken in het gebied niet worden aangetast. Dit geldt tevens in een vroeg-

tijdig stadium bij de opstelling van een plan of project. 

 

Na t i o na a l  P a r k  

Nederland kent een twintigtal nationale parken. Het instellen van deze parken 

gebeurt op grond van een internationale afspraak. Het doel van deze afspraak 

is om grote natuurgebieden te behouden, die een of meer belangrijke ecosys-

temen vertegenwoordigen. In Nederland is een nationaal park een natuurge-

bied van ten minste 1000 ha, met een karakteristiek landschap en bijzondere 

planten en dieren. Het beschermingsniveau van de parken wordt in Nederland 

bepaald door de geldende wet- en regelgeving voor het gebied (onder andere 

Vogel- of Habitatrichtlijn). 

 

In 2003 kreeg de Utrechtse Heuvelrug de definitieve status van nationaal park. 

Het is een hoge zandrug in het landschap van de provincie Utrecht, tussen de 

noordelijke randmeren en de rivier de Neder-Rijn in het zuiden. Een deel ligt 

binnen het plangebied.  

 

 
O v e r z i c h t s k a a r t  n a t u u r -  e n  l a n d s c h a p s b e l e i d  
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4 . 1 . 2   

P r o v i n c i a a l  e n  r e g i o n a a l  b e l e i d   

S t r eekp l an  U t r e ch t  2 005 - 2015   

Het Streekplan Utrecht 2005-2015 (2004) geeft in hoofdlijnen het provinciaal 

ruimtelijk beleid weer. Kwaliteit, uitvoering en samenwerking zijn de begrip-

pen die samen de rode draad vormen van het streekplan. 

 

Om de kernkwaliteiten optimaal te benutten en verder te ontwikkelen, wordt 

in het streekplan het landelijk gebied in vier zones opgedeeld. De zonering is 

sterk ontwikkelingsgericht en geeft voor iedere zone aan welke ontwikkelings-

richting is gewenst.  

 

 
U i t s n e d e  k a a r t  s t r e e k p l a n  2 0 0 5 - 2 0 1 5  U t r e c h t  

 

Het buitengebied van Rhenen wordt in het streekplan onderverdeeld in alle 

vier de zones benoemd in het streekplan, te weten Landelijk gebied 1 (stede-

lijk uitloopgebied), Landelijk gebied 2 (agrarisch), Landelijk gebied 3 (verwe-

ving) en Landelijk gebied 4 (natuur) (zie uitsnede Plankaart Streekplan 2005-

2015 Utrecht). Daarnaast geldt een extra aanduiding als ‘waterbergingsgebied’ 

in het noordoostelijke deel van de gemeente, langs de Grift/Valleikanaal.  

 

Ten aanzien van het landschap in het landelijke gebied staat in het streekplan 

beschreven dat de Utrechtse Heuvelrug status als provinciaal landschap zal 

krijgen, welke wordt uitgewerkt in een uitwerkingsplan. Het voorstel van de 

provincie om de Utrechtse Heuvelrug de status van nationaal landschap te 

geven, heeft het rijk in het kader van de Nota Ruimte niet overgenomen. 

 

G r o e ne  C on t o u r  

De EHS (inclusief gebieden die vallen onder de Natuurbeschermingswet 1998) 

en de Vogel- en Habitat-richtlijngebieden zijn in het streekplan begrensd met 

een zogenoemde groene contour.  



 

  
199.00.01.21.01.toe - PlanMER bestemmingsplan Buitengebied 2010 Rhenen - 8 juni 2010 

41 

Binnen de groene contour geldt het ‘nee, tenzij’-regime en kan op gebiedsni-

veau de saldobenadering worden toegepast. Nieuwe plannen, projecten of 

handelingen binnen en in de nabijheid van deze gebieden zijn niet toegestaan 

indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant 

aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn en er sprake is van redenen 

van groot openbaar belang (het ‘nee, tenzij’-regime). 

 

 
G e b i e d e n  b i n n e n  g r o e n e  c o n t o u r  

4 . 1 . 3   

G e m e e n t e l i j k  b e l e i d  

L and s chap sbe l e i d s p l a n  

In juli 2001 is het Landschapsbeleidsplan Rhenen opgesteld, waarin het ge-

meentelijk beleid op het gebied van natuur en landschap is uitgewerkt. 

Centraal staat dat een bedrijfseconomisch verantwoorde agrarische bedrijfs-

voering wordt nagestreefd. In combinatie met deze doelstelling wordt er naar 

gestreefd de oorspronkelijke, nog grotendeels aanwezige, veelzijdigheid aan 

landschapstypen te behouden en te versterken. Binnen deze doelstellingen 

worden de natuurlijke diversiteit en variatie en de ecologische samenhang 

binnen in Rhenen zo veel mogelijk vergroot. Historische, zowel cultuurlijke als 

natuurlijke, elementen worden als herkenningspunt genomen binnen de inde-

ling van het landschap.  

Voorgaande doelstellingen worden gerealiseerd door behoud, herstel en aanleg 

van landschapselementen. 

In Rhenen zijn de volgende deelgebieden te onderscheiden: 

- de Utrechtse Heuvelrug, onder te verdelen in het gesloten bosgebied (bos-

sen van de Utrechtse Heuvelrug, Grebbeberg en Laarsenberg) en de half-

gesloten overgangszones ten noordoosten (Cuneraweg – Oude Veense 

Grintweg) en zuidwesten (Grebbeberg – bosranden) hiervan; 

- het lineaire open Binnenbeld, onder te verdelen in het dekzandgebied 

(Cuneraweg – Maatsteeg) en het veengebied (Maatsteeg – Grift); 
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- het rivierengebied, onder te verdelen in het open landschap met natuur-

beelden van de uiterwaarden en de half-gesloten oeverwal (tussen Binnen-

veld en uiterwaarden. 

 

De nagestreefde landschappelijke hoofdstructuur is vervolgens per deelgebied 

uitgewerkt in een functionele, een ruimtelijk-visuele, een ecologische en een 

cultuurhistorische deelstructuur.  

4 . 2   

H u i d i g e  s i t u a t i e  

Het Binnenveld wordt gekenmerkt door de combinatie van een nat en open 

middengebied rondom De Grift en een overgangsgebied dat steeds beslotener 

en kleinschaliger wordt richting de Heuvelrug. Het heeft grote landschappelij-

ke waarde. Ook in de uiterwaarden van de Neder-Rijn zijn belangrijke land-

schappelijke en natuurlijke waarden aanwezig. De flanken van de Heuvelrug 

vormen op plaatsen een waardevol engenlandschap. De Grebbeberg is van 

belang om zijn belangrijke aardkundige en natuurlijke waarden. Ook de rest 

van de bossen op de stuwwallen is belangrijk voor de natuurwaarden in het 

gebied. De combinatie van ontstaansgeschiedenis beplanting en het kleinscha-

lige karakter maakt het een landschappelijk waardevol geheel. De bebouwde 

kernen rondom het Binnenveld zijn op plaatsen vrijwel aaneengegroeid.  

 

Een deel van het plangebied behoort tot het zuidelijk deel van de Heuvelrug, 

met de reeks van plaatsen van de Stichtse Lustwarande. Het bosgebied van de 

stuwwal een gebied met grote landschappelijke en natuurlijke waarden. Zowel 

op de stuwwal, als op de flanken, waar in beide gevallen ook aardkundige en 

ecologische waarden liggen, als in de lager gelegen gebieden is sprake van 

grote landschappelijke kwaliteit. 

 

De Blauwe Kamer is een rivieroeverreservaat langs de Nederrijn bestaande uit 

bloemrijke graslanden, moerassen en strangen en geulen. In 1992 is een deel 

van de zomerdijk afgegraven met als gevolg dat de Blauwe Kamer regelmatig 

overstroomt. Deze toegenomen rivierdynamiek geeft het landschap vorm en 

heeft grote invloed op de vegetatie. Er ontstaat op diverse plaatsen inmiddels 

wilgenbos (ooibos). Het rivieroeverreservaat is een uitstekend leefgebied voor 

vogels.  

 

De aangrenzende Grebbeberg is in 2001 verbonden met de Blauwe Kamer. 

Hierdoor is zo´n 60 ha stuwwalbos aan de Blauwe Kamer toegevoegd. De ver-

binding is van belang voor de ontwikkeling van beide gebieden. Tijdens hoog 

water zoeken de dieren in het gebied de veilige, hoger gelegen, beschutte 

bossen op de stuwwallen op. 

 

Binnen de gemeente liggen twee uiterwaarden langs de Neder-Rijn. De uiter-

waarden bij de kern Rhenen liggen buiten het plangebied. De Buitenwaarden 

BINNENVELD 

HEUVELRUG-ZUID 

BLAUWE KAMER 

UITERWAARDEN 
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tussen Elst en Remmerden behoren wel tot het plangebied. De Elster Buiten-

waarden bestaan voor het grootste deel uit open grasland op rivierklei. Daar-

naast is een zandwinplas van aanzienlijke omvang aanwezig. Door ontkleiing in 

het verleden is de uiterwaard nagenoeg zonder hoogteverschillen. Door de 

Elster Buitenwaard loopt een oude riviergeul die zichtbaar is als een smalle 

waterloop en grenst direct aan de Utrechtse Heuvelrug. De Rijksstraatweg is 

vormt een grote ecologische barrière tussen de Buitenwaarden en de Plantage 

Willem III. Door de aanleg van een wildpassage in de N225 tussen Remmerden 

en Elst is de ecologische verbinding tussen de het heuvelrug en de uiterwaar-

den gebieden(deels) hersteld. 

 

A g r a r i s c h e  b e d r i j v e n  

In het plangebied komen ruim 100 agrarische bedrijven voor, voornamelijk 

melkveehouderijen. Deze bedrijfstak heeft ook het grootste deel van de cul-

tuurgrond (grasland) in gebruik. Daarnaast komen in het plangebied enkele 

andere agrarische bedrijven voor als (boom)kwekerijen en bedrijfsmatige paar-

denhouderijen. In het gebied komen ook bedrijven voor met een intensieve 

bedrijfstak al dan niet als hoofdactiviteit. Dit zijn voornamelijk de varkens-

houderijen en pluimveebedrijven.  

 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.4.1 geeft per bedrijfscategorie en per 

gebied het aantal dieren aan in de huidige situatie. Opvallend is dat ook op de 

grondgebonden bedrijven nog relatief veel varkens en kippen aanwezig zijn.  

 

T a b e l  4 . 1 .  A a n t a l  d i e r e n  i n  d e  h u i d i g e  s i t u a t i e  ( 2 0 0 8 / 2 0 0 9 )  

  verwevingsgebied  overig buitengebied buitengebied totaal 

Bedrijfscategorie Rund Varken Kip Rund Varken Kip  Rund  Varken  Kip 

intensieve veehou-

derijbedrijven 4892 21970 124450 829 1340 6300 5721 23310 130750 

grondgebonden 

bedrijven 2858 6828 106364 241 0 0 3099 6828 106364 

Totaal 7750 28798 230814 1070 1340 6300 8820 30138 237114 

 

Voor de huidige situatie zijn de emissies berekend met behulp van emissiefac-

toren uit Richtlijn Ammoniak en Veehouderij. Deze factoren hebben betrekking 

op stalplaatsen. In de GIAB 2008 zijn niet alleen dieraantallen opgenomen, 

maar ook informatie over de staltypen waarin deze dieren zijn opgenomen. De 

emissieberekening zijn gedaan met de stalplaatsen per staltype, die gekoppeld 

zijn met de best passende RAV-factoren; als er meer factoren kunnen worden 

gekoppeld, is daarvan het gemiddelde genomen.  

 

In tabel 4.2 staat de berekende ammoniakemissie van veehouderij bedrijven in 

de gemeente Rhenen voor de huidige situatie. Hier is gebruik gemaakt van de 

de gegevens van het GIAB (Geografische Informatie Agrarische Bedrijven) uit 

2008 en de milieuvergunning 2009 voor de bedrijven die vanuit de nge calcula-

tor in de database zijn opgenomen. 

 

AMMONIAKEMISSIE 
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T a b e l  4 . 2 .  A m m o n i a k e m i s s i e  i n  d e  h u i d i g e  s i t u a t i e  ( 2 0 0 8 / 2 0 0 9 )  i n  

k g  N H 3  p e r  j a a r ( a a n t a l  b e d r i j v e n )  

Bedrijfscategorie verwevingsgebied overig buitengebied buitengebied totaal 

intensieve veehoude-

rijbedrijven 40157 (27) 8194 (6) 48351 (33) 

grondgebonden  

bedrijven 32852 (69) 139 (15) 32991 (84) 

Totaal 73009 (96) 8333 (21) 81342 (117) 

 

Duidelijk is dat de meeste landbouwbedrijven in het verwevingsgebied liggen; 

dat geldt vooral voor de grondgebonden bedrijven: 99 % van de ammoniakemis-

sie vindt plaats in het verwevingsgebied. Bij de intensieve veehouderijbedrij-

ven is dat 83 %. De totale ammoniakemissie in Rhenen bedraagt momenteel 

ruim 81 ton per jaar.  

