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Detailplankaart met het bouwvlak van 1e Tieflaarsestraat 15 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Intentie is om de bestaande kantoorfunctie op het perceel 1e Tieflaarsestraat 15 te 

Neerijnen te legaliseren.  . 

 

Deze ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het vigerende bestemmingsplan. Om 

die reden is voor het initiatief voorliggend bestemmingsplan opgesteld. 

 

1.2 Doel 

Doel van voorliggend bestemmingsplan is het bieden van een adequate juridisch-

planologische regeling voor de legalisatie van een kantoorfunctie binnen een vigerende 

woonbestemming. Deze kantoorfunctie is qua oppervlak groter dan het oppervlak dat 

binnen de vigerende bestemming is toegestaan. 

 

1.3 Ligging en begrenzing plangebied 

Het plangebied betreft de bebouwing op het perceel 1e Tieflaarsestraat 15 ten noorden 

van Neerijnen, zoals vervat in het bouwvlak in het vigerende bestemmingsplan ‘Buiten-

gebied 2002/2007’. 

 

De ligging en begrenzing van het plangebied is te zien op nevenstaande afbeelding. 

 

1.4 Vigerend bestemmingsplan 

Voor het plangebied vigeert het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2002/2007’. Dit plan 

is op 13 juni 2008 onherroepelijk geworden. De hoofdbestemming van het perceel is 

‘agrarisch’. Rond de bebouwing is een bouwvlak gesitueerd (zie uitsnede detailkaart vi-

gerende plan hieronder) met de medebestemming ‘wonen’.  
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Zoals reeds aangegeven in paragraaf 1.1 past de bestaande kantoorfunctie qua om-

vang niet binnen de vigerende bestemming. Binnen de medebestemming is een bedrijf 

aan huis mogelijk, mits het gebruikt vloeroppervlak niet meer bedraagt dan 45 m2. 

 

471 m2 is in gebruik is als kantoor, Dit is meer dan binnen de vigerende bestemming is 

toegestaan. 

 

1.5 Leeswijzer 

In deze ruimtelijke onderbouwing wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van 

de bestaande situatie, die gelegaliseerd moet worden Hoofdstuk 3 geeft de relevante 

beleidskaders weer en in hoofdstuk 4 worden de noodzakelijke onderzoeken bespro-

ken en worden keuzes nader verantwoord. In hoofdstuk 5 komt tenslotte de financiële 

en maatschappelijke haalbaarheid aan de orde en in hoofdstuk 6 de bronnen, waarvan 

gebruik is gemaakt. 
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2 Beschrijving bestaande, te legalise-
ren, situatie 

Voor het opstellen van een bestemmingsplan is het van belang dat de uitgangssituatie, 

de bestaande situatie in het plangebied, goed in beeld wordt gebracht. In dit hoofdstuk 

volgt een beschrijving van deze bestaande situatie. 

 

2.1 De situatie in groter verband 

 

Geologie en geomorfologie 

Tijdens de laatste ijstijd dwongen ijsmassa’s de rivieren naar het westen af te stromen. 

In het rivierengebied werd een dik pakket grindrijke, grove zanden afgezet. Grote hoe-

veelheden smeltwater zorgden voor een vlechtend riviersysteem. In tijden van kou en 

droogte werden donken ofwel rivierduinen opgeworpen. In het holoceen gingen de ri-

vieren meanderen. Zo konden er oeverwallen en kommen gevormd worden. Na de be-

dijking in de 12e eeuw lag de rivierbedding grotendeels vast. Af en toe vond een dijk-

doorbraak plaats op zwakke stukken. Hierdoor ontstonden er overslaggronden en wie-

len of waaien. De geomorfologie van de gemeente is opgebouwd uit de hoger gelegen 

stroomruggen met de rivier, uiterwaarden en oeverwallen en uit de lager gelegen kom-

gebieden.  

 

 
 

Kort samengevat zijn in het rivierengebied de volgende karakteristieke landschaps-

elementen te vinden: overblijfselen van vlechtende rivierpatronen, rivierduinen, rivier-

terrassen, oeverwallen, afzettingen in de kommen, oude rivierbeddingen/-lopen, getij-

dengebied, wielen of waaien, uiterwaarden en zand-, grind- en kleiafzettingen. De 

meest karakteristieke elementen zijn benoemd als aardkundige waarde. De directe 

omgeving van Neerijnen en het relatief gave komgebied ten noordoosten van Neerijnen 
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is door de provincie Gelderland betiteld als een gebied met een hoge aardkundige 

waarde (Bron, LOP 2008). Het plangebied is gesitueerd in dit komgebied. 

 

Landschap, ruimte/beeld  

De abiotische diversiteit binnen Neerijnen heeft geresulteerd in verschillende land-

bouwkundige gebruiksmogelijkheden. Hierdoor zijn deelgebieden ontstaan, die duide-

lijk ruimtelijk van elkaar te onderscheiden zijn. Het landschap in de gemeente Neerij-

nen is het resultaat van de delta die de rivier de Rijn in duizenden jaren heeft gevormd 

en de eeuwenoude beteugeling daarvan door de mens. Het  rivierenlandschap bestaat 

uit drie karakteristieke deelgebieden: 

 

1. het relatief besloten oeverwallenlandschap met zijn boerderijen en boomgaarden; 

2. het zeer open kommenlandschap met zijn hooilanden en eendenkooien; 

3. de uiterwaarden met zijn tichelgaten, nevengeulen en dijken. 

    

Landschap, archeologie/cultuurhistorie 

Zowel ondergronds als bovengronds bevinden zich in het buitengebied van Neerijnen 

tal van restanten van voormalige beschavingen. Deze restanten zijn vanuit archeolo-

gisch en cultuurhistorisch perspectief waardevol en dienen als zodanig beschermd te 

worden. 

 

Het rivierengebied is één van de oudst bewoonde gebieden in Nederland. De natuurlij-

ke hoogten (oeverwallen) langs de rivier zijn al van oudsher in gebruik voor bewoning. 

De grilligheid van de natuur leidt door de eeuwen heen tot veranderende rivierlopen en 

overstromingen. Nederzettingen komen en gaan. Pas in de middeleeuwen ontstaat het 

nederzettingenpatroon zoals dit nu nog herkenbaar is. Met de ontginningen daalt het 

land en worden de gebieden meer kwetsbaar voor overstromingen. Door middel van 

dwarsdijken (zijvangen of zijvingen) wordt dit gevaar gekeerd. Omdat de rivieren door 

de dijken worden opgestuwd ontstaat ook naar het oosten toe de noodzaak om de oe-

verwal langs de rivier kunstmatig op te hogen. Al snel wil men ook wateroverlast vanuit 

(oostelijk gelegen) buurnederzettingen voorkomen. Dwars op de dijk komen dan 

dwarskaden. Een achterkade beschermt het dorp ten slotte tegen opdringend water uit 

de lage, vochtige en vrijwel ontoegankelijke komgebieden. Zo is de dorpspolder een 

feit. Deze polders wateren af op de rivier op het meest westelijke punt van het dorps-

gebied. Al snel zijn de kaden van de verschillende dorpspolders aan elkaar gegroeid en 

ontstaat een aaneengesloten dijkring. In Neerijnen zijn aaneengesloten dijkringen ont-

staan door de combinatie van de frontdijk en de diverse dwarskaden. Waterschapsbe-

langen worden meer en meer regionaal geregeld door waterschappen en daarmee 

wordt de afwatering van de dorpspolders ook steeds meer gezamenlijk opgepakt.  

 

Van grootschalige ontginningen, zoals in de Hollandse veengebieden is in het Rivieren-

gebied minder sprake. Tegelijk met de eerste bewoning worden de aanliggende gron-

den op de oeverwal in gebruik genomen als bouwland. Wat verder weg van de rivier 

neemt de hoogte van de oeverwal af en ontstaat een meer gemengd gebruik waarin 

ook veeteelt een rol speelt. Nog verder weg liggen de lage komgebieden. Dit zijn eeu-
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wenlang zeer drassige gronden en moerassen waar hooguit in de droge seizoenen een 

gebruik als gras- en hooiland mogelijk is. Verder worden er eendenkooien in aangelegd. 

Deze eendenkooien zijn een welkome voedselbron. Dit grondgebruik bepaalt eeuwen-

lang het beeld in het gebied.  

 

Met de het verbeteren van de infrastructuur, waaronder de aanleg van bruggen en 

spoorwegen aan het eind van de 19e eeuw, wordt het Rivierengebied uit haar isole-

ment gehaald en komt het stedelijk gebied dichterbij te liggen. Dit leidt tot de groei van 

de fruitteelt in het Rivierengebied en vooral in de Betuwe. Deze fruitteelt vestigt zich op 

de oeverwallen en de beroemde Lingebloesem is geboren. In deze tijd doet ook kunst-

mest haar intrede en maken technische ontwikkelingen het mogelijk de waterhuishou-

ding beter te beheersen. Daarmee wordt het mogelijk de komgebieden intensiever te 

gebruiken voor de agrarische sector. Na de ruilverkavelingen in de jaren zestig zijn veel 

boerderijen vanuit de dorpen, steden en dijklinten verplaatst naar het komgebied. Het 

gebruik als grasland overheerst hier het beeld, maar het laatste decennium vindt er 

ook steeds meer akkerbouw plaats. Daarmee zijn de historische verschillen in grond-

gebruik tussen oeverwal en komgronden de laatste tijd afgenomen. 

 

De historisch geografische kernkwaliteiten zijn in Neerijnen voor een belangrijk deel ge-

legen in het contrast tussen de oeverwallen en het kommengebied. Verder liggen de 

meeste cultuurhistorische waarden op de oeverwallen. Het gaat dan om het be-

schermde dorpsgezicht bij Neerijnen en de aanwezige historische linten. Verder zijn de 

waterstaatkundige objecten als dijken, kaden en de aan het water verbonden objecten 

en structuren als wielen, grienden, sluizen en steenfabrieken herkenbare kwaliteiten. 

 

Cultuurhistorische waarden 

Cultuurhistorische waarden dienen als kwaliteit te worden beschermd. Het betreft ka-

rakteristieke waarden die verweven zijn in het huidige landschap. Ze bestaan uit waar-

devolle gebieden (met een karakteristieke ontsluiting, waterhuishouding en land-

schapsinrichting), structuren/assen en objecten/elementen.  Veel zaken zijn nog 

steeds terug te vinden, zoals monumenten, stads- en dorpsgezichten, religieus erfgoed, 

molens, buitenplaatsen, verkeers-/vervoersassen, historisch geografische eenheden 

en oude (dorps)polderkaden (puntvorming, lijnvormig en vlakvormig). 

 

In het buitengebied komen op diverse plaatsen bijzondere gebouwen en objecten voor, 

het betreft met name karakteristieke boerderijgebouwen e.d. De meeste hiervan zijn 

aangewezen als monument. Rijksmonumenten worden beschermd op basis van de 

Monumentenwet. Gemeentelijke monumenten worden beschermd via een lokale (erf-

goed)verordening. Voor deze monumenten dient bij een verbouwing een gemeentelijke 

omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Naast deze monumenten zijn er waar-

devolle structuren en objecten, zoals beeldbepalende panden. Deze panden hebben 

weliswaar geen monumentale status maar er is toch sprake van historische bouw-

kunst. Deze panden dienen behouden te blijven en worden in dit plan als zodanig be-

schermd.  
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Het plangebied betreft beeldbepalende bebouwing op een terp, die cultuurhistorisch 

waardevol wordt geacht. 

 

2.2 Het plangebied 

2.2.1 Ruimtelijke structuur 

 

Aan de orde is een gebruik, dat afwijkt van wat in het vigerende bestemmingsplan is 

toegestaan. 

Voor de uitstraling van de bebouwing in het plangebied en voor de landschappelijke in-

passing in het komgrondengebied heeft dit geen nadelige consequenties gehad. De 

maatvoeringen van de bebouwing zijn niet veranderd als gevolg van het gebruik.  

 

Het plangebied betreft het vigerende bouwblok met een woonbestemming. In de huidi-

ge situatie bevindt zich hier de tuin en een parkeergelegenheid, zoals aangegeven op 

onderstaande situatietekening. 

 

een grote historische boerderij (boerderij 3000 m3 en bijgebouw ca. 1200 m3) uit het 

einde van de 19e eeuw. Het gebouw is beeldbepalend. In de huidige situatie heeft het 

pand een woonbestemming. Geconstateerd kan worden dat de bebouwingsoppervlakte 

dermate groot is, dat de instandhouding van het gebouw in gevaar komt wanneer dit al-

leen als woning kan worden gebruikt 

 

Tevens zijn de tuin bij het woonhuis en het parkeren binnen het bouwblok gesitueerd. 
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2.2.2 Mobiliteit en parkeren 

Voor de ontsluiting van het plangebied wordt gebruik gemaakt van de 1e Tieflaar-

sestraat. Tengevolge van het gebruik voor kantooractiviteiten zijn geen wijzigingen 

nodig aan de bestaande verkeersinfrastructuur. 

 

De verkeersaantrekkende werking van het initiatief is bepaald aan de hand van de no-

titie ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’, een uitgave van het CROW van oktober 

2012. 

 

Het kantoor betreft een kantoor zonder baliefunctie met een bvo van 471 m2. In de 

brochure van het CROW ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ (CROW 2012) is 

aangegeven dat hiervoor per 100 m2  bedrijfsvloeroppervlak (bvo) een maximum ver-

keersgeneratie van 9.6 motorvoertuigbewegingen/etmaal aan de orde is.  

De verkeersgeneratie kan, op basis van de kencijfers derhalve geraamd worden op 

maximaal  45 motorvoertuigbewegingen/etmaal geraamd worden. 

De verkeersgeneratie vanwege de woning wordt geraamd op 5 motorvoertui-

gen/etmaal. 

Totaal zou het dan gaan om ca. 50 motorvoertuigen/etmaal maximaal. Dit verkeers-

aanbod vanwege de 1e Tieflaarsestraat 15 is dermate gering dat dit eenvoudig kan 

worden afgewikkeld via de 1e Tieflaarsestraat. 

 

Uitgaande van de brochure van het CROW ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ 

geldt voor kantoren zonder baliefunctie in het buitengebied een maximum parkeer-

norm van 2,8 per 100 m2 b.v.o. = 13 parkeerplaatsen. Per woning geldt een parkeer-

norm van 2.  

Op eigen terrein zijn binnen het vigerende bouwblok 17 parkeerplaatsen gesitueerd, 

waarmee ruimschoots aan de parkeerbehoefte kan worden voldaan. 
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2.3 Functionele structuur 

Op onderstaande plattegronden is aangegeven op welke manier de bestaande bebou-

wing in gebruik is. 471 m2 is in gebruik als kantoor. De overige ruimte is in gebruik als 

woonhuis, bijgebouw en sportruimte, die eveneens bij de woonfunctie hoort. 
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3 Beleidskader 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de beleidsaspecten die van toepassing zijn op het 

plangebied en de beoogde ontwikkeling.  

 

3.1 Nationaal beleid 

 

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en ruimte 

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. In 

de SVIR staan de plannen voor ruimte en mobiliteit. Zo beschrijft het kabinet in de 

Structuurvisie in welke infrastructuurprojecten zij de komende jaren wil investeren en 

op welke manier de bestaande infrastructuur beter benut kan worden. Provincies en 

gemeenten krijgen in de plannen meer bewegingsvrijheid op het gebied van ruimtelijke 

ordening. 

 

De nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vervangt verschillende nota’s waar-

onder de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit. Het huidige stelsel van regels en procedu-

res is steeds omvangrijker en complexer geworden. Dit zet een behoorlijke rem op 

nieuwe ontwikkelingen. Om goed op deze ontwikkelingen in te spelen, is een beleid 

nodig dat toekomstbestendig is en de gebruiker ruimte geeft. Dit vraagt een grondige 

actualisatie van de bestaande beleidsnota’s voor ruimte en mobiliteit. 

 

Overheden, burgers en bedrijven krijgen de ruimte om oplossingen te creëren. Zij ver-

dienen het vertrouwen dat ze dat op een goede manier doen. Het Rijk gaat zo min mo-

gelijk op de stoel van provincies en gemeenten zitten en richt zich op het versterken 

van de internationale positie van Nederland en het behartigen van de belangen voor 

Nederland als geheel, zoals de hoofdnetwerken voor personen- en goederenvervoer, 

energie en natuur. Ook waterveiligheid en milieukwaliteit (lucht, geluid, bodem, water 

en externe veiligheid) horen daarbij, evenals de bescherming van ons werelderfgoed 

(zoals de Waddenzee en de Nieuwe Hollandse Waterlinie). 

 

Afspraken over verstedelijking, groene ruimte en landschap laat het Rijk over aan de 

provincies en gemeenten. Gemeenten krijgen ruimte voor kleinschalige natuurlijke 

groei en voor het bouwen van huizen die aansluiten bij de woonwensen van mensen.  

 

Het roer moet om in de gebiedsontwikkeling. De daadwerkelijke vraag van bewoners, 

bedrijven en organisaties wordt daarin leidend. Om een zorgvuldig gebruik van de 

schaarse ruimte te bevorderen, is een ladder voor duurzame verstedelijking geïntrodu-

ceerd, die is vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening. Dat betekent: eerst kijken of 

er vraag is naar een bepaalde nieuwe ontwikkeling, vervolgens kijken of het bestaande 

stedelijk gebied of bestaande bebouwing kan worden hergebruikt en mocht nieuwbouw 

echt nodig zijn, dan altijd zorgen voor een optimale inpassing en bereikbaarheid.  
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Het Rijk snoeit in het woud van procedures en brengt eenheid in het stelsel van regels 

voor infrastructuur, water, wonen, milieu, natuur en monumenten.  

 

Relevantie voor het plangebied 

Op zich richt het nationaal beleid zich primair op grote ontwikkelingen en is het beleid 

als toetsingskader voor de legalisatie van kantoorruimte te globaal. Voor het plange-

bied betekent het beleid uit de structuurvisie concreet dat initiatieven van bewoners, 

bedrijven en organisaties leidend zijn voor een verdere stedelijke ontwikkeling. Vervol-

gens kan worden bekeken in hoeverre het bestaand stedelijk gebied of bestaande be-

bouwing geschikt is voor dergelijke initiatieven. In geval van nieuwbouw dient er zorg te 

zijn voor een optimale inpassing en bereikbaarheid.  

 

3.1.2 Kadernota Belvoir 

Provincie Gelderland heeft haar cultuurhistorisch beleid vastgelegd in de kadernota 

Belvoir (2000). De provincie kiest voor een actief beleid met als strategische hoofdlijn 

‘behoud in ontwikkeling’. De ruimtelijke, economische en cultuurhistorische belangen 

moeten elkaar daarbij inspireren en versterken. Belangrijke beleidsinzet is het vol-

waardig integreren van cultuurhistorie in de ruimtelijke planvorming. Hierop wordt na-

der ingegaan in hoofdstuk 5.  

 

3.2 Provinciaal beleid 

3.2.1 Streekplan Gelderland 

Het Streekplan ‘Gelderland 2005 - kansen voor de regio’s’ is op 29 juni 2005 vastge-

steld door Provinciale Staten en bevat de hoofdlijnen van het provinciale ruimtelijke be-

leid voor de periode tot 2015. Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening 

per 1 juli 2008 heeft het streekplan de status van structuurvisie gekregen. De inhoud 

van het streekplan blijft daardoor ook na de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke 

ordening de basis voor het provinciale optreden op het gebied van de ruimtelijke orde-

ning. 

 

In het streekplan kiest de provincie voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Dat 

gebeurt door op provinciaal niveau te sturen op kenmerken en waarden die van provin-

ciaal belang worden geacht: natuur en water (‘groenblauw raamwerk’), maar ook de 

ruimtelijke ontwikkelingen in het ‘rode raamwerk’ van stedelijke functies en infrastruc-

tuur. De rest van de provincie, het ‘multifunctioneel gebied‘, wordt meer dan in het ver-

leden het domein van de gemeenten. Zij werken daartoe samen in regionaal verband. 

De bemoeienis van de provincie met dit multifunctioneel gebied is beperkt.. 

 

Het plangebied maakt op de ‘Beleidskaart ruimtelijke structuur’ onderdeel uit van het 

zogenaamde multifunctionele gebied. 

 

De locatiekeuze van bedrijven en voorzieningen dient het resultaat te zijn van een af-

weging tussen economie (behoefte aan vestigingsmogelijkheden voor bedrijven), be-

reikbaarheid (ontsluitingsmogelijkheden van locaties) en leefbaarheid (ruimtelijke- en 
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milieukwaliteiten). Van essentieel belang daarbij is dat het mobiliteitsprofiel van de te 

vestigen (gevestigde) bedrijven, voorzieningen en instellingen overeenkomt met het 

mobiliteitsprofiel van de betreffende locatie/knooppunt. 