4 . 3   

A u t o n o m e  o n t w i k k e l i n g  

Ten gevolge van regulier beleid op nationaal niveau zal de waterkwaliteit naar 

verwachting langzaam verbeteren. Ook door de verscherpte mestwetgeving 

zullen de nutriënten in het oppervlaktewater naar verwachting afnemen. In 

welke mate is moeilijk te voorspellen. Deze ontwikkelingen zullen in nog onbe-

kende mate positieve gevolgen voor de natuurwaarden hebben. Anderzijds is 

momenteel nog steeds een landelijk proces gaande van een netto afname van 

een aantal soorten planten en dieren onder meer ten gevolge van recente 

ontwikkelingen met betrekking tot verstedelijking, intensivering en schaalver-

groting van de landbouw.  

 

In de bestaande natuurgebieden wordt een beleid gevoerd om de bestaande 

waarden te versterken. Maatregelen zijn: verhoging van de grondwaterstan-

den, het waar mogelijk herstellen van kwelstromen, het vasthouden van ge-

biedseigen water en een verschralingsbeheer. Deze maatregelen leiden tot een 

verhoging van de natuurkwaliteit en behoud en herstel van een kwetsbare en 

streekeigen flora en fauna.  

 

In het landelijk gebied wijzigt het gebruik van gebouwen en gronden, mede als 

gevolg van veranderingen in de landbouw. Het aantal agrarische bedrijven 

neemt al jaren af met ongeveer vier bedrijven per jaar. Deels komt dat door-

dat het steeds lastiger is voldoende inkomsten uit de agrarische activiteiten te 

halen en er steeds strengere eisen worden gesteled aan agrarische bedrijven.  

Aan de ander kant groeien de zittende agrarische bedrijven of ontplooien de 

bedrijven nevenactiviteiten. 

 

In de toekomst zullen alle bedrijven moeten gaan voldoen aan het eind 2005 

vastgestelde ‘Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij’ (kortweg 

'AMvB huisvesting'). Het besluit stelt veehouderijen verplicht om emissie-arme 

stallen te bouwen en bevat zogeheten maximale emissiewaarden. 

WATERKWALITEIT 

NATUURGEBIEDEN 

LANDBOUW 
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4 . 4   

B e o o r d e l i n g  e f f e c t e n  b e s t e m m i n g s -

p l a n  

Door nieuwe ontwikkelingen kunnen belangrijke natuurwaarden verstoord wor-

den of zelfs verloren gaan. Daarnaast is het mogelijk dat door nieuwe ontwik-

kelingen de bestaande waarden worden versterkt. Belangrijk hierbij is vooral 

wat de mogelijke consequenties zijn voor de belangrijke natuurgebieden en de 

beschermde soorten. 

 

T a b e l  4 . 3 :  B e o o r d e l i n g s k a d e r  n a t u u r  

Criterium Methode 

Verstoring natuurgebieden (EHS en Natura 2000) Kwalitatief 

Flora en Fauna, gericht op beschermde soorten Kwalitatief 

 

In de onderstaande tabel wordt de beoordeling vanuit de verschillende alterna-

tieven weergegeven. 

 

T a b e l  4 . 4  O v e r z i c h t  b e o o r d e l i n g  e f f e c t e n  

 Verstoring natuurgebieden (EHS 

en Natura2000) 

Flora en Fauna, gericht 

op beschermde soorten 

Multifunctioneel land-

schap  

+ + 

Intensivering en schaal-

vergroting 

+ - 

Natuurlijke natuur ++ ++ 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief 

(++) 

 

De effecten van de activiteiten voor de verschillende alternatieven zijn verge-

leken met de autonome ontwikkelingen (nulalternatief). 

 

M u l t i f u n c t i o n e e l  l a n d s c ha p  

In het multifunctionele landschap zullen de agrarische functies in het plange-

bied afnemen. Agrarische bouwpercelen zullen gedeeltelijk worden omgezet 

ten behoeve van woonfunctie, bedrijfsfuncties of dag- en of verblijfsrecreatie. 

Daarnaast zullen gronden die de agrarische functie hebben verloren worden 

omgezet naar natuur.  

 

Door de gedeeltelijke afname van de agrarische functies in het gebied zullen 

de (voormalige) agrarische percelen worden benut voor andere functies. Als 

gevolg van de afname van de agrarische bedrijfsactiviteiten zal de ammoni-

akemissie afnemen waardoor de depositie in en verzuring van de omliggende 

natuurgebieden zal afnemen. Daarnaast zal, door het afnemende areaal aan 

landbouwgrond, de soortenrijkdom in het plangebied toenemen.  

 

Als gevolg van de omschakeling naar andere (bedrijfs)functies kan de versto-

ring voor de omliggende natuurgebieden enigszins toenemen. Met name door 

BEOORDELINGSKADER 
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omschakeling naar (extensieve) recreatieve (neven)functies kan de recreatie-

druk in de natuurgebieden toenemen waardoor er enigszins nieuwe verstoring 

zal ontstaan.  

 

Zowel voor de natuurgebieden als geheel als voor de beschermde soorten zal 

naar verwachting echter een licht positief effect uitgaan van dit alternatief. 

De afname van ammoniak en de toename van soortenrijkdom zal naar ver-

wachting de toenemende verstoring door recreanten meer dan compenseren.  

 

I n t e n s i v e r i n g  e n  s c ha a l v e r g r o t i n g  

In het alternatief van intensivering en schaalvergroting wordt ervan uitgegaan 

dat in het bestemmingsplan onder voorwaarden een verdere uitbreiding van de 

agrarische sector mogelijk zal zijn. Alle bestaande agrarische bedrijven, in het 

verwevingsgebied, kunnen in principe uitbreiden tot intensieve veehouderijbe-

drijven. In dat geval zullen de agrarische bouwvlakken maximaal worden vol-

gebouwd.  

 

Op basis van de berekeningen van Alterra naar de ammoniakemissie voor de 

gemeente Rhenen kan worden geconcludeerd dat onder de voorwaarden van 

het Reconstructieplan een aanzienlijke toename van de ammoniakemissie uit 

de veehouderij bedrijven mogelijk is. Dit komt slechts voor een beperkt deel 

door uitbreidingsmogelijkheden van bestaande intensieve veehouderij bedrij-

ven. De grootste stijging ontstaat wanneer grondgebonden landbouwbedrijven 

zich omvormen tot intensieve veehouderij (ondanks de verplichting uit de 

‘AMVB huisvesting’ dat deze omvorming geheel met emissievrije stallen moet 

gebeuren). Deze emissie toename als gevolg van bedrijfsontwikkeling kan bij 

de intensieve veehouderij bedrijven geheel worden gecompenseerd door ook 

de huidige stallen te laten voldoen aan AMvB normen. Een belangrijk aan-

dachtspunt is de staltypekeuze binnen de AMvB normen: als daarbij steeds de 

meest emitterende stal wordt gekozen, is er geen sprake van afname van de 

emissie.  

 

Verder blijkt de bedrijfsontwikkeling van cruciaal belang: omvorming van 

grondgebonden landbouw naar intensieve veehouderij zorgt voor stijging van 

de emissie; beperkte uitbreiding van intensieve veehouderij in combinatie met 

aanpassing van de bestaande stallen leidt tot een daling.  

 

Een verder schaalvergroting van de grondgebonden landbouw zal leiden tot nog 

doelmatiger gebruik van de agrarische productiepercelen waardoor een verde-

re kavelvergroting en uniformering van de percelen zal plaatsvinden. De aan-

wezige soortenrijkdom zal hierdoor afnemen.  

 

N a t u u r l i j k  n a t uu r  

In het alternatief ‘natuurlijke natuur’ wordt uitgegaan van een afname van de 

agrarische sector in het plangebied. De landbouwgronden worden deels ge-

bruikt om de EHS verder uit te bouwen en de Ecologische Verbindingszones 

gestalte te geven. De afname van de agrarische functies in het plangebied zal 
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leiden tot een afname van het aantal agrarische bouwpercelen. Het bestem-

mingsplan zal de omzetting naar andere functies voor deze percelen mogelijk 

moeten maken. Functies die in strijd zijn met de omliggende natuurdoelstel-

lingen zullen niet worden toegelaten. Een groot deel van de agrarische bebou-

wing zal zijn functie verliezen en (deels) worden gesloopt.  

Met het verminderen van de agrarische bedrijven en de agrarische gronden zal 

ook de ammoniakemissies afnemen. Dit zal een positieve invloed hebben op de 

depositie in de omliggende natuurgebieden.  

 

De ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden zal er zorg voordragen dat de EHS 

en Natura 2000-gebieden worden uitgebreid. Tevens zullen de nieuwe natuur-

gebieden kunnen bijdragen aan het tot stand brengen van verbindingen tussen 

de belangrijke natuurgebieden.  

 

Hierdoor zal een belangrijke bijdrage kunnen worden geleverd zowel de in-

standhouding van de natuurgebieden als ook de instandhouding en versterking 

van de in het plangebied aanwezige soorten  
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5 G e u r  

5 . 1   

B e l e i d  e n  b e o o r d e l i n g s k a d e r  

W e t  g e u r h i n d e r  e n  v e e h o u d e r i j  

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toet-

singskader voor de milieuvergunning, als het gaat om geurhinder vanwege die-

renverblijven van veehouderijen. De Wgv geeft normen voor de geurbelasting 

die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object, bijvoorbeeld 

een woning. Tevens biedt de Wgv de mogelijkheid dat gemeenten zelf de be-

voegdheid hebben om binnen bepaalde bandbreedtes af te wijken van deze 

standaardnormen. Deze afwijking dient de gemeente te onderbouwen en vast 

te leggen in een ruimtelijk plan of gebiedsvisie. In dit onderzoek wordt enkel 

gekeken naar geuremissie van (intensieve) agrarische bedrijven, en niet naar 

geurbelasting.  

 

De geuremissie door een veehouderij wordt bepaald door de soort en het aan-

tal dieren en het staltype. Voor de verschillende diersoorten en staltypen gel-

den geuremissiefactoren die zijn opgenomen in Regeling geurhinder en 

veehouderij van 18 december 2006. Voor dieren zonder geuremissiefactoren 

gelden minimaal aan te houden afstanden.  

 

G e u r -  e n  a m m o n i a k e m m i s s i e  v a n u i t  s t a l l e n  e n  o p s l a g  e n  

o n t w i k k e l i n g s m o g e l i j k h e d e n  v a n  v e e h o ud e r i j b e d r i j v e n  i n  

g e m e e n t e  R he n e n  

Zoals in hoofstuk 4 reeds aangegeven is in het kader van deze planMER door 

Alterra onderzoek verricht naar de effecten van de verschillende mogelijkhe-

den zoals opgenomen in het bestemmingsplan op de geuremissies. De uitkom-

sten van dit onderzoek zijn in dit hoofdstuk verwerkt. 

5 . 2   

H u i d i g e  s i t u a t i e  

In het plangebied komen ruim 100 agrarische bedrijven voor, voornamelijk 

melkveehouderijen. Deze bedrijfstak heeft ook het grootste deel van de cul-

tuurgrond (grasland) in gebruik. Daarnaast komen in het plangebied enkele 

andere agrarische bedrijven voor als (boom)kwekerijen en bedrijfsmatige paar-

denhouderijen. In het gebied komen ook bedrijven voor met een intensieve 

bedrijfstak al dan niet als hoofdactiviteit. Dit zijn voornamelijk de varkens-

houderijen en pluimveebedrijven.  
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Tabel 5.1 geeft per bedrijfscategorie en per gebied het aantal dieren aan in de 

huidige situatie. Opvallend is dat ook op de grondgebonden bedrijven nog rela-

tief veel varkens en kippen aanwezig zijn.  

 

De berekende geuremissie wordt uitgedrukt Odour Units per kuub (OU/m3) 

lucht. In Tabel 5.1 staat de geuremissie weergegeven per bedrijfscategorie en 

gebiedsindeling.  

Voor de hele gemeente Rhenen is de totale geuremissie berekend op ruim 

530 duizend OU/m3. De verdeling over gebieden en bedrijfstype is vergelijk-

baar met de ammoniakemissie in de gemeente Rhenen.  

 

T a b e l  5 . 1 .  G e u r e m i s s i e  i n  d e  h u i d i g e  s i t u a t i e  ( 2 0 0 8 / 2 0 0 9 ,  i n  

O U / m 3  l u c h t ) .  

Bedrijfscategorie verwevingsgebied overig buitengebied buitengebied totaal 

intensieve veehoude-

rijbedrijven 272832 46999 319831 

grondgebonden bedrij-

ven 209781 931 210712 

totaal 482613 47930 530543 

5 . 3   

A u t o n o m e  o n t w i k k e l i n g  

In het landelijk gebied wijzigt het gebruik van gebouwen en gronden, mede als 

gevolg van veranderingen in de landbouw. Het aantal agrarische bedrijven 

neemt al jaren af met ongeveer vier bedrijven per jaar. Deels komt dat door-

dat het steeds lastiger is voldoende inkomsten uit de agrarische activiteiten te 

halen en er steeds strengere eisen worden gesteled aan agrarische bedrijven.  