 

Onderhavig plan betreft legalisering van kantooractiviteiten. Deze activiteiten zijn ter 

plaatse gevestigd sinds 2008. Uitbreiding van de activiteiten heeft plaatsgehad in 

2011.. Gecontateerd kan daarmee worden dat de huidige vestigingslocatie reeds meer 

dan 5 jaar voorziet in een economische behoefte.  

Zoals in hoofdstuk 5 wordt verduidelijkt ligt het plangebied op een goed bereikbare 

plaats en is de verkeersaantrekkende werking geen merkbare belasting voor de omge-

ving. 

Er wordt voorzien in werkgelegenheid en, door het gebruik, in mogelijkheden om 

beeldbepalende bebouwing in het buitengebied van Neerijnen te behouden (zie hoofd-

stuk 3). 

 

Al met al kan geconstateerd worden dat het te legaliseren gebruik, waarvoor deze ruim-

telijke onderbouwing is vervaardigd, past binnen het streekplanbeleid. 

 

3.2.2 Ruimtelijke Verordening Gelderland 

27 juni 2012 hebben Gedeputeerde Staten de eerste herziening van de Ruimtelijke 

Verordening Gelderland vastgesteld. Deze herziening is op 5 juli 2012 in werking ge-

treden. De Ruimtelijke Verordening wordt periodiek geactualiseerd. Met een verorde-

ning kunnen Provinciale Staten regels stellen over de inhoud, toelichting of onderbou-

wing van bestemmingsplannen. Deze regels kunnen betrekking hebben op het hele 

provinciale grondgebied, delen of gebiedsgerichte thema’s. Gemeenten moeten binnen 

een bepaalde termijn hun bestemmingsplan afstemmen op de in de verordening opge-

nomen regels. De regels in de ruimtelijke verordening zijn gebaseerd op het Streekplan 

Gelderland 2005. 

 

Deze nieuwe koers leidt overigens niet tot meer regulering. Onder de Wro heeft de pro-

vincie geen bemoeienis meer met lokale belangen. 

 

Gemeenten worden nu vrij gelaten de lokale aspecten naar eigen inzicht te regelen. In 

het verleden diende ieder bestemmingsplan door Gedeputeerde Staten te worden 

goedgekeurd. Onder de Wet ruimtelijke ordening  is het instrument van de goedkeuring 

komen te vervallen en heeft dit plaats gemaakt voor algemene regels. Gemeenten die-

nen deze algemene regels weliswaar in hun bestemmingsplannen te verwerken, maar 

behouden enige vrijheid in de wijze waarop zij dit doen. Deze algemene regels betref-

fen alleen onderwerpen met een duidelijk provinciaal c.q. nationaal belang. 

 

3.2.3 Ladder voor duurzame verstedelijking 

Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd en is de ‘ladder 

voor duurzame verstedelijking’ daaraan toegevoegd. De ladder ondersteunt gemeenten 

en provincies in vraaggerichte programmering van hun grondgebied, het voorkomen 

van overprogrammering en de keuzes die daaruit volgen. De ladder voor duurzame 
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verstedelijking is het kader voor alle juridisch verbindende ruimtelijke plannen van de 

decentrale overheden. Overheden dienen nieuwe stedelijke ontwikkelingen te motive-

ren met drie opeenvolgende stappen. De stappen bewerkstelligen dat de wens om een 

nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk te maken nadrukkelijk wordt gemotiveerd en 

afgewogen met oog voor de ruimtevraag, de beschikbare ruimte en de ontwikkeling van 

de omgeving waarin het gebied ligt. 

 

Bepalen regionale vraag naar ruimte (trede 1) 

Trede 1 vraagt de regionale ruimtevraag (kwantitatief en kwalitatief) voor stedelijke 

ontwikkelingen te bepalen. Dit betreft wonen, werken, detailhandel en overige stedelij-

ke voorzieningen. 

Onderhavig plan betreft legalisering van kantooractiviteiten. Deze activiteiten zijn ter 

plaatse gevestigd sinds 2008. Uitbreiding van de activiteiten heeft plaatsgehad in 

2011. Geconstateerd kan daarmee worden dat de huidige vestigingslocatie reeds meer 

dan 5 jaar op adequate wijze voorziet in een economische behoefte en invulling van 

een ruimtevraag. 

 

Bouwen binnen bestaand stedelijk gebied (trede 2) 

Trede 2 motiveert of de beoogde ontwikkeling plaats kan vinden binnen bestaand ste-

delijk gebied. Er is sprake van een bestaande situatie, waarvan de intentie is om deze 

te legaliseren. Het plangebied bevindt zich in buitenstedelijk gebied. Vestiging van de 

activiteiten in stedelijk gebied is geen reëel scenario vanwege de hoge kosten, die 

daarmee gemoeid zijn. De eigenaar van de kantoorruimte woont aan de 1e Tieflaar-

sestraat 15. 

De bebouwing aan de 1e Tieflaarsestraat 15 betreft een grote historische boerderij 

(boerderij 3000 m3 en bijgebouw ca. 1200 m3) uit het einde van de 19e eeuw. Het ge-

bouw is beeldbepalend. In de huidige situatie heeft het pand een woonbestemming. 

Geconstateerd kan worden dat de bebouwingsoppervlakte dermate groot is, dat de in-

standhouding van het gebouw in gevaar komt wanneer dit alleen als woning kan wor-

den gebruikt 

 

Bouwen buiten bestaand stedelijk gebied (trede 3) 

In trede 3 gaat het om stedelijke uitleg en wel op een zodanige locatie dat het uitleg-

gebied passend (in de duurzaamheidsladder wordt gesproken over ‘multimodaal’) ont-

sloten is of kan worden, wat aangemerkt kan worden als een kwaliteit voor de betref-

fende locatie. 

Het gaat om een individueel initiatief en niet om een uitleggebied. Multimodale ontslui-

ting is een relatief zware kwaliteitsnorm voor de voorgenomen legalisering van 417 m2  

kantoorruimte. Wel kan geconstateerd worden dat de bereikbaarheid goed is. Dit is 

nader onderbouwd in paragraaf 5.10 (mobiliteit en parkeren. 

 

Conclusie 

De afweging aan de hand van de ladder voor duurzame verstedelijking laat zien dat er 

voldoende basis is voor onderhavige legalisering. 
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3.3 Regionaal beleid 

3.3.1 Structuurvisie Rivierenland 2004 – 2015 

De Structuurvisie Rivierenland 2004-2015 formuleert als hoofdopgave het behouden 

en versterken van het unieke karakter van de regio rond de ruimtelijke structuurdra-

gers die de eigenheid van dit landschap bepalen. De ruimtelijke structuurdragers zijn 

de uiterwaarden, dijken, oeverwallen en kommen en het cultuurhistorische landschap 

(bijvoorbeeld de Nieuwe Hollandse Waterlinie).  

 

De ruimtelijke structuurdragers geven de richting aan waarin verstedelijking, de func-

ties van het landelijk gebied, verkeer en vervoer, recreatie en toerisme zich in het Rivie-

renland mogen ontwikkelen, zodat het unieke landschap met haar contrasten behou-

den blijft dan wel wordt versterkt. De hoofdinfrastructuur wordt door de regio mede als 

leidend gezien voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

Voor het realiseren van de bundeling van verstedelijking kiest de regio voor voortzetting 

van de huidige kernenhiërarchie waarin Tiel een regionale opvangfunctie heeft voor 

wonen, werken en voorzieningen en de kernen Zaltbommel, Geldermalsen, Culemborg 

en Druten een subregionale functie hebben. Voor deze en de andere regionale kernen 

in de regio, waaronder Neerijnen, geldt een kwalitatieve benadering van nieuwe ver-

stedelijking, ruimtelijk geduid met de kwaliteitscontouren zoals deze voor de periode 

tot 2015 rond de kernen zijn getrokken in het kader van het Experiment Ruimtelijk Be-

leid Rivierenland (zie paragraaf 3.3.3).  

 

Onderhavige legalisering van kantoorruimte betreft bestaand gebruik buiten het gebied 

waar bundeling van verstedelijking is voorzien. 

Belangrijk bij deze gedachte is, dat het buitengebied zoveel mogelijk haar huidige 

openheid blijft behouden. Geconstateerd kan worden dat het hier om een legalisering 

van gebruik gaat en niet om een toevoeging van – of verandering aan – bebouwing. 

Zoals in eerdere paragrafen reeds is aangegeven, is de vigerende woonbestemming, 

gezien de zeer omvangrijke bebouwing niet adequaat om in een goede gebruiksfunctie, 

en daarmee instandhouding, van de bebouwing aan de 1e Tieflaarsestraat 15 te voor-

zien. Waar behoud en versterking van het cultuurhistorische landschap als een hoofd-

opgave binnen de Structuurvisie Rivierenland wordt gezien, past de instandhouding 

van de beeldbepalende boerderijbebouwing, en wat daarvoor nodig is, goed bij de 

ideeën van de structuurvisie. 

 

3.3.2 Landschapsontwikkelingsplan 

Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) is opgesteld voor de gemeenten Geldermal-

sen, Lingewaal en Neerijnen. Het landschap verandert constant. Door de vaststelling 

van het LOP door de gemeenteraden is besloten om in iedere gemeente samen zorg te 

dragen voor dit veranderende landschap.  

 

Het LOP schetst de ontwikkelingsrichting in verschillende delen van het landschap: 

waar kunnen nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, waar moet openheid vooropstaan 

en waar kan het gebruik van het landschap breder worden voor recreatie, waterbeheer 
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en natuur? Vanuit verleden en heden geeft het LOP een toekomstbeeld van het land-

schap en het koppelt daar nieuwe, aansprekende landschapselementen aan. Het zijn 

meestal elementen die hier historisch gezien thuis horen, en soms varianten daarop 

die aansluiten bij het hedendaagse gebruik van het landschap.  

 

In het huidige landschap kunnen zeven deelgebieden worden onderscheiden: land-

schapsensembles met relatief veel invloed van de economische dynamiek, tussen Vu-

ren en Asperen en tussen Haaften en Geldermalsen, en landschapsensembles met 

een afleesbaar historisch rivierenlandkarakteristiek. Bij deze laatste gebieden, waar 

het plangebied onderdeel van uitmaakt, is de natuurlijke gradiënt van rivier met uiter-

waarden, oeverwal met dijk en dorpen, en daarachter de open kom nog duidelijk aan-

wezig. De economische druk en invloed van de snelweg is hier relatief laag en de aan-

trekkingskracht op recreanten en toeristen is hoog. Mede daarom is hier de historie 

een belangrijke inspiratiebron voor initiatieven.  

 

Het planvoornemen draagt, zoals reeds omschreven, bij aan de instandhouding van 

beeldbepalende boerderijbebouwing uit de 19e eeuw en past derhalve bij het gebruik 

van de historie als inspiratiebron voor initiatieven. 

 

3.3.3 Convenant Duurzaam Bouwen 

In het Convenant Duurzaam Bouwen Rivierenland (maart 1999) beogen de deelne-

mende partijen (Intergemeentelijk Orgaan Rivierenland), waaronder de gemeente Neer-

ijnen, een uniformiteit in aanpak en toepassing van het duurzaam bouwen in Rivieren-

land in alle fasen en schaalniveaus van het bouwproces. Bovendien is het streven ge-

richt op het doorvoeren en versnellen van duurzaam bouwen in alle sectoren van de 

bouwnijverheid. De verschillende partijen hebben hiermee verklaard zich te houden 

aan het Regionaal Pakket Duurzaam Bouwen. Onder dit pakket vallen bijvoorbeeld de 

Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen. 

 

3.4 Gemeentelijk beleid 

3.4.1 Visie Wonen en Werken 2002 - 2011 

Door middel van de Visie Wonen en Werken 2002-2011 is uitwerking gegeven aan het 

Experiment Ruimtelijk Beleid Rivierenland. In deze visie zijn de locaties aangewezen 

voor wonen en werken.  

 

Het is niet mogelijk om alles één op één toe te passen op kleinschalige particuliere ini-

tiatieven. Het betreft hier dan ook richtlijnen. Het gebruik waarvoor onderhavige ruimte-

lijke onderbouwing bestemmingsplan wordt opgesteld, zorgt ervoor dat er een reëel 

gebruiksperspectief is voor een grote beeldbepalende boerderijwoning. 

 

3.4.2 Beeldkwaliteit/Welstand (2004) 

Sinds 1 juli 2004 kan welstandstoetsing van bouwplannen alleen nog maar plaatsvin-

den als de gemeente beschikt over een welstandsnota. De gemeente Neerijnen be-

schikt over een dergelijke nota. In de welstandsnota worden per kern verschillende ge-
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biedstypen onderscheiden. Per type zijn in de nota specifieke welstandscriteria gefor-

muleerd. Voor het plangebied geldt het gebiedstype ‘Buitengebied’ (G3). Er vinden in 

het kader van de legalisatie, waarvoor deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld geen 

verbouwingen of ontwikkelingen plaats, waarvoor welstandstoetsing aan de orde is. 
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4 Milieuhygiënische en planologische 
verantwoording 

Op grond van het bepaalde in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het bij het opstel-

len van een bestemmingsplan verplicht om inzicht te bieden in de relevante planologi-

sche en milieuhygiënische aspecten. In dit hoofdstuk is een verantwoording voor deze 

aspecten opgenomen. 

 

4.1 Bodem 

Normaliter dient voor elke functiewijziging, al of niet naar een gevoelige functie, een 

onderzoek te worden verricht naar de bodem- en grondwaterkwaliteit. .Voor onderhavig 

plan geldt dat er een verandering optreedt van een verblijfsfunctie (wonen) naar een 

gebruiksfunctie (kantoor). Er vinden geen ontwikkelingen plaats waarvoor de bodem 

geroerd wordt. Op basis van de gebruikshistorie (bebouwing bij agrarisch bedrijf) is het 

niet aannemelijk dat er sprake is van bodem- of grondwaterverontreiniging. Om deze 

redenen kan bodemonderzoek achterwege blijven. 

 

4.2 Geluid 

Onderhavige ruimtelijke onderbouwing betreft de legalisatie van kantoorbebouwing 

binnen een vigerende woonbestemming. Kantoorbebouwing betreft een niet-

geluidgevoelige bestemming. 

Akoestisch onderzoek kan derhalve achterwege blijven. 

 

4.3 Externe veiligheid 

 

Algemeen 

Het externe veiligheidsbeleid is gericht op de beperking en/of beheersing van de ri-

sico's voor de omgeving vanwege gevaarlijke stoffen binnen inrichtingen en het vervoer 

van gevaarlijke stoffen. Het uitgangspunt van het beleid is dat burgers voor de veilig-

heid van hun omgeving mogen rekenen op een minimum beschermingsniveau (plaats-

gebonden risico). Daarnaast moet de kans op een groot ongeluk met meerdere slacht-

offers (groepsrisico) worden afgewogen en verantwoord bij nieuwe ruimtelijke ontwik-

kelingen binnen het invloedsgebied van een risicobron. 

 

Voor (de omgeving van) de meest risicovolle bedrijven is het "Besluit externe veiligheid 

inrichtingen" (Bevi) van belang. Aanvullend zijn in het Vuurwerkbesluit en Activiteiten-

besluit (Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer) veiligheidsafstanden ge-

noemd die rond minder risicovolle inrichtingen moeten worden aangehouden. 

Daarnaast is het toetsingskader voor omgeving van transportassen en buisleidingen 

voor het vervoer van gevaarlijke  stoffen vastgelegd in de ‘Circulaire risiconormering 

vervoer gevaarlijke stoffen’ en het ‘Besluit externe veiligheid buisleidingen’ (Bevb). 
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Overeenkomstig het gestelde in de Externe Veiligheidsvisie (EV-visie) van Neerijnen 

conformeert de gemeente Neerijnen zich aan het wettelijke kader voor het omgaan  

met de externe veiligheidsproblematiek, behandelt zij de circulaires alsof deze wet zijn 

en anticipeert zij op de beleidsontwikkelingen rond het transport van gevaarlijke stof-

fen. Verder geeft de EV-visie richtinggevende uitspraken over: 

-   de invulling van de beleidsvrije ruimte bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 

(kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten) rondom de meest risicovolle bedrijven 

(BEVI-bedrijven), en langs relevante transportassen en buisleidingen voor het ver-

voer van gevaarlijke stoffen, 

-   de gebieden waar nieuwe risicorelevante bedrijven wel of niet kunnen worden toe-

gestaan.  

 

Risicovolle inrichtingen 

Uit de risicokaart van de provincie Gelderland blijkt dat het plangebied niet is gelegen 

in de omgeving van een Bevi-bedrijf. Het plangebied ligt buiten het invloedsgebied van 

Bevi-bedrijven  Daarnaast ligt het plangebied ook niet binnen de veiligheidsafstanden 

van bestaande stationaire risicobronnen, waarop het Bevi niet van toepassing is. Het 

gaat om vuurwerkverkooppunten (niet aanwezig nabij het plangebied) en andere risi-

cobronnen waarvoor in het Activiteitenbesluit veiligheidsafstanden zijn opgenomen. 

Aangenomen wordt dat aan de veiligheidsafstanden wordt voldaan. Hierdoor is geen 

verantwoording van het groepsrisico nodig. 

 

Vervoer van gevaarlijke stoffen 

Door de gemeente Neerijnen is geen routering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 

vastgesteld. Dit betekent dat tankwagens met gevaarlijke stoffen in principe langs het  

bestemmingsplangebied kunnen rijden over gemeentelijke wegen. Aangezien op of na-

bij het bestemmingsplangebied geen bedrijven met opslag van gevaarlijke stoffen (in 

tanks) zijn gelegen (met uitzondering van enkele propaantanks en dieselolietanks), zal 

het vervoer van gevaarlijke stoffen in tankwagens over gemeentelijke wegen langs het 

bestemmingsplangebied zeer beperkt zijn. Daarom is geen rekening gehouden met de 

risico’s vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over gemeentelijke wegen.  

 

Daarnaast ligt het plangebied ruimschoots buiten de toetsingszones van 200 meter 

vanaf rijkswegen, spoorwegen en de Waal. Hierdoor is er geen verantwoording van het 

groepsrisico nodig vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen.  

 

Leidingen 

Uit de risicokaart van de provincie Gelderland blijkt dat het plangebied gelegen is bin-

nen het invloedsgebied van relevante buisleidingen voor aardgas en vloeibare brand-

stoffen. Op ruim 200 m ten noorden van het plangebied lopen twee hogedruk-

aardgasleidingen. De leiding met nummer W-531-06-KR-002 heeft een diameter van 

12 inch en een werkdruk van 40 bar. Het invloedsgebied van deze leiding bedraagt 

140 m. Het plangebied bevindt zich derhalve buiten het invloedsgebied van deze lei-

ding. Parallel aan deze leiding loopt een leiding met nummer A-555-KR-050. Deze lei-
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ding heeft een diameter van 42 inch en een werkdruk van 66,2 bar. Het invloedsge-

bied van deze leiding bedraagt 490 m. Het gebied waarbinnen de legalisering van het 

kantoorgebruik plaatsvindt is gesitueerd binnen dit invloedsgebied op een kortste af-

stand van ca. 205 m. Ingevolge het Besluit externe veiligheid buisleidingen moet het 

plaatsgebonden risico en het groepsrisico worden beschouwd.  

Vanwege het plaatsgebonden risico wordt voldaan ruimschoots voldaan aan de grens-

waarden.  

Voor het groepsrisico is eerst een berekening nodig om te bepalen in hoeverre de ver-

antwoordingsplicht moet worden ingevuld. Echter, omdat het project in het buitenge-

bied is gelegen en de personendichtheid bijzonder laag en omdat de afstand van het 

plangebied tot de leiding relatief groot is (meer dan 200 m), is duidelijk dat de grens 

waarboven de verantwoordingsplicht moet worden ingevuld, ruim onderschreden 

wordt.  

 

Zelfredzaamheid 

Daarbij is het relevant dat de locatie over goede vluchtmogelijkheden beschikt, die van 

de buisleiding af lopen. Dit is het geval omdat het perceel aan de zuidzijde ontsloten 

wordt via de Tielaarsestraat, terwijl de buisleiding ten noorden van het perceel loopt. 

Via de 1e Tieflaarsestraat is het mogelijk om zowel in oostelijke als westelijke richting te 

vluchten. 

In het gebied wonen of werken in principe mensen met een goede zelfredzaamheid 

(geen lichamelijke beperkingen). 

 

Bestrijdbaarheid 

Het plangebied is van twee zijden bereikbaar via de 1e Tieflaarsestraat. De hogedruk 

gasleiding bevindt zich ten noorden van het plangebied, zodat zich geen gevaarlijke in-

richtingen tussen de 1e Tieflaarsestraat en het plangebied bevinden. 