Aan de ander kant groeien de zittende agrarische bedrijven of ontplooien de 

bedrijven nevenactiviteiten. 

5 . 4   

B e o o r d e l i n g  e f f e c t e n  b e s t e m m i n g s -

p l a n  

In de onderstaande tabel wordt de beoordeling vanuit de verschillende alterna-

tieven weergegeven. 

 

T a b e l  5 . 4  O v e r z i c h t  b e o o r d e l i n g  e f f e c t e n  

 Toe-/afname aantal geurgehinderden 

Multifunctioneel landschap  ++ 

Intensivering en schaalvergroting - 

Natuurlijke natuur + 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief 

(++) 
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De effecten van de activiteiten voor de verschillende alternatieven zijn verge-

leken met de autonome ontwikkelingen (nulalternatief). 

 

M u l t i f u n c t i o n e e l  l a n d s c ha p  

In het multifunctionele landschap zullen de agrarische functies in het plange-

bied afnemen. Agrarische bouwpercelen zullen gedeeltelijk worden omgezet 

ten behoeve van woonfunctie, bedrijfsfuncties of dag- en of verblijfsrecreatie. 

Daarnaast zullen gronden die de agrarische functie hebben verloren worden 

omgezet naar natuur. Door de gedeeltelijke afname van de agrarische functies 

in het gebied zullen de (voormalige) agrarische percelen worden benut voor 

andere functies. Als gevolg van de afname van de agrarische bedrijfsactivitei-

ten zal de geuremmissie afnemen. 

 

I n t e n s i v e r i n g  e n  s c ha a l v e r g r o t i n g  

In het alternatief van intensivering en schaalvergroting wordt ervan uitgegaan 

dat in het bestemmingsplan onder voorwaarden een verdere uitbreiding van de 

agrarische sector mogelijk zal zijn. Alle bestaande agrarische bedrijven, in het 

verwevingsgebied, kunnen in principe uitbreiden tot intensieve veehouderijbe-

drijven. In dat geval zullen de agrarische bouwvlakken maximaal worden vol-

gebouwd.  

 

In de berekeningen voor ammoniak- en geuremissies is zowel gekeken naar 

uitbreiding van de (intensieve) bedrijven als omvorming van grondgebonden 

naar intensieve bedrijven. Daarnaast zijn de effecten berekend van het al dan 

niet toepassen van stallen conform de AMvB huisvesting. Bij nieuw te plaatsen 

stallen, als gevolg van uitbreiding van een bedrijf, is uitgegaan van stallen 

welke voldoen aan de AMvB huisvesting. Daarnaast is gekeken naar de effecten 

van het vervangen van bestaande stallen voor stallen welke voldoen aan de 

AMvB huisvesting.  

 

Op basis van de berekeningen naar de geuremissie kan worden geconcludeerd 

dat onder de voorwaarden van het Reconstructieplan zowel de uitbreidingsmo-

gelijkheden van bestaande intensieve veehouderij als ook de omvorming van 

grondgebonden landbouwbedrijven tot intensieve veehouderij mogelijk is.  

 

Deze emissietoename als gevolg van bedrijfsontwikkeling kan bij de intensieve 

veehouderij bedrijven geheel worden gecompenseerd door ook de huidige 

stallen te laten voldoen aan AMvB normen. In vergelijking tot de emissie van 

ammoniak lijkt het verlagende effect van de “AmvB-stallen” overigens be-

perkt. Verder blijkt dat omvorming van grondgebonden landbouw naar inten-

sieve veehouderij zorgt voor stijging van de geuremissie, doordat de 

geurfactoren van rundvee (en gewassen) op nul zijn gesteld. Per saldo heeft 

intensivering en schaalvergroting dan ook een negatief effect. Het zal leiden 

tot een toename van het aantal geurgehinderden.  
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N a t u u r l i j k  n a t uu r  

In het alternatief ‘natuurlijke natuur’ wordt uitgegaan van een afname van de 

agrarische sector in het plangebied. De landbouwgronden worden deels ge-

bruikt om de EHS verder uit te bouwen en de Ecologische Verbindingszones 

gestalte te geven. De afname van de agrarische functies in het plangebied zal 

leiden tot een afname van het aantal agrarische bouwpercelen. Het bestem-

mingsplan zal de omzetting naar andere functies voor deze percelen mogelijk 

moeten maken. Functies die in strijd zijn met de omliggende natuurdoelstel-

lingen zullen niet worden toegelaten. Een groot deel van de agrarische bebou-

wing zal zijn functie verliezen en (deels) worden gesloopt.  

 

Met het verminderen van de agrarische bedrijven en de agrarische gronden zal 

ook de geuremissies afnemen. In de variant Natuurlijke Natuur wordt er echter 

vanuit gegaan dat met name de agrarische bedrijven in de EHS-

verbindingszones zullen afnemen. Ten opzicht van het variant Multifunctioneel 

landschap gaat het daarom om minder agrarische bedrijven en zal het effect 

ook iets minder zijn dan bij Multifunctioneel landschap. 
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6 V e r k e e r  

6 . 1   

B e l e i d  e n  b e o o r d e l i n g s k a d e r  

6 . 1 . 1   

P r o v i n c i a a l  b e l e i d  

Het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 2004-2020 (SMPU+) vormt het 

kader voor het provinciaal verkeerbeleid. De horizon van dit plan is 2020. Het 

SMPU+ biedt een beleidskader voor het optreden van de provincie op het ge-

bied van verkeer en vervoer. Daarnaast brengt het SMPU+ samenhang tussen 

het verkeers- en vervoerbeleid en andere beleidsterreinen (natuur en milieu, 

ruimtelijke ordening, zorg en economie). Het SMPU+ geeft prioriteiten aan 

voor investeringen van de provincie in verkeer en vervoer. 

6 . 1 . 2   

G e m e e n t e l i j k  b e l e i d  

Ve r keer s t r u c t uu r p l an  

De gemeente Rhenen heeft onlangs het ‘Verkeersstructuurplan gemeente Rhe-

nen 2010-2015’ vastgesteld. In het verkeersstructuurplan wordt aangegeven 

dat op de lange termijn wordt gestreefd naar de realisatie van de tweede 

Rijnbrug, gelegen buiten de gemeentegrens. Door de komst van deze brug 

wordt er meer capaciteit gecreëerd op de gebiedsontsluitingswegen in en 

rondom Rhenen. De verkeersintensiteit op de N233 zal afnemen. Daarmee 

zullen naar verwachting de doorstromingsproblemen (in met name de avond-

spits) op het kruispunt N225 – N233 grotendeels worden opgelost.  

 

Daarnaast is een doel van het verkeerstructuurplan om het probleem van sluip-

verkeer en/of doorgaand verkeer door de kern op te lossen. Omdat deze brug 

op de korte termijn niet haalbaar is, zet de gemeente in op een aantal korte-

termijnmaatregelen dat de grootste overlast veroorzaakt door sluipverkeer en 

doorgaand verkeer weg te nemen. 

 

Uitgangspunt voor de toekomstige ontwikkelingen is dat de bestaande wegen 

geoptimaliseerd en daardoor beter kunnen worden benut. Aanpassingen aan de 

hoofdinfrastructuur als het aanpakken van plaatselijke knelpunten zijn hierbij 

mogelijk. Tevens is het volgens het verkeersstructuurplan van belang dat de 

doorgaande verkeersstromen zoveel mogelijk voor Rhenen worden omgeleid. 

Hierdoor zullen de zwaartepunten van de provinciale wegen anders komen te 

liggen. N233 tot aan de gemeentegrens bij Veenendaal zal hierbij de belang-

rijkste weg blijven.  

OPTIMALISEREN INFRA-

STRUCTUUR 
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Als tegenhanger van het opwaarderen van de N233 zal voor een deel van het 

hoofdwegenstelsel de drukte moeten worden verplaatst. Zo loopt de N225 voor 

een deel door de kern Rhenen. Dit is zeker met het oog op het slechts willen 

toestaan van bestemmingsverkeer en het weren van doorgaande verkeersstro-

men, ongewenst. In de toekomst zal de betekenis van deze weg dan ook afge-

waardeerd tot erftoegangsweg moeten worden. Met de afwaardering van dit 

deel van de N225 zal de leefbaarheid en veiligheid bij de kern Rhenen sterk 

worden verbeterd. 

 

Naast het aanpakken en optimaliseren van de huidige hoofdinfrastructuur, 

voorziet het verkeersstructuurplan ook in een aantal andere ontwikkelingen. 

Zoals zal mogelijk op de N233 in de toekomst een extra afslag richting Veen-

endaal worden gerealiseerd. Indien deze afslag er komt zal de capaciteit op-

nieuw moeten worden bekeken. Daarnaast is ook een nieuwe verbinding vanaf 

de N233 naar het dagrecreatieterrein Kwintelooijen (de ‘hoofdpoort naar de 

Heuvelrug’) wenselijk voor een beter bereikbaar.  

6 . 2   

H u i d i g e  s i t u a t i e  

Het plangebied wordt doorsneden door enkele doorgaande wegen. De provinci-

ale wegen N233, de Veenedaalsestraatweg N416 en de N225 doorkruisen het 

plangebied. De N225 loopt van Driebergen-Rijsenburg naar Arnhem- provinciale 

weg, de N416 van Elst naar Veenendaal en de N233 van Veenendaal naar Och-

ten. 

 

De intensiteit van de N225, N416 en de N233 bedroegen in 2008 gemiddeld 

respectievelijk 11283, 7625 en 18988 motorvoertuigen per dag.  

 

Verder zijn er enkele ontsluitingswegen door het gebied en tal van gebiedstoe-

gangswegen en erftoegangswegen. Het Binnenveld is voor het grootste deel 

autoluw gemaakt en de wegen hebben hoofdzakelijk een functie voor bestem-

mingsverkeer. 

 

In het SMPU+ is de aansluiting van de N225 en de N233 (net buiten het plange-

bied) aangemerkt als knelpunt.  

 

AFWAARDEREN INFRA-

STRUCTUUR 

INFRASTRUCTURELE 

ONTWIKKELINGEN 
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L i g g i n g  p r o v i n c i a l e  w e g e n  i n  h e t  p l a n g e b i e d  

6 . 3   

A u t o n o m e  o n t w i k k e l i n g  

De groei van de verkeersintensiteiten op de provinciale wegen N225 en de 

N233 in het gebied is gering. Uit de gegevens van de Provincie Utrecht blijkt 

dat over het algemeen de intensiteiten op deze wegen tussen 2004 en 2008 

nauwelijks zijn gewijzigd ( N225 gemiddeld -2,0 % en de N233 circa + 0,5 %1).  

 

De komende jaren worden, met uitzondering van enkele woningbouwlocaties, 

geen grootschalige ontwikkelingen in de omgeving van het plangebied ver-

wacht die de verkeersintensiteiten op de belangrijkste wegen sterk zullen 

beïnvloeden.  

 

De meest in het oog springende ontwikkeling in de gemeente Rhenen is het 

woningbouwproject Vogelenzang in het zuidoost kwadrant van de kruising van 

de N225 – N233. Door deze ontwikkeling zal de verkeersintensiteit hier verder 

toenemen. Daarnaast wordt ten noorden van het plangebied in de gemeente 

Veenendaal een grote woningbouwlocatie gerealiseerd. Gezien de ligging (na-

bij de aansluiting met de A12) zal deze ontwikkeling na verwachting weinig 

effect op de verkeersintensiteiten in het plangebied hebben. 

                                                   
1 Bron: Feiten en cijfers verkeer provincie Utrecht - Website Provincie Utrecht: 

http://www.provincie-utrecht.nl/prvutr/internet/verkeerenvervoer.nsf/all/20.0.0?opendocument  

WONINGBOUW 
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In het SMPU+ wordt gesteld dat voor het behalen van de mobiliteitsdoelstellin-

gen het van belang is dat de noodzakelijke infrastructurele aanpassingen tijdig 

en voldoende worden gerealiseerd. In het Meerjaren Actie Programma (MAP) 

zijn enkele nieuwe of grootschalige infrastructurele aanpassingen voorzien, die 

eveneens zijn opgenomen in het Streekplan. De ontrafeling van het kruispunt 

N225/N233 bij Rhenen wordt hierin eveneens genoemd bij de projecten die 

prioriteit krijgen. Er kan dan ook vanuit worden gegaan dat de doorstroming 

van dit kruispunt in de toekomst zal verbeteren. 

6 . 4   

B e o o r d e l i n g  e f f e c t e n  b e s t e m m i n g s -

p l a n  

Door nieuwe ontwikkelingen kan het verkeersaanbod op zowel doorgaande als 

ontsluitingsweg veranderen. Met name bij ontsluitingswegen kunnen nieuwe 

ontwikkelingen sterk van invloed zijn op de toename maar ook afname van de 

verkeersintensiteit. Ook zal de verkeersveiligheid worden beïnvloed wanneer 

door nieuwe ontwikkelingen het verkeersaanbod verandert. Hierbij speelt niet 

alleen de intensiteit een rol maar ook het type verkeer speelt een rol. 

 

T a b e l  6 . 1 :  B e o o r d e l i n g s k a d e r  v e r k e e r  

Criterium Methode 

Verandering van verkeersintensiteiten  Kwalitatief 

Verandering in de verkeersveiligheid.  Kwalitatief 

 

In onderstaande tabel wordt de beoordeling van de effecten vanuit de verschil-

lende alternatieven weer gegeven. 

 

T a b e l  6 . 2  O v e r z i c h t  b e o o r d e l i n g  e f f e c t e n  

 Verkeersintensiteit Verkeersveligheid 

Multifunctioneel landschap  0 + 

Intensivering en schaalvergroting - -- 

Natuurlijke natuur + + 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief 

(++) 

 

De effecten van de activiteiten voor de verschillende alternatieven zijn verge-

leken met de autonome ontwikkelingen (nulalternatief). 

 

M u l t i f u n c t i o n e e l  l a n d s c ha p  

In het multifunctionele landschap zullen de agrarische functies in het plange-

bied afnemen. Agrarische bouwpercelen gedeelte zullen worden omgezet ten 

behoeve van woonfunctie, bedrijfsfuncties of dag- en of verblijfsrecreatie. 

Daarnaast zullen gronden die de agrarische functie hebben verloren omgezet 

worden naar natuur.  

 

BEOORDELINGSKADER 
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Door de gedeeltelijke afname van de agrarische functies in het gebied zullen 

de (voormalige) agrarische percelen worden benut voor andere functies waar-

onder wonen. Veelal is ondervoorwaarde van sloop van agrarische bedrijfbe-

bouwing de realisatie van een extra woning op het agrarisch bouwperceel 

toegestaan. De toename van het aantal woningen betekent dan ook dat het 

aantal voertuigbeweging zal toenemen van circa 12 motorvoertuigen per agra-

risch bedrijf tot 14 motorvoertuigen voor twee woningen (gemiddeld zeven per 

woning). Daarnaast zullen de nevenactiviteiten bij de agrarische bedrijven 

eveneens zorgen voor een extra verkeersgeneratie.  

 

Deze toename zal vooral effect hebben op de lokale wegen. Daarnaast zal 

echter het verkeer dat gerelateerd is aan de agrarische functie (landbouw 

verkeer maar ook vrachtverkeer voor de aan- en afvoer van voer, mest, dieren 

en producten) afnemen.  

 

Gemiddeld zal de intensiteit op de wegen dan ook niet al teveel wijzigen in dit 

alternatief. Door de wijziging van het type verkeersaanbod, afname van land-

bouw verkeer en vrachtverkeer, zal er een licht positief effect optreden ten 

aanzien de verkeersveiligheid. 

 

I n t e n s i v e r i n g  e n  s c ha a l v e r g r o t i n g  

In het alternatief van intensivering en schaalvergroting wordt ervan uitgegaan 

dat in het bestemmingsplan onder voorwaarden een verdere uitbreiding van de 

agrarische sector mogelijk zal zijn. Alle bestaande agrarische bedrijven, in het 

verwevingsgebied, kunnen in principe uitbreiden tot intensieve veehouderijbe-

drijven. In dat gevallen zullen de agrarische bouwvlakken maximaal worden 

volgebouwd. 

 

Door schaalvergroting en intensivering zal het verkeersaanbod op zowel locale 

als regionale wegen toenemen. Door de schaalvergroting zullen meer en grote-

re landbouwvoertuigen worden gebruikt die zich over de wegen verplaatsen. 

Daarnaast zal door de toegenomen productie het vracht verkeer in het gebied 

toe nemen. De verdere afnemende relatie tussen het agrarisch bedrijf en de 

omliggende gronden zal ervoor zorgen dat agrarische bedrijven in toenemende 

mate afhankelijk zijn van de aanvoer van grondstoffen van buiten de regio. 

Hierdoor zal het vrachtverkeer in het plangebied nog verder toenemen.  

 

Een verdere schaalvergroting zal dan ook een negatief effect hebben op de 

verkeersintensiteiten in het plangebied. De samenstelling van het verkeer zal 

daarnaast ook nog wijzigen naar meer grotere vrachtwagens en landbouwvoer-

tuigen. Met name op de lokale wegen zal hierdoor een verslechtering van de 

verkeersveiligheid optreden.  

 

N a t u u r l i j k  n a t uu r  

In het alternatief ‘natuurlijke natuur’ wordt uitgegaan van een afname van de 

agrarische sector in de het plangebied. De landbouwgronden worden deels 

gebruikt om de EHS verder uit te bouwen en de Ecologische Verbindingszones 
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gestalte te geven. De afname van de agrarische functies in het plangebied zal 

leiden tot een afname van het aantal agrarische bouwpercelen. Het bestem-

mingsplan zal de omzetting naar andere functies voor deze percelen mogelijk 

moeten maken. Functies die in strijd zijn met de omliggende natuurdoelstel-

lingen zullen niet worden toegelaten. Een groot deel van de agrarische bebou-

wing zal zijn functie verliezen en (deels) worden gesloopt.  

 

Door de sterke afname van de agrarische functies in het gebied zal het verkeer 

dat is gerelateerd aan de agrarische functie (landbouwverkeer maar ook 

vrachtverkeer voor de aan- en afvoer van voer, mest, dieren en producten) 

sterk afnemen. Het gebruik van de voormalige agrarische bouwpercelen zal 

hoofdzakelijk beperkt blijven tot functies die goed samengaan met de natuur-

functies in de omgeving, zoals wonen en (extensieve)recreatie. Hierdoor zal de 

intensiteit van het verkeer afnemen. Tevens zal het type verkeersaanbod wij-

zigen. Er zal een sterke afname van landbouw- en vrachtverkeer plaatsvinden 

en een zeer beperkte stijging van het autoverkeer (als gevolg van de nieuwe 

recreatieve functies). Het alternatief zal dan ook een positief effect op de 

verkeersveiligheid hebben. 
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7 l u c h t k w a l i t e i t  

7 . 1   

B e l e i d  e n  b e o o r d e l i n g s k a d e r  

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmple-

menteerd in de Wet milieubeheer (Wm). De in deze wet gehanteerde normen 

gelden overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeids-

omstandighedenwet van toepassing). 

 

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wm in werking 

getreden. Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht-

kwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen van de luchtkwa-

liteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt rekening met nieuwe 

ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten 

die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden getoetst aan de 

normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. De ministerraad heeft op voorstel 

van de minister van VROM ingestemd met het NSL. Het NSL is op 1 augustus 

2009 in werking getreden. 

 

Projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de lucht-

kwaliteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor 

luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er voor een project 

sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm.  

 

In de AMvB-nibm is vastgelegd dat na vaststelling van het NSL of een regionaal 

programma een grens van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toena-

me van maximaal 1,2 µg/m3 NO2 of PM10) als ‘niet in betekenende mate’ wordt 

beschouwd.  

7 . 2   

H u i d i g e  s i t u a t i e  

Met uitzondering van een locatie in de kern Elst (buiten het plangebied) bevin-

den er zich in de gemeente Rhenen geen knelpunten op het gebied van lucht-

kwaliteit als gevolg van wegverkeer.  

 

NSL/NIBM 
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U i t s n e d e  k a a r t  L u c h t k w a l i t e i t  S M P U +  ( B r o n :  P r o v i n c i e  U t r e c h t )  

7 . 3   

A u t o n o m e  o n t w i k k e l i n g  

De groei van de verkeersintensiteiten op de provinciale wegen in het plange-

bied is gering. Over het algemeen liggen de intensiteiten in 2008 op hetzelfde 

niveau als in het jaar 2004. Verwacht wordt de deze trend blijft aanhouden. 

De komende jaren worden geen grootschalige ontwikkelingen in de omgeving 

van het plangebied verwacht die de verkeersintensiteiten op de belangrijkste 

wegen sterk zullen beïnvloeden. Het NSL bevat alle maatregelen die de lucht-

kwaliteit verbeteren en alle bekende ruimtelijke ontwikkelingen die de lucht-

kwaliteit verslechteren. Het NSL gaat hierbij vanuit dat de positieve effecten 

(maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren) de negatieve effecten 

(ruimtelijke projecten die de luchtkwaliteit verslechteren) overtreffen zodat 

overal in Nederland uiterlijk in juni 2011 de grenswaarde voor fijn stof en in 

januari 2015 de grenswaarde voor stikstofdioxide wordt gehaald.  

7 . 4   

B e o o r d e l i n g  e f f e c t e n  b e s t e m m i n g s -

p l a n  

De meest relevante luchtkwaliteitseisen voor ruimtelijke plannen hebben be-

trekking op stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). De grenswaarden voor 

stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) uit de wet zijn opgenomen in tabel 7.1. 

BEOORDELINGSKADER 



 

  
199.00.01.21.01.toe - PlanMER bestemmingsplan Buitengebied 2010 Rhenen - 8 juni 2010 

61 

 

Tabel 7.1 Grenswaarden luchtconcentraties NO2 en PM10 

Luchtconcentratie Norm 

NO2  

jaargemiddelde concentratie 40 µg/m3 

uurgemiddelde concentratie  200 µg/m3 maximaal 18 maal per jaar 

PM10  

jaargemiddelde concentratie 40 µg/m3 

24 uursgemiddelde concentratie 50 µg/m3 maximaal 35 maal per jaar 

 

Bij het opnemen van voor luchtverontreiniging gevoelige bestemmingen in 

bestemmingsplannen dient te worden getoetst aan de norm voor NO2 per 2010. 

Dat betekent dat nieuwbouw vanaf die datum blijvend aan de norm van NO2 

dient te voldoen. Sinds 1 januari 2005 moet aan de grenswaarden voor fijn stof 

worden voldaan.  

 

T a b e l  7 . 2 :  B e o o r d e l i n g s k a d e r  g e l u i d  

Criterium Methode 

Toename/afname knelpunten fijnstof  Kwalitatief 

 

In onderstaande tabel wordt de beoordeling van de effecten vanuit de verschil-

lende alternatieven weer gegeven.  

 

T a b e l  7 . 3  O v e r z i c h t  b e o o r d e l i n g  e f f e c t e n  

 Toename/afname knelpunten fijn stof  

Multifunctioneel landschap  0/+ 

Intensivering en schaalvergroting - 

Natuurlijke natuur + 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief 

(++) 

 

De effecten van de activiteiten voor de verschillende alternatieven zijn verge-

leken met de autonome ontwikkelingen (nulalternatief). 

 

M u l t i f u n c t i o n e e l  l a n d s c ha p  

In het multifunctionele landschap zullen de agrarische functies in het plange-

bied afnemen. Agrarische bouwpercelen zullen deels worden omgezet ten 

behoeve van woonfunctie, bedrijfsfuncties of dag- en of verblijfsrecreatie. 

Daarnaast zullen gronden die de agrarische functie hebben verloren omgezet 

worden naar natuur.  

 

Door de gedeeltelijk afname van de agrarische functies in het gebied zullen de 

(voormalige) agrarische percelen worden benut voor andere functies waaron-

der wonen. De toename van het aantal woningen betekent dat ook het aantal 

voertuigbeweging zal toenemen (circa zeven motorvoertuigen per dag per 

woning). Deze toename zal vooral effect hebben op de lokale wegen. Daar-

naast zal echter het verkeer dat is gerelateerd aan de agrarische functie 

(landbouw verkeer maar ook vrachtverkeer voor de aan- en afvoer van voer, 

mest, dieren en producten) afnemen.  
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Per saldo zal de intensiteit op de wegen dan ook niet al teveel wijzigen in dit 

alternatief. In dit alternatief zal het fijnstof dan ook niet of nauwelijks effect 

hebben (0).  

 

I n t e n s i v e r i n g  e n  s c ha a l v e r g r o t i n g  

In het alternatief van intensivering en schaalvergroting wordt ervan uitgegaan 

dat in het bestemmingsplan, onder voorwaarden, een verdere uitbreiding van 

de agrarische sector mogelijk zal zijn. Alle bestaande agrarische bedrijven, in 

het verwevingsgebied, kunnen in principe uitbreiden tot intensieve veehoude-

rijbedrijven. In dat gevallen zullen de agrarische bouwvlakken maximaal wor-

den volgebouwd. 

 

Door schaalvergroting en intensivering zal het verkeersaanbod op zowel locale 

als regionale wegen toenemen. Door de schaalvergroting zullen meer en grote-

re landbouwvoertuigen worden gebruikt die zich over de wegen verplaatsen. 

Daarnaast zal door de toegenomen productie het vracht verkeer in het gebied 

toe nemen. Daarnaast zal de verder afnemende relatie tussen het agrarisch 

bedrijf er voor zorgen voor dat agrarische bedrijven in toenemende mate af-

hankelijk zijn van de aanvoer van grondstoffen van buiten de regio. Hierdoor 

zal het vrachtverkeer in het plangebied nog verder toenemen.  