 

Conclusie 

Het plangebied ligt niet binnen het invloedsgebied van Bevi-inrichtingen, de veilig-

heidsafstanden van andere stationaire risicobronnen en de toetsingszones van trans-

portroutes voor gevaarlijke stoffen. Wel ligt het binnen het invloedsgebied van een re-

levante buisleiding voor het transport van gevaarlijke stoffen, maar vanwege de lage 

personendichtheid in het buitengebied kan geconstateerd worden dat de grens waar-

boven de verantwoordingsplicht moet worden ingevuld, ruim onderschreden wordt. 

Het aspect externe veiligheid vormt derhalve geen belemmering voor de beoogde ont-

wikkeling. 

 

4.4 Luchtkwaliteit 

In de Wet milieubeheer is de regelgeving met betrekking tot luchtkwaliteit vastgelegd. 

In artikel 5.16 is vastgelegd dat bestuursorganen bevoegdheden, zoals het vaststellen 

van een bestemmingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning, mogen uitoe-

fenen wanneer sprake is van één van de volgende gevallen: 

a er is geen sprake van een (dreigende) overschrijding van de grenswaarden; 
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b de concentratie van de desbetreffende stoffen in de buitenlucht verbetert of blijft 

tenminste gelijk; 

c het plan draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de concentratie van de desbe-

treffende stoffen in de buitenlucht; 

d de ontwikkeling is opgenomen in een vastgesteld programma, zoals het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).  

 

In artikel 4 van het 'Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' 

en de bijlagen van de 'Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitsei-

sen)' is voor bepaalde categorieën projecten met getalsmatige grenzen vastgesteld dat 

deze 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze 

mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. 

Voor onderhavig plangebied plan zijn geen grenzen aangegeven. Aangezien de invloed 

van het plan op de luchtkwaliteit wordt bepaald door de verkeersaantrekkende wer-

king, wordt aangesloten bij de grenzen die gesteld worden voor woningbouwlocaties, 

waarbij ook de verkeersaantrekkende werking maatgevend is. Conform voorschrift 

3B.2 van bijlage 3b van de 'Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwali-

teitseisen)' draagt een bouwplan niet in betekenende mate bij aan de luchtkwaliteit 

wanneer het plan niet voorziet in de bouw van meer dan 1500 woningen (in geval van 

één ontsluitingsweg). Voor woningen wordt over het algemeen uitgegaan van een ken-

getal van 5 verkeersbewegingen per woning. Dit betekent dat een plan niet in beteke-

nende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit wanneer sprake is van niet meer dan 7500 

verkeersbewegingen.  

Voor het plangebied is een worst-case raming gemaakt voor wat betreft het aantal 

voertuigbewegingen van en naar het plangebied. 

 

De verkeersaantrekkende werking van het initiatief is bepaald aan de hand van de no-

titie ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’, een uitgave van het CROW van oktober 

2012. 

 

Het kantoor betreft een kantoor zonder baliefunctie met een bvo van 471 m2. In de 

‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ is aangegeven dat hiervoor per 100 m2  be-

drijfsvloeroppervlak (bvo) een maximum verkeersgeneratie van 9.6 motorvoertuigbe-

wegingen/etmaal aan de orde is.  

De verkeersgeneratie kan, op basis van de kencijfers derhalve geraamd worden op 

maximaal  45 motorvoertuigbewegingen/etmaal geraamd worden. 

De verkeersgeneratie vanwege de woning wordt geraamd op 5 motorvoertui-

gen/etmaal. 

Totaal zou het dan gaan om ca. 50 motorvoertuigen/etmaal maximaal. 

Geconstateerd kan worden dat dit aantal zich ver onder de grens van 7500 personen-

autobewegingen bevindt, die gehanteerd wordt als bovengrens voor ‘niet in beteke-

nende mate’ bij woonwijken. 

 

Conclusie is derhalve dat er vanwege luchtkwaliteit geen belemmeringen zijn voor lega-

lisatie van het kantoor. 
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4.5 Hinderlijke bedrijvigheid 

Vigerende bestemming voor het gebied is een woonbestemming. Voor deze bestem-

ming gelden geen beperkingen ten gevolge van de hinder van (agrarische of niet-

agrarische) bedrijvigheid. 

Voor het gebruik als kantoorruimte kan geconstateerd worden dat hierdoor de invloed 

van eventuele (agrarische of niet-agrarische) bedrijvigheid niet verandert en dat dit 

geen verdere beperkingen stelt aan bedrijven in de omgeving ten opzichte van de hui-

dige voorbestemming. 

 

4.6 Flora en fauna 

Ruimtelijke plannen dienen te worden beoordeeld op de uitvoerbaarheid in relatie tot 

actuele natuurwetgeving, met name de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en 

faunawet. Er mogen geen ontwikkelingen plaatsvinden die op onoverkomelijke bezwa-

ren stuiten door effecten op beschermde natuurgebieden en/of flora en fauna.  

Het betreft hier de legalisering van gebruik van een deel van bestaande bebouwing als 

kantoor.  

Er vinden derhalve geen ontwikkelingen plaats, die van invloed zijn op flora en fauna. 

 

4.7 Archeologie  

Op grond van de Wet op de archeologische monumentenzorg is de gemeente verplicht 

om bij het vaststellen van nieuwe bestemmingsplannen dan wel aanpassing(en) van 

oude plannen, rekening te houden met archeologie. In aansluiting hierop heeft de ge-

meente een Archeologisch Beleidsplan vastgesteld. Met de vaststelling van dit beleids-

plan kan de gemeente Neerijnen (op)nieuw vast te stellen bestemmingsplannen ‘ar-

cheoproof’ maken zodat aan de wettelijke eis wordt voldaan. 

 

De werkzaamheden binnen het plangebied hebben betrekking op de legalisering van 

gebruik van bestaande bebouwing als kantoor. Er is geen sprake van ontwikkelingen of 

activiteiten waarbij de bodem geroerd wordt. Een archeologisch onderzoek is derhalve 

niet noodzakelijk. 

 

4.8 Cultuurhistorie 

De bebouwing van 1e Tieflaarsestraat 15 is op de Cultuurhistorische Waardenkaart 

aangeduid als cultuurhistorisch aandachtsgebied vanwege de aanwezigheid van een 

terp. De bebouwing is niet als monument aangemerkt, maar betreft een 19e eeuwse 

boerderij die wel als beeldbepalend kan worden gekwalificeerd. Zoals aangegeven, be-

treft het hier een legalisatie van bestaand gebruik. De omvang van het pand is dusda-

nig groot dat met het voorgeschreven gebruik (‘woondoeleinden’) de instandhouding 

van het pand in het geding kan komen. Het gebruik als kantoor draagt derhalve juist bij 

aan het behoud van de cultuurhistorische waarden in het gebied. 
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4.9 Water 

Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is de opstelling van een waterparagraaf verplicht ge-

steld, mede in relatie tot de watertoets. In deze paragraaf wordt verwoord hoe er in het 

plan met de aspecten water en ruimte rekening wordt gehouden, in relatie tot enerzijds 

het waterbeleid en anderzijds de waterhuishouding. In het kader hiervan is door Croo-

nen Adviseurs navolgende watertoets opgesteld. 

 

Het plangebied valt onder het beheer van Waterschap Rivierenland. De doelen van het 

waterschap voor de periode van 2010 tot 2015 staan beschreven in het waterbeheer-

plan ‘Werken aan een veilig en schoon rivierenland’. Het Waterschap Rivierenland is 

verantwoordelijk voor en werkt aan een duurzaam waterbeheer voor een veilig en leef-

baar ‘Rivierenland’. Bij alle in- en uitbreidingsplannen adviseert en toetst het Water-

schap op hydrologische effecten, waarbij het hydrologisch neutraal ontwikkelen het 

uitgangspunt is. Het beleid van de gemeente Neerijnen voor wat betreft de waterhuis-

houding sluit aan op het landelijke en provinciale beleid. Tot dit doel is het waterplan 

Neerijnen opgesteld. Het belangrijkste uitgangspunt is dat nieuwe ontwikkelingen geen 

belemmering mogen vormen voor het vasthouden, bergen en afvoeren van water in het 

deelstroomgebied.  

 

In de huidige situatie is op de locatie aan de 1e Tieflaarsestraat 15 te Neerijnen een 

historische woonboerderij alsmede een bijbehorend bijgebouw aanwezig. In het bijge-

bouw zijn de bestaande kantooractiviteiten gesitueerd. Het planvoornemen voorziet in 

de gedeeltelijke herbestemming van het perceel aan de 1e Tieflaarsestraat 15 te Neer-

ijnen, ten behoeve van een passende juridische en planologische regeling voor de be-

staande kantooractiviteiten. De omvang van de kantooractiviteiten alsmede de bijbe-

horende parkeervoorzieningen bedraagt circa 470 m2.  

Aangezien het voorliggend initiatief niet leidt tot een toename van het verhard opper-

vlak is er geen compenserende waterberging vereist.  

 

Middels de Digitale Watertoets is het voorliggend initiatief reeds bekend bij het Water-

schap Rivierenland. De bevindingen uit deze watertoets zijn hiermee reeds voorgelegd 

aan de desbetreffende accountmanager van het Waterschap. Op basis hiervan is ge-

constateerd dat er geen waterschapsbelangen aanwezig zijn. Het initiatief behoeft der-

halve in het kader van de watertoets niet meer voorgelegd te worden aan het Water-

schap Rivierenland.  

 

4.10 Kabels en leidingen 

Binnen het plangebied en de directe omgeving ervan zijn geen planologisch relevante 

kabels en leidingen aanwezig die een belemmering vormen voor het te legaliseren ge-

bruik van bestaande bebouwing als kantoor. Er behoeft ook geen rekening te worden 

gehouden met de aanwezigheid van straalpaden ten behoeve van de telecommunica-

tie. 
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5 Haalbaarheid 

In dit hoofdstuk wordt de haalbaarheid van dit bestemmingsplan aangetoond. Een be-

stemmingsplan moet zowel in financieel als in maatschappelijk opzicht haalbaar zijn. 

Er wordt daarom een korte financiële toelichting gegeven en daarnaast worden de 

doorlopen procedures weergegeven.  

 

5.1 Financieel 

Om de gemeentelijke kosten die gemaakt worden bij uitvoering van voorgestane legali-

sering te verhalen, dient een overeenkomst te worden gesloten met de initiatiefnemer. 

Indien deze overeenkomst niet privaatrechtelijk tot stand kan worden gebracht, is de 

gemeente verplicht een exploitatieplan op te stellen om haar kostenverhaal te verzeke-

ren. 