 

Een verdere schaalvergroting zal dan ook een negatief effect hebben op de 

luchtkwaliteit in het plangebied. Dit komt met name door het toenemende 

aandeel zwaar verkeer in het verkeersaanbod. Met name op de lokale wegen 

zal hierdoor een verslechtering (-) van de luchtkwaliteit als gevolg van verkeer 

optreden.  

 

N a t u u r l i j k  n a t uu r  

In het alternatief ‘natuurlijke natuur’ wordt uitgegaan van een afname van de 

agrarische sector in de het plangebied. De landbouwgronden worden deels 

gebruikt om de EHS verder uit te bouwen en de Ecologische Verbindingszones 

gestalte te geven. De afname van de agrarische functies in het plangebied zal 

leiden tot een afname van het aantal agrarische bouwpercelen. Het bestem-

mingsplan zal de omzetting naar andere functies voor deze percelen mogelijk 

moeten maken. Functies die in strijd zijn met de omliggende natuurdoelstel-

lingen zullen niet worden toegelaten. Een groot deel van de agrarische bebou-

wing zal zijn functie verliezen en (deels) worden gesloopt.  

 

Door de afname van de agrarische functies in het gebied zal het verkeer dat 

gerelateerd is aan de agrarische functie (landbouwverkeer maar ook vracht-

verkeer voor de aan- en afvoer van voer, mest, dieren en producten) afnemen. 

Het gebruik van de voormalige agrarische bouwpercelen zal hoofdzakelijk be-

perkt blijven tot functies die goed samengaan met de natuurfuncties in de 

omgeving, zoals wonen en (extensieve)recreatie. Hierdoor zal de intensiteit 

van het verkeer afnemen. Tevens zal het type verkeersaanbod wijzigen. Het 

aandeel (middel)zwaar verkeer zal aanzienlijk afnemen. Daarnaast vindt een 
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zeer beperkte stijging plaats van het autoverkeer als gevolg van de nieuwe 

functies. Het alternatief zal dan ook een positief effect (+) op de luchtkwali-

teit hebben. 

 





 

  
199.00.01.21.01.toe - PlanMER bestemmingsplan Buitengebied 2010 Rhenen - 8 juni 2010 

65 

8 G e l u i d  

8 . 1   

B e l e i d  e n  b e o o r d e l i n g s k a d e r  

8 . 1 . 1   

W e g v e r k e e r s l a w a a i  

In het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) bevinden zich langs alle wegen 

zones. Voor wegen binnen de bebouwde komen geldt een zone van 200 m voor 

wegen, bestaande uit een of twee rijstroken. Buiten de bebouwde kom be-

draagt de zonebreedte voor tweestrookswegen 250 m. 

 

Bij vaststelling of herziening van het bestemmingsplan, dat geheel of gedeelte-

lijk betrekking heeft op gronden behorende tot één van voornoemde zones, 

waarbij de bouw van woningen, de realisering van geluidsgevoelige bestem-

mingen of de aanleg of reconstructie van een weg binnen de zone mogelijk 

worden gemaakt, dient het college van burgemeester en wethouders akoes-

tisch onderzoek uit te voeren. 

 

Uit dit onderzoek moet naar voren komen wat de te verwachten geluidsbelas-

ting voor woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen is. Als de geluid-

belasting boven de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uitkomt dient te worden 

aangegeven welke maatregelen eventueel dienen te worden getroffen, zodat 

de maximaal toelaatbare grenswaarden niet worden overschreden. Indien 

grenswaarden worden overschreden, dient voor de vaststelling van het plan 

ontheffing te zijn verleend. 

 

Indien gebruik wordt gemaakt van mogelijkheden tot functiewijziging of func-

tieverbreding naar geluidsgevoelige functies zal moeten worden voldaan aan 

de maximale geluidsbelasting die toegestaan is. Langs de meeste wegen zal dit 

als gevolg van beperkte intensiteiten niet tot problemen leiden.  

8 . 1 . 2   

R a i l v e r k e e r s l a w a a i  

Voor de huidige spoorlijn Utrecht-Rhenen geldt een onderzoekszone van 100 m 

aan weerszijden van de spoorlijn.  

8 . 1 . 3   

I n d u s t r i e l a w a a i  

Voor industrieterreinen waar de zogenaamde ‘grote lawaaimakers’ kunnen 

vestigen zijn geluidszones vastgesteld. Geluidzones hebben als doel om een 



 

199.00.01.21.01.toe - PlanMER bestemmingsplan Buitengebied 2010 Rhenen - 8 juni 2010 
66 

ruimtelijke scheiding aan te brengen tussen “wonen”en “werken”. Binnen 

vastgestelde geluidszones mogen bedrijven lawaai maken. Buiten de geluidszo-

ne is een minimum geluidsniveau, veroorzaakt door het industrieterrein gega-

randeerd. Dit betekent dat woningbouw binnen een geluidszone slechts in 

uitzonderingsgevallen mogelijk is. Geluidszones worden door gemeenten in hun 

bestemmingsplan vastgelegd. Buiten de geluidszone mag de geluidsbelasting 

door industrielawaai niet meer bedragen dan 50 dB (A) (de voorkeursgrens-

waarde industrielawaai).  

 

Voor woningen binnen geluidszones van industrieterreinen gelden op basis van 

de Wgh hogere voorkeursgrenswaarden. Indien niet aan deze voorkeurswaarde 

kan worden voldaan, kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden overgaan 

tot het vaststellen van een hogere grenswaarde dan de voorkeurswaarde van 

de Wgh. 

8 . 1 . 4   

S t i l t e g e b i e d  

In het Provinciaal Milieubeleidsplan 2004-2008 is het beleid voor stiltegebieden 

uitgewerkt; het Streekplan is gericht op de ruimtelijke effecten. Het instellen 

van stiltegebieden is erop gericht dat mensen stilte kunnen ervaren. Met name 

in de vrije tijd moeten mensen rust kunnen vinden. Daarom richt de provincie 

zich bij de stiltegebieden op de mogelijkheden voor recreatie. Het stiltegebied 

is waardevol vanuit het oogpunt van natuur en landschap, cultuurhistorie en 

recreatie en het beschikt over een redelijke akoestische basiskwaliteit. Om 

geluidskwaliteit te kunnen vaststellen, hebben de gebieden een omvang van 

tenminste 300 ha.  

 

In dit milieubeschermingsgebied voor stilte (stiltegebied) dient een geluidsni-

veau (streefwaarde) van 40 dB (A) in acht te worden genomen. Activiteiten die 

de geluidsbelasting negatief beïnvloeden, zijn niet meer mogelijk in een ge-

bied dat als stiltegebied is aangewezen. De gebiedseigen geluiden, zoals die 

van de landbouw, zijn hiervan uitgesloten. De status stiltegebieden kan dus 

geen aanleiding zijn voor extra regelgeving voor de agrarische bedrijfsvoering. 

8 . 2   

H u i d i g e  s i t u a t i e  

Binnen de gemeente Rhenen komen met uitzondering kan locaties in de kernen 

Elst en Rhenen (buiten het plangebied) geen locaties voor waar geluid als ge-

volg van wegverkeer een probleem vormt voor aanwezige geluidgevoelige func-

ties zoals wonen.  

 

GELUID WEGVERKEER 
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U i t s n e d e  k a a r t  g e l u i d  a l s  g e v o l g  v a n  v e r k e e r  S M P U +  ( B r o n :  P r o v i n -

c i e  U t r e c h t )  

 

Binnen het plangebied komen geen gezoneerde bedrijventerreinen voor. Aan-

sluitend aan het plangebied ligt het industrieterrein Nijverkamp (gemeente 

Veenendaal). De geluidszone van dit terrein liggen gedeeltelijk in het plange-

bied. 

G e l u i d s z o n e  i n d u s t r i e t e r r e i n  N i j v e r k a m p  t e  V e e n e n d a a l   

( B r o n :  P r o v i n c i e  U t r e c h t )  

 

 

GEZONEERDE BEDRIJVEN-

TERREINEN 
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Binnen het plangebied liggen twee stiltegebieden. Aan de oostzijde ligt het 

stiltegebied ‘Achterbergse Hooilanden’ en ten noorden van Elst het stiltege-

bied ‘De Boswachterij Leersum’.  

8 . 3   

A u t o n o m e  o n t w i k k e l i n g  

De groei van de verkeersintensiteiten op de provinciale wegen in het plange-

bied is gering. Over het algemeen liggen de intensiteiten in 2008 op hetzelfde 

niveau als in het jaar 2004. Verwacht wordt de deze trend blijft aanhouden. 

De komende jaren worden geen grootschalige ontwikkelingen in de omgeving 

van het plangebied verwacht die de verkeersintensiteiten op de belangrijkste 

wegen sterk zullen beïnvloeden. Het overlast als gevolg van verkeer zal dan 

ook niet of nauwelijks toenemen.  

 

Binnen het gezoneerde bedrijventerrein is verschuivingen en vernieuwingen 

van geluidproducerende bedrijven mogelijk. De geluidscontour van het bedrij-

venterrein zal echter niet wijzigen en zijn dan ook beperkend voor de “milieu-

ruimte” die de bedrijven in het kader van het aspect geluid krijgen. De 

overlast vanuit het bedrijventerrein zal ten opzichte van de huidige situatie 

dan ook gelijk blijven.  

8 . 4   

B e o o r d e l i n g  e f f e c t e n  b e s t e m m i n g s -

p l a n  

Beoordeeld zal moeten worden of het een verandering zal optreden ten aan-

zien van het aantal geluidsgevoelige functies als gevolg van de verschillende 

alternatieven.  

 

T a b e l  8 . 1 :  B e o o r d e l i n g s k a d e r  g e l u i d  

Criterium Methode 

Toename/afname geluidshinder  Kwalitatief 

 

In onderstaande tabel wordt de beoordeling van de effecten vanuit de verschil-

lende alternatieven weer gegeven. 

 

T a b e l  8 . 2  O v e r z i c h t  b e o o r d e l i n g  e f f e c t e n  

 Toe-/afname geluidhinder 

Multifunctioneel landschap  0 

Intensivering en schaalvergroting - 

Natuurlijke natuur + 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief 

(++) 

 

STILTEGEBIED 

VERKEERLAWAAI 

BEOORDELINGSKADER 
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De effecten van de activiteiten voor de verschillende alternatieven zijn verge-

leken met de autonome ontwikkelingen (nulalternatief). 

 

M u l t i f u n c t i o n e e l  l a n d s c ha p  

In het multifunctionele landschap zullen de agrarische functies in het plange-

bied afnemen. Agrarische bouwpercelen gedeelte zullen worden omgezet ten 

behoeve van woonfunctie, bedrijfsfuncties of dag- en of verblijfsrecreatie. 

Daarnaast zullen gronden die de agrarische functie hebben verloren omgezet 

worden naar natuur.  

 

Door de gedeeltelijk afname van de agrarische functies in het gebied zullen de 

(voormalige) agrarische percelen worden benut voor andere functies. Ondanks 

dat de ruimte voor ruimte regeling niet in het bestemmingsplan is opgenomen 

zal van deze regeling middels partiële herzieningen wel gebruik worden ge-

maakt. De gemeente staat niet afwijzend tegenover de regeling maar de raad 

wil de mogelijk houden over het toepassen daarvan de besluiten. Op basis 

daarvan zal een deel van de agrarische bebouwing worden gesloopt waarna de 

mogelijkheid bestaat dat er nieuwe woonfuncties in het buitengebied zullen 

worden toegevoegd. De toename van het aantal woningen betekent dat ook 

het aantal voertuigbeweging zal toenemen (circa zeven motorvoertuigen per 

dag per woning). Deze toename zal vooral effect hebben op de lokale wegen. 

Daarnaast zal echter het verkeer dat gerelateerd is aan de agrarische functie 

(landbouw verkeer maar ook vrachtverkeer voor de aan- en afvoer van voer, 

mest, dieren en producten) afnemen.  

 

Gemiddeld zal de intensiteit op de wegen dan ook niet al teveel wijzigen in dit 

alternatief. In het kader geluidhinder zal in dit alternatief dan ook niet of 

nauwelijks effect hebben.  

 

De hinder als gevolg van bedrijven zal in dit alternatief niet veranderen. Bij 

omschakeling naar andere (bedrijfs)functies en nevenactiviteiten zijn geluid-

producerende functies niet toegestaan. Dit wordt op kavelniveau beoordeeld.  

 

I n t e n s i v e r i n g  e n  s c ha a l v e r g r o t i n g  

In het alternatief van intensivering en schaalvergroting wordt ervan uitgegaan 

dat in het bestemmingsplan onder voorwaarden een verdere uitbreiding van de 

agrarische sector mogelijk zal zijn. Alle bestaande agrarische bedrijven, in het 

verwevingsgebied, kunnen in principe uitbreiden tot intensieve veehouderijbe-

drijven. In dat geval zullen de agrarische bouwvlakken maximaal worden vol-

gebouwd. 

 

Door schaalvergroting en intensivering zal het verkeersaanbod op zowel locale 

als regionale wegen toenemen. Door de schaalvergroting zullen meer en grote-

re landbouwvoertuigen worden gebruikt die zich over de wegen verplaatsen. 

Daarnaast zal door de toegenomen productie het vrachtverkeer in het gebied 

toenemen. De verder afnemende relatie tussen het agrarisch bedrijf zal ervoor 

zorgen dat agrarische bedrijven in toenemende mate afhankelijk zijn van de 
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aanvoer van grondstoffen van buiten de regio. Hierdoor zal het vrachtverkeer 

in het plangebied nog verder toenemen.  

 

Een verdere schaalvergroting zal dan ook een negatief effect hebben op de 

geluidhinder in het plangebied. Het aandeel zwaar verkeer zal in het verkeers-

aanbod als gevolg van de intensivering en schaalvergroting toenemen. Met 

name op de lokale wegen zal hierdoor een verslechtering van de geluidshinder 

als gevolg van verkeer optreden.  

 

Ook voor het alternatief van intensievering en schaalvergroting geldt dat de 

hinder als gevolg van bedrijven niet zal veranderen. Er zal weinig omschakeling 

naar andere (bedrijfs)functies en nevenactiviteiten plaatsvinden. Daarnaast 

zijn nieuwe geluidproducerende functies niet toegestaan in het buitengebied. 

Dit wordt op kavelniveau beoordeeld.  

 

N a t u u r l i j k  n a t uu r  

In het alternatief ‘natuurlijke natuur’ wordt uitgegaan van een afname van de 

agrarische sector in de het plangebied. De landbouwgronden worden deels 

gebruikt om de ecologische hoofdstructuur verder uit te bouwen en de ecologi-

sche verbindingszones gestalte te geven. De afname van de agrarische functies 

in het plangebied zal leiden tot een afname van het aantal agrarische bouw-

percelen. Het bestemmingsplan zal de omzetting naar andere functies voor 

deze percelen mogelijk moeten maken. Functies die in strijd zijn met de om-

liggende natuurdoelstellingen zullen niet worden toegelaten. Een groot deel 

van de agrarische bebouwing zal zijn functie verliezen en (deels) worden ge-

sloopt.  

 

Door de sterke afname van de agrarische functies in het gebied zal het verkeer 

dat gerelateerd is aan de agrarische functie (landbouwverkeer maar ook 

vrachtverkeer voor de aan- en afvoer van voer, mest, dieren en producten) 

sterk afnemen. Het gebruik van de voormalige agrarische bouwpercelen zal 

hoofdzakelijk beperkt blijven tot functies die goed samengaan met de natuur-

functies in de omgeving, zoals wonen en (extensieve)recreatie. Hierdoor zal de 

intensiteit van het verkeer afnemen. Tevens zal het type verkeersaanbod wij-

zigen. Het aandeel (middel)zwaar verkeer zal aanzienlijk afnemen. Daarnaast 

vindt een zeer beperkte stijging plaats van het autoverkeer als gevolg van de 

nieuwe recreatieve functies. Het alternatief zal dan ook een positief effect op 

de geluidhinder als gevolg van wegverkeer hebben. 

 

De hinder als gevolg van bedrijven zal in dit alternatief niet veranderen. Bij 

omschakeling naar andere (bedrijfs)functies en nevenactiviteiten zijn uitslui-

tend functies toegestaan die verenigbaar zijn met de natuurdoelstellingen in 

de omliggende natuur gebieden. Dit wordt op kavelniveau beoordeeld.  
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9 W a t e r  

9 . 1  B e l e i d  e n  b e o o r d e l i n g s k a d e r  

9 . 1 . 1   

E u r o p e e s  b e l e i d  

K a d e r r i c h t l i j n  Wa t e r  

In 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht geworden. Deze 

beoogt de kwaliteit van het aquatisch milieu in alle wateren in de Europese 

Unie in stand te houden en te verbeteren. De KRW-opgave geldt voor de wa-

terkwaliteit in zijn algemeenheid voor de grotere watereenheden, zoals rivier- 

en beeksystemen, meren en kanalen. Om dit te bereiken, worden ecologische 

doelen en maatregelen voor de waterlichamen opgesteld. Het plangebied kent 

twee krw-waterlichamen: de Neder-Rijn en het De Grift. De ecologische doelen 

deze wateren worden door de waterbeheerders, in dit geval het waterschap en 

Rijkswaterstaat, vastgesteld.  

9 . 1 . 2   

R i j k s b e l e i d  

H e t  Na t i o na a l  W a t e r p l a n  

In december 2009 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit 

plan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015 

voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan 

richt zich op bescherming tegen overstromingen, beschikbaarheid van voldoen-

de en schoon water, en diverse vormen van gebruik van water. Ook worden de 

maatregelen genoemd die hiertoe worden genomen.  

 

Tengevolge van de val van het kabinet Balkenende-IV heeft de Tweede Kamer 

het Nationaal Waterplan (NWP)controversieel verklaard. Hierdoor kunnen voor-

lopig een aantal onderdelen (projecten) uit het Structuurvisiedeel van het NWP 

niet worden uitgevoerd. Dit heeft echter geen consequenties voor de ontwik-

kelingen in het plangebied.  

 

Het Nationaal Waterplan (NWP) is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuis-

houding uit 1998 en vervangt alle voorgaande nota's waterhuishouding. Het 

Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van de Waterwet die met ingang van 

22 december 2009 van kracht is. Op basis van de Wro heeft het Nationaal Wa-

terplan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie.  

 

In het Nationaal Waterplan is een eerste uitwerking gegeven aan het Deltapro-

gramma dat wordt opgesteld naar aanleiding van het advies van de Deltacom-
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missie in 2008. Dit programma is gericht op duurzame waterveiligheid en 

zoetwatervoorziening.  

 

Ter bescherming en verbetering van de waterkwaliteit worden in het preven-

tieve beleid maatregelen ingezet met betrekking tot zowel puntbronnen als 

diffuse bronnen. Dit gebeurt op basis van twee elkaar aanvullende beleidska-

ders: een algemeen beleidskader dat van toepassing is voor alle wateren en 

een aanvullend beleidskader dat zich, ter uitvoering van de KRW, via een 

planmatige aanpak op de toestand van de KRW-waterlichamen richt. 

 

Het algemene beleidskader betreft de toepassing van het brongerichte spoor, 

zoals neergelegd in de Wm en de Waterwet. Bij alle bronnen van verontreini-

ging worden door middel van vergunningen of algemene regels de Best Be-

schikbare Technieken (BBT) voorgeschreven om lozingen en emissies terug te 

dringen.  

 

Onderdeel van het algemene beleidskader vormt voor zowel de krw-

waterlichamen als de overige wateren een beoordeling van aanvaardbaarheid 

van de lozingen na toepassing van bbt, en het zo nodig treffen van aanvullende 

maatregelen. Bij deze beoordeling, die als de emissie-immissie toets wordt 

aangeduid, kunnen voor de in het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring water 

2009 (Bkmw 2009) opgenomen stoffen de getalswaarden van het Bkmw 2009 

als vertrekpunt voor te maken afwegingen worden gebruikt. 

 

Het aanvullende beleidskader volgt uit de stroomgebiedbeheersplannen en 

heeft als doel het realiseren van de milieukwaliteitseisen en het waarborgen 

van ‘geen achteruitgang’ voor de KWR-waterlichamen. De plannen geven hier-

aan invulling met een maatregelenprogramma dat bestaat uit een combinatie 

van brongerichte en inrichtingsmaatregelen. De brongerichte maatregelen 

bestaan in hoofdzaak uit maatregelen die voortvloeien uit de toepassing van 

het hierboven beschreven algemene brongerichte beleidskader. Daarnaast 

bevatten de stroomgebiedbeheersplannen een groot aantal inrichtingsmaatre-

gelen en verdergaande emissiebeperkende maatregelen gericht op specifieke 

emissies die de waterkwaliteit van KWR-waterlichamen in het gebied substan-

tieel beïnvloeden. 

 

W a t e r b e h e e r  2 1 e  e e uw  

In 2003 zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water afspraken gemaakt over 

de maatregelen die nodig zijn om het watersysteem op orde te brengen en 

klimaatbestendig te maken (Waterbeheer 21e eeuw). Het huidige watersys-

teem is niet voldoende toegerust om water vast te houden en te bergen, waar-

door er risico’s zijn voor wateroverlast en er veel mogelijkheden zijn voor 

afwenteling. Verdroging en verzilting zorgen ten gevolge van watertekorten 

voor problemen met de waterkwaliteit. In het kader van Waterbeheer 21e 

eeuw zijn gebiedsprocessen georganiseerd die hebben geresulteerd in voorstel-

len voor maatregelen die primair tot doel hebben om Nederland te bescher-

ALGEMEEN BELEIDSKADER 

AANVULLEND  

BELEIDSKADER 
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men tegen overstromingen (wateroverlast), maar daarnaast is ook aandacht 

voor maatregelen ter bestrijding van verdroging en verzilting. 

 

De inundatienorm is afhankelijk van het type watergang en de functies in het 

betreffende gebied. Voor inundaties vanuit de boezem geldt een norm van 

eenmaal in de 100 jaar en voor inundatie vanuit kleinere watergangen varieert 

de norm afhankelijk van de functie in het betreffende gebied tussen eenmaal 

in de 10 jaar en eenmaal in de 50 jaar. 

9 . 2   

H u i d i g e  s i t u a t i e  

Het plangebied is grofweg onder te verdelen in twee delen: het lage deel van 

Het Binnenveld/De Gelderse Vallei in het oosten en het hoog gelegen deel van 

de Utrechtse Heuvelrug in het westen.  

 

G r o n d w a t e r  

De Heuvelrug is van oudsher een droger en hoger gelegen gebied. De grondwa-

terstand ligt zeer diep, tot wel enkele tientallen meters beneden maaiveld. 

Hierdoor heeft het geen betekenis gehad voor de bodemvorming en de vegeta-

tie. Op een aantal plaatsen komen klei- en leemlagen voor, waarop de infiltra-

tie van water stagneert.  

 

Op de overgang van hogere en lagere delen komt het grond- en regenwater 

vanuit de heuvelrug als kwelwater naar boven. Ook op plekken in de vallei is 

sprake van kwel. Dit kan in deze gebieden tot hogere grondwaterstanden lei-

den. De grondwaterstand in de uiterwaarden fluctueert sterk.  

 

Binnen het plangebeid komen de grondwatertrappen II t/m VII voor, zoals 

weergegeven op onderstaande kaart en verder verklaard in onderstaande ta-

bel. Op de Heuvelrug is grondwatertrap VII het meest voorkomend, in het oos-

ten van het plangebied overheerst grondwatertrap III. 

 

Grondwatertrappen I II III IV V VI VII 

Gemiddeld hoogste 

grondwaterstand in cm 

< 40 < 40 < 40 <40 < 40 40-80 80-140 

Gemiddeld laagste 

grondwaterstand in cm 

< 50 50-80 80-120 80-120 > 120 > 120 > 120 

 

 

GRONDWATERTRAPPEN 
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G r o n d w a t e r t r a p p e n ,  B o d e m d a t a ,  A l t e r r a  

 

In het plangebied ligt een grondwaterbeschermingsgebied waarin de provincie 

extra regels oplegt aan bedrijven, particulieren en andere gebruikers om ver-

vuiling van grondwater en bodem te voorkomen.  

 

W a t e r k w a n t i t e i t  

Als gevolg van klimaatverandering, bodemdaling, het insnoeren van beken en 

rivieren en het versneld afvoeren van water uit de stad en het platteland, 

ontstaat wateroverlast in Nederland. Indien er geen maatregelen worden ge-

troffen, zal steeds vaker, ook in het plangebied, sprake zijn van wateroverlast. 

Ook Waterschap Vallei & Eem vraagt voor het eigen waterschapsgebied in toe-

nemende mate aandacht voor de waterhuishoudkundige situatie, gericht op 

veiligheid en voldoende bergingscapaciteit. In het plangebied is, langs het De 

Grift, een gebied aangewezen als bergingsgebied wateroverlast. Hierbij be-

staat de kans dat het gebied één keer in de 100 jaar zal overstromen. 

 

W a t e r k w a l i t e i t  

Bij de Grebbesluis laat Waterschap Vallei & Eem in de zomerperiode water 

vanuit de Neder-Rijn in. Hoewel sprake is van gebiedsvreemd water, heeft dit 

toch een positieve invloed op de waterkwaliteit van De Grift. Dit komt doordat 

de belasting met nutriënten van het Rijnwater lager is dan die van het opper-

vlaktewater in de Gelderse Vallei. Het inlaten van water uit de Neder-Rijn 

wordt onder andere gedaan ten behoeve van het onderhoud aan De Grift en 

het handhaven van het peil. 