 

In voorliggend geval wordt een anterieure overeenkomst opgesteld, waarmee is vastge-

legd dat de realisatie van de ontwikkeling voor de gemeente geen negatieve financiële 

gevolgen oplevert. Daarnaast wordt er ook een planschadeovereenkomst afgesloten. 

 

5.2 Maatschappelijk 

Deze ruimtelijke onderbouwing zal gebruikt worden om de haalbaarheid van de legali-

sering van kantoorruimte aan te tonen. De juridische regeling, alsook de maat-

schappelijke haalbaarheidstoetsing (inspraak, vooroverleg, zienswijzen) is voorzien 
in het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied dat thans de bestemmingsplan-
procedure doorloopt. 
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6 Bronnen 

6.1 Boeken en rapporten 

———— Provincie Gelderland: Streekplan Gelderland 2005. 

———— Provincie Gelderland: Ruimtelijke Verordening Gelderland. 

———— Gemeente Neerijnen: Visie Wonen en Werken 2002-2011 

———— Gemeente Neerijnen: Welstandsnota 

———— Topografische Dienst: Topografische kaart van Nederland, schaal 1:25.000, Em-

men, 2000. 

———— Uitgeverij Nieuwland: Grote Historische Atlas Gelderland, schaal 1:25.000, Tilburg, 

2005.  

 

6.2 Websites 

———— www.bing.com 
———— www.gelderland.nl 
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Luchtfoto plangebied en omgeving 
 

 
Plangebied in Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Neerijnen  
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1   Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 
Kraanverhuur Robert Pippel heeft op 11 juni 2013 het (legalisatie)verzoek bij 
gemeente Neerijnen ingediend om de bestemming van het perceel Enggraaf 31 te 
Haaften in overeenstemming te brengen met het gebruik door de 
(mede)bestemming ‘Woondoeleinden’ te wijzigen in de medebestemming 
‘Bedrijfsdoeleinden’. In het bestemmingsplan Buitengebied Neerijnen 2002 is de 
bestemming gewijzigd van agrarische bedrijfsdoeleinden naar wonen. Het 
agrarisch bedrijf is destijds, door de leeftijd van de eigenaar, van volwaardig naar 
hobbymatig verworden waardoor er ruimte vrijkwam binnen de agrarische 
bebouwing voor andere doeleinden. Vanaf dat moment tot op heden is de 
voormalige agrarische bebouwing bij familieleden van de eigenaar in gebruik voor 
bedrijfsdoeleinden. De huidige gebruiker, een kleinzoon, heeft het college van 
Burgemeester en wethouders gevraagd het huidige gebruik positief te bestemmen. 
Het college heeft ingestemd met het opstarten van de hiervoor benodigde 
procedure omdat er geen overwegende bezwaren zijn vanuit het oogpunt van 
ruimtelijke ordening. 
 
1.2 Doel 
Doel van voorliggende ruimtelijke onderbouwing is het bieden van een 
onderbouwing om een adequate juridisch planologische regeling voor de 
legalisatie van het huidige gebruik mogelijk te maken.  
De voormalige agrarische bebouwing is destijds vrijgekomen vanwege de 
beëindiging van het agrarisch bedrijf. Het nu reeds jarenlang aanwezige bedrijf 
Kraanverhuur Robert Pippel gebruikt de voormalige agrarische bebouwing met 
name voor het stallen en onderhouden van zijn materieel, zijnde een minigraver, 
een vrachtwagen, een tractor met aanhanger en een mobiele rupskraan. De 
verhuuractiviteiten betreffen machines met personeel waardoor dit een loonbedrijf 
betreft en is daarmee o.a. verwant aan de aan het buitengebied gebonden 
bedrijven. Incidenteel vindt er tijdelijk een geringe opslag van zand/grind/grond op 
een locatie op het perceel plaats die niet zichtbaar is vanaf de openbare weg en 
daardoor geen visuele hinder veroorzaakt. De feitelijke bedrijfsactiviteiten (het 
verrichten van werkzaamheden met behulp van machines en materieel) vinden dus 
met name op (werk)locatie plaats en niet op het perceel Enggraaf 31. 
Er is bij deze wijziging van functie geen sprake van uitbreiding van de 
bebouwingsmassa, noch van de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen noch 
van de bestaande woning. 
 
1.3 Ligging en begrenzing plangebied 
Het betreft hier de opstallen van het voormalige agrarische bedrijf met erf, 
ondergrond en verdere aanhorigheden en de woning bekend Enggraaf 31 , 4175 
EP te Haaften, kadastraal bekend Gemeente Haaften, sectie L, nr. 295, groot ca. 
11.060 m2. 
 
1.4 Vigerend bestemmingsplan 
Dit perceel valt binnen het ‘bestemmingsplan Buitengebied Neerijnen 2002’, 
vastgesteld door de gemeenteraad op 28 maart 2002 en goedgekeurd op 21 
januari 2003 en de ‘reparatieherziening bestemmingsplan Buitengebied 2006’, 
vastgesteld op 20 november 2006 en goedgekeurd op 10 juli 2007, met de 
vigerende hoofdbestemming Agrarisch en de medebestemming ‘Woondoeleinden’.
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2   Beschrijving bestaande, te legaliseren, situatie 
 
Voor het opstellen van een bestemmingsplan is het van belang dat de uitgangssituatie, 
de bestaande situatie in het plangebied, goed in beeld wordt gebracht. In dit hoofdstuk 
volgt een beschrijving van deze bestaande situatie. 
 
2.1      Het plangebied  
 
2.1.1    Ruimtelijke structuur 
Aan de orde is een gebruik, dat afwijkt van wat in het vigerende bestemmingsplan is 
toegestaan. Voor de uitstraling van de bebouwing in het plangebied en voor de 
landschappelijke inpassing in het gebied heeft dit geen nadelige consequenties 
gehad. De maatvoeringen van de bebouwing zijn niet veranderd als gevolg van het 
gebruik.  
Het plangebied ligt in het buitengebied van Haaften, direct ten zuiden van de Graaf 
Reinaldweg (N830). Het gebied wordt verder gekenmerkt door multifunctionaliteit. 
Naast een enkele burgerwoning vindt men er voornamelijk bedrijvigheid 
(tuincentrum, dierenartspraktijk, ambachtelijke bedrijvigheid en een 
glastuinbouwbedrijf), wat fruitopstanden en percelen met een maatschappelijke 
functie (tennisbanen, voetbalvelden en begraafplaats). Op korte afstand is tevens 
het lokale bedrijventerrein ’t Overrijke gelegen. 
 
2.1.2    Mobiliteit en parkeren 
Voor de ontsluiting van het plangebied wordt gebruik gemaakt van de Enggraaf en de 
provinciale Graaf Reinaldweg. Ten gevolge van functiewijziging is geen aanpassing 
aan wegen noodzakelijk. Het bedrijf heeft geen verkeersaantrekkende werking. 
 
2.2       Functionele structuur 
Zoals in paragraaf 2.1 al is aangegeven, wordt de directe omgeving van het 
plangebied gekenmerkt door de aanwezigheid van enerzijds bedrijvigheid op 
bedrijventerrein ‘t Overrijke en anderzijds diverse functies verspreid over het 
buitengebied. Bedrijventerrein ‘t Overrijke is een bedrijventerrein met een gemengd 
karakter. De bedrijven die gevestigd zijn op dit bedrijventerrein zijn zeer divers van 
aard en omvang en variëren in milieucategorie tussen 2 en 3.1. 
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3   Beleidskader 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de beleidsaspecten die van toepassing zijn op het 
plangebied en de beoogde ontwikkeling. 
 
3.1      Nationaal beleid 
 
3.1.1    Structuurvisie Infrastructuur en ruimte 
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. In 
de SVIR staan de plannen voor ruimte en mobiliteit. Zo beschrijft het kabinet in de 
Structuurvisie in welke infrastructuurprojecten zij de komende jaren wil investeren en 
op welke manier de bestaande infrastructuur beter benut kan worden. Provincies en 
gemeenten krijgen in de plannen meer bewegingsvrijheid op het gebied van ruimtelijke 
ordening. 
De nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vervangt verschillende nota’s 
waaronder de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit. Het huidige stelsel van regels en 
procedures is steeds omvangrijker en complexer geworden. Dit zet een behoorlijke 
rem op nieuwe ontwikkelingen. Om goed op deze ontwikkelingen in te spelen, is een 
beleid nodig dat toekomstbestendig is en de gebruiker ruimte geeft. Dit vraagt een 
grondige actualisatie van de bestaande beleidsnota’s voor ruimte en mobiliteit. 
Overheden, burgers en bedrijven krijgen de ruimte om oplossingen te creëren. Zij 
verdienen het vertrouwen dat ze dat op een goede manier doen. Het Rijk gaat zo min 
mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten zitten en richt zich op het 
versterken van de internationale positie van Nederland en het behartigen van de 
belangen voor Nederland als geheel, zoals de hoofdnetwerken voor personen- en 
goederenvervoer, energie en natuur. Ook waterveiligheid en milieukwaliteit (lucht, 
geluid, bodem, water en externe veiligheid) horen daarbij, evenals de bescherming 
van ons werelderfgoed (zoals de Waddenzee en de Nieuwe Hollandse Waterlinie). 
Afspraken over verstedelijking, groene ruimte en landschap laat het Rijk over aan de 
provincies en gemeenten. Gemeenten krijgen ruimte voor kleinschalige natuurlijke 
groei en voor het bouwen van huizen die aansluiten bij de woonwensen van mensen. 
Het roer moet om in de gebiedsontwikkeling. De daadwerkelijke vraag van bewoners, 
bedrijven en organisaties wordt daarin leidend. Om een zorgvuldig gebruik van de 
schaarse ruimte te bevorderen, is een ladder voor duurzame verstedelijking 
geïntroduceerd, die is vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening. Dat betekent: 
eerst kijken of er vraag is naar een bepaalde nieuwe ontwikkeling, vervolgens kijken of 
het bestaande stedelijk gebied of bestaande bebouwing kan worden hergebruikt en 
mocht nieuwbouw echt nodig zijn, dan altijd zorgen voor een optimale inpassing en 
bereikbaarheid. 
Het Rijk snoeit in het woud van procedures en brengt eenheid in het stelsel van regels 
voor infrastructuur, water, wonen, milieu, natuur en monumenten. 
 
Relevantie voor het plangebied 
Dit rijksbeleid is op een zodanig schaalniveau van belang/toepassing dat het voor de 
voorliggende plangebied niet concreet van belang is als randvoorwaarde. Voor het 
plangebied betekent het beleid uit de structuurvisie dat initiatieven van bewoners, 
bedrijven en organisaties leidend zijn voor een verdere stedelijke ontwikkeling. 
Vervolgens kan worden bekeken in hoeverre het bestaand stedelijk gebied of 
bestaande bebouwing geschikt is voor dergelijke initiatieven.  
 