 

Op De Grift wordt in het plangebied geen water geloosd van de rioolwaterzui-

veringen. De grootste bijdrage aan de verhoging van nutriëntenconcentraties 

GRONDWATER-

BESCHERMINGSGEBIED 

VII 

III 

II 
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wordt veroorzaakt door het uit- en afspoelen van meststoffen, die in het ver-

leden in landbouwgronden zijn opgeslagen. 

9 . 3   

A u t o n o m e  o n t w i k k e l i n g  

V e r g r o t e n  b e r g i n g s c a p a c i t e i t  

Het Waterschap Vallei & Eem is in het waterschapsgebied bezig meer ruimte te 

realiseren om te zorgen voor voldoende bergingscapaciteit Voor het vergroten 

van de bergingscapaciteit wordt gebruikgemaakt van bestaande sloten, waar-

naast plas-drasbermen kunnen worden gerealiseerd. 

 

Door middel van maximale infiltratie en vertragen van de waterafvoer streeft 

het waterschap naar het vasthouden van gebiedseigen water. In de watergan-

gen van het Waterschap is het profiel daarom verbreed en minder diep ge-

maakt. Daarnaast wordt de afvoer vertraagd door het plaatsen van stuwen 

(waar nog nodig en voorzien van vistrap). Waar mogelijk, wordt samengewerkt 

met natuurinstanties bij het realiseren van ecologische verbindingszones langs 

beken. 

 

K l i m a a t s v e r a n d e r i n g e n  

Tot 2050 zal de neerslagintensiteit mogelijk met 10% toenemen, eveneens zal 

de zeespiegel stijgen. Dit heeft tot gevolg dat de kans op inundatie van de lage 

delen in het plangebied langzaam zal toenemen en niet aan de gestelde veilig-

heidsnorm kan worden voldaan.  

 

E f f e c t  g e n om e n  m a a t r e g e l e n  t o t  2 0 1 5  

De beleidsmaatregelen om eutrofiëring van het oppervlaktewater tegen te 

gaan, zullen pas jaren nadat ze zijn genomen effect hebben op de waterkwali-

teit. Het effect van genomen maatregelen op de waterkwaliteit, zoals het 

uitvoeren van het landbouwbeleid, het saneren van overstorten en het bagge-

ren van sloten is dat de stikstof- en fosfaatgehaltes in het oppervlaktewater de 

komende jaren af zullen nemen. 

9 . 4   

B e o o r d e l i n g  e f f e c t e n  b e s t e m m i n g s -

p l a n  

Het Europees en het landelijk beleid zijn er op gericht om de kwaliteit van het 

water te verbeteren. Het landelijk beleid en het waterschapsbeleid zijn daar-

naast gericht op het verbeteren van de veiligheid van het watersysteem. Om te 

beoordelen of de activiteiten toegestaan door het bestemmingsplan Buitenge-

bied 2010 in lijn zijn met het beleid, zijn de volgende criteria ten aanzien van 

water opgesteld: Grondwateroverlast (kwel), effecten ten aanzien van verdro-

ging en grondwaterkwaliteit (invloed op grondwaterbeschermingsgebied). 

BEOORDELINGSKADER 
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G r o n d w a t e r ov e r l a s t  

De waterberging en de afvoercapaciteit van een watersysteem bepalen mede 

de kans op overlast vanuit het grond- en oppervlaktewater. In het beleid wordt 

er naar gestreefd om de veiligheid van het watersysteem te verbeteren. Wan-

neer de hoeveelheid waterberging of de afvoercapaciteit verandert, verandert 

de kans op overlast en daarmee de veiligheid van het watersysteem.  

 

V e r d r og i n g   

In aansluiting op criterium zal tevens moeten worden gekeken naar het effect 

op de verdroging van het gebied. Versnelde afvoer van (oppervlakte)water of 

verlaging van het grondwaterpeil kan leiden tot een verdroging van (een ge-

deelte van) het plangebied.  

 

B o r i n g s v r i j e  z o n e  

Ter bescherming van het waterwingebied Rhenen ligt in het plangebied een 

boringsvrije zone waarin de provincie extra regels oplegt aan bedrijven, parti-

culieren en andere gebruikers om vervuiling van grondwater en bodem te voor-

komen. Binnen deze zone liggen momenteel geen bedrijven. 

 

Door uitbreiding van de bedrijven bestaat het risico van uitstoot van het vrij-

komen van vervuilende stoffen voor het grondwater en oppervlaktewater. 

Kwalitatief zal worden beschreven wat het risico voor het grondwaterbescher-

mingsgebied is.  

 

Tabel 10 geeft de criteria en de methode van het beoordelingskader opper-

vlaktewater kort weer. 

 

T a b e l  9 . 1  B e o o r d e l i n g s k a d e r  o p p e r v l a k t e w a t e r  

Criterium Methode 

Grondwateroverlast (kwel)  Kwalitatief 

Effecten ten aanzien van verdroging  Kwalitatief 

grondwaterkwaliteit (invloed op boringsvrije zone grondwaterwinge-

bied 

Kwalitatief 

 

In onderstaande tabel wordt de beoordeling van de effecten vanuit de verschil-

lende alternatieven weer gegeven. 
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T a b e l  9 . 2  O v e r z i c h t  b e o o r d e l i n g  e f f e c t e n  

 Grondwateroverlast Effecten ten 

aanzien van 

verdroging 

Grondwaterkwaliteit 

Multifunctioneel land-

schap  

+ + + 

Intensivering en 

schaalvergroting 

- 0 - 

Natuurlijke natuur ++ ++ ++ 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief 

(++) 

 

De effecten van de activiteiten voor de verschillende alternatieven zijn verge-

leken met de autonome ontwikkelingen (nulalternatief). 

 

M u l t i f u n c t i o n e e l  l a n d s c ha p  

In het multifunctionele landschap zullen de agrarische functies in het plange-

bied afnemen. Agrarische bouwpercelen gedeelte zullen worden omgezet ten 

behoeve van woonfunctie, bedrijfsfuncties of dag- en of verblijfsrecreatie. 

Daarnaast zullen gronden die de agrarische functie hebben verloren omgezet 

worden naar natuur.  

 

Door de voorwaarden waaronder omschakeling, functieverandering en neven-

activiteiten mogelijk wordt gemaakt in het bestemmingsplan Buitengebied 

2010 zal het bebouwde oppervlak niet meer toenemen en bij functieverande-

ring zelfs afnemen. Door de afname van het bebouwde oppervlak en het de 

toename natuurgebieden zal het hemelwater meer kans krijgen om binnen het 

plangebied te worden opgevangen en te infiltreren.  

 

Daarnaast zullen de toegestane functies minder uitstoot van ammoniak tot 

gevolg hebben waardoor de uitspoeling van nutriënten af zal nemen. Doordat 

de verbreding van de activiteiten plaats dient te vinden in de bestaande (agra-

rische bebouwing) zal eveneens het agrarisch gebruik afnemen. Ook dit heeft 

een positief effect op de grondwaterkwaliteit. 

 

I n t e n s i v e r i n g  e n  s c ha a l v e r g r o t i n g  

In het alternatief van intensivering en schaalvergroting wordt ervan uitgegaan 

dat in het bestemmingsplan onder voorwaarden een verdere uitbreiding van de 

agrarische sector mogelijk zal zijn. Alle bestaande agrarische bedrijven, in het 

verwevingsgebied, kunnen in principe uitbreiden tot intensieve veehouderijbe-

drijven. In dat gevallen zullen de agrarische bouwvlakken maximaal worden 

volgebouwd. Hierdoor zal het bebouwde/verharde oppervlak in het plangebied 

sterk toenemen. Dit betekent dat hemelwater dat op deze verharde oppervlak-

ten valt, zal moeten worden afgevoerd naar omliggende sloten en geen gele-

genheid krijgt om in het gebied in te zijgen. Bij zware regenval kan dit eerder 

tot wateroverlast leiden.  
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Het is echter niet wenselijk om het (te veel aan) oppervlaktewater versneld af 

te voeren. Versnelde afvoer van (oppervlakte)water kan in tijden van droogte 

echter tot gevolg hebben dat de bodem sneller verdroogt. Bij uitbreiding van 

bebouwing hanteert het waterschap de stelregel dat de toename aan bebou-

wing dan ook te worden gecompenseerd zodat het hemel water kan worden 

opgevangen op of nabij het perceel wordt opgevangen of geïnfiltreerd. Het 

effect op verdroging zal dan ook niet al te veel afwijken van de autonome 

ontwikkeling (0). 

 

Daarnaast zal een verdere schaalvergroting van de agrarische sector betekenen 

dat de inspoeling van nutriënten in de boden sterk kan toenemen. De intensi-

vering van veehouderij houdt echter in vrijwel alle gevallen in dat dieren in de 

bedrijfsbebouwing worden gehouden en niet meer buiten lopen. Hierdoor is de 

uitstoot van ammoniak geconcentreerd en mogelijk beter te beheersen. De 

kwaliteit van het grondwater zal dan ook onder druk komen te staan maar met 

behulp van technische middelen is het mogelijk om de uitstoot te beheersen. 

Hierdoor zal mogelijk leiden tot een minder grote verslechtering dan zonder .  

 

N a t u u r l i j k  n a t uu r  

In het alternatief ‘natuurlijke natuur’ wordt uitgegaan van een afname van de 

agrarische sector in de het plangebied. De landbouwgronden worden deels 

gebruikt om de EHS verder uit te bouwen en de Ecologische Verbindingszones 

gestalte te geven. De afname van de agrarische functies in het plangebied zal 

leiden tot een afname van het aantal agrarische bouwpercelen. Het bestem-

mingsplan zal de omzetting naar andere functies voor deze percelen mogelijk 

moeten maken. Functies die in strijd zijn met de omliggende natuurdoelstel-

lingen zullen niet worden toegelaten. Een groot deel van de agrarische bebou-

wing zal zijn functie verliezen en (deels) worden gesloopt.  

 

Daarnaast zal in dit scenario door de functiewijziging naar natuur het bestaan-

de bebouwde oppervlak niet verder toenemen of zelfs afnemen. Hierdoor zal 

het voor hemelwater de kans krijgen in de bodem infiltreren en in het plange-

bied vastgehouden te worden. Indien er wordt gekozen voor natte en/of kwel-

afhankelijke natuur is een diepe ontwatering niet meer noodzakelijk. Hierdoor 

zal het tevens mogelijk zijn om water langer in het plangebied vast te houden 

en piekhoeveelheden op te vangen. Waardoor zowel de kans op wateroverlast 

als de kans op verdroging afnemen.  

 

Tenslotte zal door het afnemen van de agrarische sector ook de inspoeling van 

nutriënten naar het grond- en oppervlakte water sterk afnemen. Daarnaast is 

het mogelijk door de keuze van het type natuur (bijvoorbeeld de aanleg van 

helofytenvelden) het natuurlijk vermogen om het (oppervlakte)water te zuive-

ren in het plangebied te verhogen. Het alternatief kan dan ook een positief 

effect hebben op de kwaliteit en kwantiteit van het water in het gebied.  
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10 S a m e n v a t t i n g  e n  

c o n c l u s i e  

In voorliggende planMER is gekeken naar de effecten die verschillende ontwik-

kelingen in het plangebied van het bestemmingsplan Buitengebied 2010 van de 

gemeente Rhenen zullen hebben voor verschillende omgevingsaspecten.  

 

Voor het plangebied zijn met name de ontwikkelingen die op landbouwgronden 

mogelijk zijn van belang. De belangrijkste ontwikkelingen zijn: 

- Omzetting van agrarische gronden naar natuur; 

- Uitbreiding van bestaande intensieve veehouderijen met maximaal 30% 

tot ten hoogste 1 ha; 

- Uitbreiding van grondgebonden veehouderij; 

- Omschakeling van grondgebonden veehouderij naar intensieve veehou-

derij; 

- Omschakeling van intensieve veehouderij naar grondgebonden veehou-

derij; 

- Ontwikkelen van niet-agrarische nevenfuncties; 

- Functieverandering naar een niet-agrarische functie.  

 

Aan de hand van deze ontwikkelingen zijn een drietal alternatieven voor te 

stellen waarin de ontwikkelingen zo breed mogelijk geïnterpreteerd zijn . Deze 

alternatieven worden vergelijken met de autonome ontwikkeling (het nulalter-

natief) in het plangebied. In dit planMER zijn de volgende drie alternatieven te 

beoordelen: 

- Multifunctioneel landschap  

Dit alternatief gaat uit van een ontwikkeling waarbij nevenactiviteiten 

en functieverandering de boventoon voeren.  

- Intensivering en schaalvergroting   

Er wordt uitgegaan van intensivering en uitbreiding van bestaande (in-

tensieve) veehouderijen en omvorming van grondgebonden veehouderij 

naar intensieve veehouderij.  

- Natuurlijke natuur   

De ontwikkeling van de natuurgebieden, EHS en Natura 2000 voert de 

boventoon. Dit alternatief houdt de begrenzing van de Natura 2000-

gebieden en de EHS inclusief ecologische verbindingszone aan. Hierbij is 

er vanuit gegaan dat alleen de agrarische gronden worden omgezet naar 

natuur, die vallen binnen de EHS, een ecologische verbindingszone (EVZ) 

of het Natura 2000-gebied.  