Ruimtelijke onderbouwing Enggraaf 31 te Haaften 
 

 
 

8 
 
 
 
3.2      Provinciaal beleid 
 
3.2.1    Streekplan Gelderland 
Het Streekplan ‘Gelderland 2005 - kansen voor de regio’s’ is op 29 juni 2005 
vastgesteld door Provinciale Staten en bevat de hoofdlijnen van het provinciale 
ruimtelijke beleid voor de periode tot 2015. Met de inwerkingtreding van de Wet 
ruimtelijke ordening per 1 juli 2008 heeft het streekplan de status van structuurvisie 
gekregen. De inhoud van het streekplan blijft daardoor ook na de inwerkingtreding 
van de Wet ruimtelijke ordening de basis voor het provinciale optreden op het gebied 
van de ruimtelijke ordening. 
In het streekplan kiest de provincie voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Dat 
gebeurt door op provinciaal niveau te sturen op kenmerken en waarden die van 
provinciaal belang worden geacht: natuur en water (‘groenblauw raamwerk’), maar 
ook de ruimtelijke ontwikkelingen in het ‘rode raamwerk’ van stedelijke functies en 
infrastructuur. De rest van de provincie, het ‘multifunctioneel gebied‘, wordt meer dan in 
het verleden het domein van de gemeenten. Zij werken daartoe samen in regionaal 
verband. De bemoeienis van de provincie met dit multifunctioneel gebied is beperkt. 
Het plangebied maakt op de ‘Beleidskaart ruimtelijke structuur’ onderdeel uit van het 
zogenaamde multifunctionele gebied. De locatiekeuze van bedrijven en 
voorzieningen dient het resultaat te zijn van een afweging tussen economie (behoefte 
aan vestigingsmogelijkheden voor bedrijven), bereikbaarheid (ontsluiting- 
mogelijkheden van locaties) en leefbaarheid (ruimtelijke- en milieukwaliteiten). Van 
essentieel belang daarbij is dat het mobiliteitsprofiel van de te vestigen (gevestigde) 
bedrijven, voorzieningen en instellingen overeenkomt met het mobiliteitsprofiel van 
de betreffende locatie/knooppunt. 
Onderhavig plan betreft functieverandering naar bedrijfsactiviteiten. Deze activiteiten 
zijn al jarenlang ter plaatse gevestigd. Geconstateerd kan worden dat de huidige 
vestigingslocatie reeds jarenlang voorziet in een economische behoefte. 
Zoals elders in deze onderbouwing verwoordt ligt het plangebied op een goed 
bereikbare plaats en heeft geen extra verkeersaantrekkende werking die een merkbare 
belasting voor de omgeving op zou kunnen leveren. 
 
Met betrekking tot functieveranderingen in het landelijk gebied wordt in het streekplan 
gezegd dat de provincie wil bevorderen dat vrijgekomen agrarische gebouwen op 
een goede wijze kunnen worden (her)gebruikt. Door functieverandering kan 
tegemoet worden gekomen aan de aanwezige behoefte aan wonen en werken in 
het buitengebied, zonder daarvoor extra bouwlocaties toe te voegen. De doelen 
van het provinciaal ruimtelijk beleid voor functieverandering van gebouwen in het 
buitengebied zijn de volgende: 

- land- en tuinbouwbedrijven de mogelijkheid geven niet-agrarische 
nevenfuncties te vervullen; 

- de behoefte aan landelijk wonen en in tweede instantie werken 
accommoderen in vrijgekomen gebouwen in het landelijk gebied. Hiermee 
kan een impuls worden gegeven aan de leefbaarheid en vitaliteit van het 
landelijk gebied; 

- niet-agrarische bedrijvigheid die gebonden is aan de kwaliteiten en de 
functies van dat buitengebied ruimte bieden; 

- verbetering van de ruimtelijke kwaliteit door vrijgekomen gebouwen te 
hergebruiken en door per bouwperceel waar functieverandering plaatsvindt 
de resterende vrijgekomen gebouwen te slopen. 

Voor functieveranderingen waarbij nieuwe wooneenheden worden gecreëerd of 
nieuwe bedrijfsactiviteiten worden opgezet gelden een aantal algemene 
voorwaarden.  
Hoewel het hier planologisch gezien geen functiewijziging betreft van een 
voormalig agrarisch bedrijf naar een bedrijfsbestemming is dit wel de feitelijke 
situatie geweest. 



Ruimtelijke onderbouwing Enggraaf 31 te Haaften 
 

 
 

9 
 
 
 
Functieverandering naar werken of woon-werkcombinaties 
Naast wonen ondersteunen ook niet-agrarische werkfuncties in het buitengebied 
de vitaliteit van het landelijk gebied. Daarom wil de provincie functieverandering 
van vrijgekomen gebouwen in het buitengebied naar kleinschalige vormen van 
niet-agrarische bedrijvigheid mogelijk maken. Grootschalige bedrijvigheid en/of 
bedrijven die veel mobiliteit genereren horen thuis op een bedrijventerrein. Als 
kleinschalige bedrijvigheid in het buitengebied op passende schaal van start gaat, 
kan de vraag naar uitbreiding leiden tot een niet-passende omvang en impact. 
Daarom wordt voor niet-agrarische bedrijvigheid een maximum gehanteerd van 
500 m2 vloeroppervlak per locatie. 
Er kan geconstateerd worden dat het te legaliseren gebruik, waarvoor deze ruimtelijke 
onderbouwing is vervaardigd, past binnen het streekplanbeleid. Planologisch betreft 
het een wijziging van wonen naar een (kleinschalig) bedrijf met agrarisch 
gerelateerde activiteiten, is daarmee passend binnen het gebied en ondersteunt de 
vitaliteit van het landelijk gebied. 
 
Natuur 
De bescherming en ontwikkeling van natuur vindt in het streekplan voornamelijk 
plaats op basis van de EHS. Buiten de EHS zijn echter nog een aantal gebieden 
aangewezen met een belangrijke ecologische waarde. Het gaat hier om 
weidevogel- en ganzengebieden. De provincie geeft hier beschermende 
maatregelen voor zijnde: beschermd tegen doorsnijding, aantasting van rust en 
openheid, verlaging van het waterpeil en verstoring. 

  
Onderhavig plangebied ligt niet binnen de EHS maar is wel op redelijk korte 
afstand van/buiten een vogel weidegebied gelegen (enkele honderden meters). De 
planvorming betreft de functiewijziging van een woonperceel naar een 
bedrijfsperceel in overeenstemming met het huidig gebruik en de bestaande 
situatie. De planvorming betreft daarmee geen wijziging van de bebouwing en is 
niet van invloed op het vogelweidegebied. 
 
 3.2.2 Ruimtelijke Verordening Gelderland 
27 juni 2012 hebben Gedeputeerde Staten de eerste herziening van de Ruimtelijke 
Verordening Gelderland vastgesteld. Deze herziening is op 5 juli 2012 in werking 
getreden. De Ruimtelijke Verordening wordt periodiek geactualiseerd. Met een 
verordening kunnen Provinciale Staten regels stellen over de inhoud, toelichting of 
onderbouwing van bestemmingsplannen. Deze regels kunnen betrekking hebben op 
het hele provinciale grondgebied, delen of gebiedsgerichte thema’s. Gemeenten 
moeten binnen een bepaalde termijn hun bestemmingsplan afstemmen op de in de 
verordening opgenomen regels. De regels in de ruimtelijke verordening zijn gebaseerd 
op het Streekplan Gelderland 2005. 
Deze nieuwe koers leidt overigens niet tot meer regulering. Onder de Wro heeft de 
provincie geen bemoeienis meer met lokale belangen. 
Gemeenten worden nu vrij gelaten de lokale aspecten naar eigen inzicht te regelen. In 
het verleden diende ieder bestemmingsplan door Gedeputeerde Staten te worden 
goedgekeurd. 
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Onder de Wet ruimtelijke ordening is het instrument van de goedkeuring komen te 
vervallen en heeft dit plaats gemaakt voor algemene regels. Gemeenten dienen deze 
algemene regels weliswaar in hun bestemmingsplannen te verwerken, maar 
behouden enige vrijheid in de wijze waarop zij dit doen. Deze algemene regels 
betreffen alleen onderwerpen met een duidelijk provinciaal c.q. nationaal belang. 
 
 3.2.3 Ladder voor duurzame verstedelijking 
Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd en is de ‘ladder 
voor duurzame verstedelijking’ daaraan toegevoegd. De ladder ondersteunt gemeenten 
en provincies in vraaggerichte programmering van hun grondgebied, het voorkomen 
van overprogrammering en de keuzes die daaruit volgen. De ladder voor duurzame 
verstedelijking is het kader voor alle juridisch verbindende ruimtelijke plannen van de 
decentrale overheden.  
Overheden dienen nieuwe stedelijke ontwikkelingen te motiveren met drie 
opeenvolgende stappen. De stappen bewerkstelligen dat de wens om een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling mogelijk te maken nadrukkelijk wordt gemotiveerd en 
afgewogen met oog voor de ruimtevraag, de beschikbare ruimte en de ontwikkeling van 
de omgeving waarin het gebied ligt. 

- Bepalen regionale vraag naar ruimte (trede 1) 
Trede 1 vraagt de regionale ruimtevraag (kwantitatief en kwalitatief) voor stedelijke 
ontwikkelingen te bepalen. Dit betreft wonen, werken, detailhandel en overige 
stedelijke voorzieningen. 
Onderhavig plan betreft legalisering van bedrijfsactiviteiten. Deze activiteiten zijn al 
jarenlang ter plaatse gevestigd. Geconstateerd kan daarmee worden dat de huidige 
vestigingslocatie reeds lang op adequate wijze voorziet in een economische behoefte 
en invulling van een ruimtevraag. 

- Bouwen binnen bestaand stedelijk gebied (trede 2) 
Trede 2 motiveert of de beoogde ontwikkeling plaats kan vinden binnen bestaand 
stedelijk gebied. Er is sprake van een bestaande situatie, waarvan de intentie is om 
deze te legaliseren. Het plangebied bevindt zich in buitenstedelijk gebied. Vestiging 
van de activiteiten in stedelijk gebied is geen reëel scenario vanwege de aard van 
de bedrijfsactiviteiten die aan het buitengebied zijn gerelateerd (loonwerk).  
Onderhavig plan sluit we! aan op het principe van de ladder omdat het gebruik betreft 
van voormalig agrarisch bebouwing die een nieuwe invulling heeft gekregen.  