 

Wanneer alle thema gezamenlijk worden afgewogen ontstaat onderstaande 

tabel.  
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Aspect Beoordelingscriterium 

M
u
lt
if
u
n
c
ti
o
n
e
e
l 
la
n
d
sc
h
a
p
 

In
te
n
si
v
e
ri
n
g
 e
n
 s
c
h
a
a
lv
e
rg
ro
ti
n
g
 

N
a
tu
u
rl
ij
k
 n
a
tu
u
r 

Landschap en Cul-

tuurhistorie 

- Veranderingen in kenmerken-

de landschapsstructuur  

0 0 0 

 - Verandering van kenmerkende 

verkavelingspatronen 

0 0 + 

 - Verandering in kenmerkende 

landschapselementen 

++ 0 + 

 - Verandering aardkundige 

waarden 

0 - 0 

Natuur - Verstoring natuurgebieden 

(EHS en Natura 2000) 

+ + ++ 

 - Flora en Fauna, gericht op 

beschermde soorten 

+ - ++ 

Geur - Toename/afname aantal 

geurgehinderden 

++ - + 

Verkeer  - Verandering in verkeersinten-

siteiten  

0 - + 

 - Verandering in verkeersveilig-

heid 

+ -- + 

Luchtkwaliteit  - Toename/afname knelpunten 

fijn stof  

0/- - + 

Geluid - Toe-/afname geluidhinder 0 - + 

Water  - Grondwateroverlast (Kwel)  + -- ++ 

 - Effecten ten aanzien van 

verdroging 

+ - ++ 

 - Grondwaterkwaliteit  + - ++ 

 

Uit de tabel kan geconcludeerd worden dat het alternatief ‘Natuurlijke natuur’ 

voor vrijwel alle thema’s een positieve invloed zal hebben. Deze positieve 

effecten hebben echter slecht in een gedeelte van het plangebied de beschre-

ven effecten. De ontwikkelingen zullen namelijk hoofdzakelijk plaatsvinden in 

de gebieden die zijn aangewezen als EHS en/of als ecologische verbindingszo-

ne. 

 

Het alternatief Multifunctioneel landschap levert eveneens veel positieve ef-

fecten, maar in iets mindere mate dan het alternatief ‘Natuurlijk natuur’. De 

effecten zijn echter wel in een groter deel van het plangebied te voorzien.  

Bij intensivering en schaalvergroting zal een verslechtering optreden bij onge-

veer tweederde van de thema’s. En uitzondering hierop is het positieve effect 

CONCLUSIE 
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dat bij schaalvergroting zal optreden ten aanzien van de verstoring van na-

tuurgebieden. Intensiveren en schaalvergroting biedt namelijk een goede mo-

gelijkheid om de ammoniakemissie verder terug te dringen. Op gemerkt moet 

worden dat de effecten echter alleen maar in de delen van het plangebied 

optreden die zijn aangewezen als verwevingsgebied.  

 

De verschillende alternatieven gaan uit van extremen. In de praktijk zal de 

ontwikkeling van het plangebied een mix zijn van de in de verschillende alter-

natieven geschetste ontwikkelingen. In het bestemmingsplan zal dan ook reke-

ning gehouden moeten worden met de uitkomsten van deze alternatieven. Zo 

zullen verdere uitbreidingen van agrarische bedrijven, met uitzondering van de 

bestaande rechten, niet meer bij recht worden opgenomen in het bestem-

mingsplan. Voor de verdere uitbreiding en/of omschakeling naar intensieve 

veehouderij zal een wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen. Hierin kunnen 

voorwaarden gesteld waaronder uitbreiding of omschakeling mogelijk gemaakt 

wordt. Hiermee kunnen een groot deel van de negatieve invloeden zoals bere-

kent in de alternatieven worden ondervangen.  
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11 V e r a n t w o o r d i n g  

1 1 . 1   

L e e m t e n  i n  k e n n i s  

In het planMER dient een overzicht te worden gegeven van de leemten in ken-

nis en informatie. Daarbij gaat het om het ontbreken van informatie in de 

beschrijving van de bestaande toestand van het milieu, de verwachte ontwik-

keling daarvan en de mogelijke milieugevolgen. 

 

Bij het opstellen van dit planMER zijn een beperkt aantal leemten in kennis 

geconstateerd. De aard en de omvang van deze leemten staan een oordeel 

over de effecten ven het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’ echter niet in 

de weg.  

 

De belangrijkste leemte in kennis is dat het onbekend is of de percelen in het 

plangebied maximaal met nitraat en fosfaat worden belast.  

1 1 . 2   

V o o r o v e r l e g  n o t i t i e  R e i k w i j d t e  e n  D e -

t a i l n i v e a u  

Ter voorbereiding op voorliggend planMER is een Nota reikwijdte en detailni-

veau opgesteld. Deze nota is voorafgaand aan het opstellen van het planMER 

aan de Commisie MER, de provincie Utrecht, het waterschap Vallei en Eem en 

het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden voorgelegd.  

 

De Commissie voor de m.e.r. heeft naar aanleiding van het notitie Reikwijdte 

en detailniveau (notitie R&D), een uitgebreid advies gegeven ten aanzien van 

de invulling van de planMER. Naar aanleiding van dit advies heeft eveneens een 

overleg tussen de commissie en vertegenwoordigers van de gemeente plaats-

gevonden. De resultaten, van zowel het overleg als het toegezonden advies, 

zijn verwerkt in voorliggend rapport. Hierbij is de genoemde lijst met beleids-

stukken, indien relevant voor de gekozen alternatieven, gehanteerd.  

 

Opgemerkt is verder dat de visie eveneens in zou moeten gaan op de ontwikke-

lingen buiten het plangebied, waaronder de mogelijke ontwikkelingen op de 

Thijmse berg en bij Ouwehands Dierenpark. Deze ontwikkelingen zijn echter 

niet meegewogen omdat ze in dit stadium onvoldoende zijn uitgewerkt en 

daardoor niet mee te nemen in de beschrijving van de autonome ontwikkeling. 

Daarnaast zullen deze ontwikkelingen niet door keuzes in het bestemmingsplan 

kunnen worden beïnvloed.  

BODEM EN GRONDWATER 
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De notitie R&D geeft de provincie Utrecht aanleiding tot het plaatsen van en-

kele (detail)opmerkingen. De opmerkingen zijn grotendeel deels verwerkt in 

de het rapport. De opmerking ten aanzien van cultuurhistorie wordt ter ken-

nisgeving aangenomen. Er is geen toets uitgevoerd ten aan zien van de be-

scherming van de Grebbelinie. De bescherming is echter buiten het 

bestemmingsplan om reeds verankerd. Een dergelijke toets zal dan ook niet 

onderscheidend zijn voor de verschillende alternatieven. 

 

Het Hoogheemraadschap stelt naar aanleiding van de notitie R&D vast dat er 

niet getoetst zal worden aan de gevolgen voor het oppervlaktewater. De effec-

ten van op de kwaliteit van het oppervlakte water hebben echter directe ge-

volgen voor de in het gebied aanwezige (natte) natuur en de aan te leggen 

verbindingszones. In de toetsing met betrekking tot het aspect natuur heeft de 

toets naar oppervlaktewater dan ook gestalte gekregen.  

 

Het Waterschap Vallei en Eem heeft naar aanleiding van de notitie R&D opge-

merkt dat de kwaliteit van het oppervlaktewater (en daarmee de ecologische 

potentie hier ervan) significant beïnvloed kunnen worden door ontwikkeling in 

de landbouw. Verzocht wordt dan ook om te toetsen aan de effecten van emis-

sies uit de landbouw op de ecologische doelen van het Valleikanaal en de be-

oogde natuurgebieden in de EHS. Zoals hierboven reeds gesteld is een 

dergelijke toets onder het aspect natuur meegenomen.  

1 1 . 3   

A a n z e t  t o t  e v a l u a t i e p r o g r a m m a  

Conform de Wet milieubeheer (Wm) dient het bevoegd gezag bij een besluit, 

waarvoor een plan-m.e.r.-procedure is doorlopen, een evaluatieprogramma op 

te zetten en uit te (laten) voeren. Het MER dient een aanzet tot een dergelijk 

evaluatieprogramma te bevatten.  

 

In het planMER zijn voorspellingen gedaan over de mogelijke (milieu)effecten. 

Doel van het evaluatieprogramma is om te bezien of de werkelijke (mili-

eu)effecten overeenkomen met de beschreven effecten uit het planMER. De 

daadwerkelijk optredende effecten kunnen om verschillende redenen afwijken 

van de voorspelling. De afwijkingen kunnen onder meer het gevolg zijn van: 

- het tekortschieten van de gehanteerde voorspellingsmethoden; 

- het niet voorzien van bepaalde effecten; 

- onvoorziene invloedrijke ontwikkelingen elders. 

 

De toekomstige ontwikkeling van de (intensieve) veehouderij is zowel op lan-

delijke als ook op regionale en gemeentelijke schaal moeilijk te voorspellen. In 

het planMER is met deze onzekerheid rekening gehouden door maximale ont-

wikkelingen te berekenen en de effecten van deze uitersten te beschouwen. 
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Door de voortschrijdende schaalvergroting in de landbouw zal de bebouwing op 

een aantal agrarische bedrijven toenemen terwijl andere agrarische bedrijven 

van functie zullen veranderen in wonen of andere vormen van bedrijvigheid. 

Op welke schaal en in welke vorm dit zal doorwerken op het landschap van de 

gemeente is moeilijk te voorspellen.  

 

Ook ten aanzien van ammoniakemissie en daarmee de gevolgen voor natuur is 

eventuele groei of afname van de veestapel van belang. In de praktijk is het 

zeer de vraag of de totale aantallen dieren in het plangebied zullen toenemen. 

Momenteel is sprake van een schaalvergroting, maar nog niet van een groei van 

de veestapel en dat bepaalt uiteindelijk de toename in emissie. Een andere 

ontwikkeling is die van de emissiearme stalsystemen. Voor de intensieve vee-

houderij kunnen gecombineerde luchtwassers worden toegepast waarmee 

emissiereducties kunnen worden bereikt tot 95% ten opzichte van de traditio-

nele stallen. Hoe het effect van ontwikkelingen in de intensieve veehouderij 

op natuur, bodem en water zal uitwerken, is ook hierdoor onzeker. 

 

Op het moment dat uitbreiding van (intensieve) veehouderij en landbouwbe-

drijven plaatsvindt, zullen de voorspelde effecten worden gemonitord, wat 

grotendeels zal overeenkomen met handhaving van de verleende vergunnin-

gen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de bestaande monitorings- en 

meetprogramma's. 

 

Een cruciale beleidsontwikkeling die in het verschiet ligt, betreft de normstel-

ling ten aanzien van Natura2000-gebieden. Daarbij zijn met name de normen 

van belang die aan veehouderij worden opgelegd vanwege de ammoniakdeposi-

tie. De gemeente wordt aangeraden deze ontwikkelingen nauwgezet te blijven 

volgen. 

 

Omdat het planMER niet direct leidt tot uitvoering, maar eerst nog een ver-

volgfase (bestemmingsplan en projectMER) zal plaatsvinden, leent het zich 

vanwege het abstractieniveau niet voor een toetsings- en monitoringskader. 

Het kader voor de toetsing en monitoring dient dan ook tijdens de vervolgfasen 

van de planstudie vorm te krijgen, waarbij zoveel mogelijk de aandacht uit-

gaat naar 'meetbare effecten'. 

 

Bij studie op detailniveau zullen ook nieuwe leemten in kennis ontstaan die nu 

nog niet zijn te voorzien. Het verkleinen en elimineren van leemten in kennis 

vraagt dan ook bij de nadere studie voortdurend aandacht. Een belangrijk 

onderdeel van de opgave voor het vervolg is de toetsing of de in deze planMER 

voorspelde effecten daadwerkelijk zullen optreden op basis van de dan beken-

de gegevens. 





 

 

B i j l a g e  
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Diersoort type (sub(totalen 
rund Traditionele Ligbox 1705 
  GrupStal 667 
  PotStal 4 
  OverigStaltype 107 
rund totaal   2483 
varken volledig onderkelderd (zonder stankafsluiter) 3621 
  met vloer e/o mestkelderaanpassing 5471 
  vloer e/o mestkelderaanpassing 323 
  overig 11313 
varken 
totaal   20728 

kip 
Batterij met vaste mest; mestband geforceerde mestdroging 0,7 
m3/dier/uur 83867 

  grondhuisvesting zonder mestbeluchting 12858 
  volierehuisvesting met geforceerde mestdroging 45090 
  volierehuisvesting zonder geforceerde mestdroging 28 
  overige huisvesting 7553 
kip totaal   149396 
�


	199.00.01.21.01.PlanMER bestemmingsplan Buitengebied 2010 Rhenen 8 juni 2010
	Vooroverlegreacties01
	concept rapport Geur- en ammoniak versie april 2010.PDF.pdf