- Bouwen buiten bestaand stedelijk gebied (trede 3) 
In trede 3 gaat het om stedelijke uitleg en wel op een zodanige locatie dat het uitleg-
gebied passend ontsloten is of kan worden, wat aangemerkt kan worden als een 
kwaliteit voor de betreffende locatie. Het gaat om een individueel initiatief en niet om 
een uitleggebied. Het plan sluit aan bij trede 3 vanwege haar ligging in een 
multifunctioneel gebied en in de nabijheid van bedrijventerrein ‘t Overrijke. Het sluit 
nagenoeg aan op de Provinciale Graaf Reinaldweg en heeft daarmee een goede 
ontsluiting naar de nabijgelegen snelwegen A2 en A15. 
Conclusie 
De afweging aan de hand van de ladder voor duurzame verstedelijking laat zien dat er 
voldoende basis is voor onderhavige legalisering van functiewijziging. 
 
3.3      Regionaal beleid 
 
3.3.1 Structuurvisie Rivierenland 2004–2015 
De Structuurvisie Rivierenland 2004-2015 formuleert als hoofdopgave het behouden 
en versterken van het unieke karakter van de regio rond de ruimtelijke 
structuurdragers die de eigenheid van dit landschap bepalen. De ruimtelijke 
structuurdragers zijn de uiterwaarden, dijken, oeverwallen en kommen en het 
cultuurhistorische landschap (bijvoorbeeld de Nieuwe Hollandse Waterlinie). 
De ruimtelijke structuurdragers geven de richting aan waarin verstedelijking, de 
functies van het landelijk gebied, verkeer en vervoer, recreatie en toerisme zich in het 
Rivierenland mogen ontwikkelen, zodat het unieke landschap met haar contrasten 
behouden blijft dan wel wordt versterkt. De hoofdinfrastructuur wordt door de regio 
mede als leidend gezien voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. 
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Voor het realiseren van de bundeling van verstedelijking kiest de regio voor voortzetting 
van de huidige kernenhiërarchie waarin Tiel een regionale opvangfunctie heeft voor 
wonen, werken en voorzieningen en de kernen Zaltbommel, Geldermalsen, Culemborg 
en Druten een subregionale functie hebben. Voor deze en de andere regionale kernen 
in de regio, waaronder Neerijnen, geldt een kwalitatieve benadering van nieuwe 
verstedelijking, ruimtelijk geduid met de kwaliteitscontouren zoals deze voor de 
periode tot 2015 rond de kernen zijn getrokken in het kader van het Experiment 
Ruimtelijk Beleid Rivierenland. 
Onderhavige legalisering van bedrijvigheid betreft bestaand gebruik buiten het gebied 
waar bundeling van verstedelijking is voorzien. Belangrijk bij deze gedachte is, dat 
het buitengebied zoveel mogelijk haar huidige openheid blijft behouden. 
Geconstateerd kan worden dat het hier om een legalisering van gebruik gaat en niet 
om een toevoeging van of verandering aan bebouwing.  
 
3.3.2. Zoekzones landschapversterking 
In regionaal verband hebben de betreffende gemeenten in Rivierenland als 
uitwerking van het Streekplan Gelderland 2005 o.a. zoekzones voor 
landschapversterking vastgesteld en het beleidskader Hergebruik Vrijkomende 
Agrarische Bebouwing verder uitgewerkt. 
In de zoekzones voor landschapversterking wordt vooral ingezet op het verbeteren 
en de herkenbaarheid en beleefbaarheid van het rivierenlandschap. 
De doelstelling van het beleidskader Hergebruik VAB luidt: 'Door hergebruik en 
functieverandering van vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied 
willen de samenwerkende gemeenten de vitaliteit en de ruimtelijke en landschappelijke 
kwaliteit van het buitengebied behouden en vergroten, zonder daarbij de 
ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven te beperken.' Deze doelstelling 
is uitgewerkt in een aantal punten:  
- de vitaliteit van het buitengebied vergroten door vestiging van nieuwe economische 
bedrijvigheid in vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied onder een 
aantal voorwaarden mogelijk te maken; 
- de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van het buitengebied vergroten door 
vrijgekomen landschapsontsierende agrarische bedrijfsbebouwing te saneren; 
- door hergebruik van vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing verpaupering en 
ongewenst gebruik van vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied 
tegen te gaan; 
- agrarische ondernemers nieuwe mogelijkheden bieden om na staking van het 
agrarische bedrijf in hun levensonderhoud te voorzien; 
- voorzien in de behoefte aan wonen in een landelijke omgeving. 
Gemeente Neerijnen heeft dit beleidskader overgenomen in de ‘Partiële herziening 
bestemmingsplan Buitengebied’ (vastgesteld 11 februari 2010) 
 
De betreffende locatie ligt niet in een zoekzone voor landschapversterking.  
Onderhavig plan omvat de functiewijziging van wonen (voormalig agrarisch) naar bedrijf 
conform het bestaande, reeds lange, gebruik. De economische verandering, zoals bedoeld 
in het VAB beleid heeft dan ook al eerder plaats gevonden. Omdat het terrein reeds 
ingericht is voor het huidig gebruik, waarbij gebruik gemaakt is van de bestaande 
bebouwing, is er geen sprake van landschapsontsierende of verpauperde bebouwing. 
De uitgangspunten over vervallen schuren zijn dan ook niet van toepassing. Voorts is er 
geen sprake van het toevoegen van woningen in een landelijke omgeving. 
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3.3.3 Landschapsontwikkelingsplan 
Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) is opgesteld voor de gemeenten Geldermal-
sen, Lingewaal en Neerijnen. Het landschap verandert constant. Door de vaststelling 
van het LOP door de gemeenteraden is besloten om in iedere gemeente samen zorg te 
dragen voor dit veranderende landschap. Het LOP schetst de ontwikkelingsrichting 
in verschillende delen van het landschap: waar kunnen nieuwe ontwikkelingen 
plaatsvinden, waar moet openheid vooropstaan en waar kan het gebruik van het 
landschap breder worden voor recreatie, waterbeheer en natuur.  
Vanuit verleden en heden geeft het LOP een toekomstbeeld van het landschap en het 
koppelt daar nieuwe, aansprekende landschapselementen aan. Het zijn meestal 
elementen die hier historisch gezien thuis horen, en soms varianten daarop die 
aansluiten bij het hedendaagse gebruik van het landschap. 
In het huidige landschap kunnen zeven deelgebieden worden onderscheiden: 
landschapsensembles met een afleesbaar historisch rivierenlandkarakteristiek en 
landschapsensembles met relatief veel invloed van de economische dynamiek, o.a. 
tussen Haaften en Geldermalsen,  
Het plangebied maakt onderdeel uit van ensemble 3a Het buitengebied ten westen 
van de A2 tussen Haaften en Waardenburg met het motto: Laat bedrijvigheid en 
kassen groen uitpakken! en valt binnen het zoekgebied dorpsrandbeplanting 
 
De oeverwal tussen Haaften en Waardenburg is de laatste decennia flink in aanzien 
gewijzigd. Daarbij zijn landschappelijke verbanden verbroken en heeft verrommeling 
plaatsgevonden. Om deze beweging in goede banen te leiden en te komen tot een 
aantrekkelijker landschap om in te wonen en werken, is het nodig een robuuste 
landschapsstructuur te ontwikkelen. De dorpsranden en bedrijventerreinen zullen 
een groene aankleding moeten krijgen, begeleid met aantrekkelijke recreatieve 
routes vanuit het dorp naar de kom, aansluitend op de meikade langs de Graaf 
Reinaldweg en andere kadepaden. De onduidelijke structuur rondom Tuil, onder 
andere door het slibdepot, de camping, de kassen en bedrijven kan met de 
herstructurering van de Graaf Reinaldweg en strategische benutting van terreinen 
door nieuwbouw (nieuwe landgoederen) worden verbeterd. Op de oeverwal dienen 
de cultuurhistorische parels zoals wielen, voormalige kasteelterreinen, kades en 
weteringen te worden 'opgepoetst'. De kleinschaligheid van de oeverwal is hierbij 
leidend, met hier en daar een doorkijkje naar uiterwaard of kom. 
Het plangebied is niet getypeerd als karakteristiek, zichtlijn of een parel en valt 
evenmin binnen de aanduiding paden en ommetjes. Op het perceel bevinden zich, 
vanuit het voormalig agrarisch bedrijf, nog diverse fruitopstanden die hobbymatig in 
gebruik zijn en passen bij het gebied. De reeds lang aanwezige bebouwing op het 
perceel verstoort de omgeving (met veel bedrijvigheid en dito opstallen) niet. 
 
3.3.3    Convenant Duurzaam Bouwen 
In het Convenant Duurzaam Bouwen Rivierenland (maart 1999) beogen de deelne-
mende partijen (Intergemeentelijk Orgaan Rivierenland), waaronder de gemeente  
Neerijnen, een uniformiteit in aanpak en toepassing van het duurzaam bouwen in 
Rivierenland in alle fasen en schaalniveaus van het bouwproces. Bovendien is het 
streven gericht op het doorvoeren en versnellen van duurzaam bouwen in alle 
sectoren van de bouwnijverheid. De verschillende partijen hebben hiermee verklaard 
zich te houden aan het Regionaal Pakket Duurzaam Bouwen. Onder dit pakket vallen 
bijvoorbeeld de Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen. 
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3.4      Gemeentelijk beleid 
 
3.4.1 Structuurvisie Neerijnen 2030 
De gemeente Neerijnen is bezig met het opstellen van een structuurvisie voor het 
hele gemeentelijke grondgebied. In het kader hiervan is onder meer een 
deelproduct opgesteld dat knelpunten en keuzes inventariseert en is een 
beleidskader voor het buitengebied vastgesteld. Op dit moment wordt de 
structuurvisie verder uitgewerkt. 
 
3.4.2 Visie Wonen en Werken 2002 - 2011 
Door middel van de Visie Wonen en Werken 2002-2011 is uitwerking gegeven aan het 
Experiment Ruimtelijk Beleid Rivierenland. In deze visie zijn de locaties aangewezen 
voor wonen en werken. Het is niet mogelijk om alles één op één toe te passen op 
kleinschalige particuliere initiatieven. Het betreft hier dan ook richtlijnen.  
Het gebruik waarvoor onderhavige ruimtelijke onderbouwing wordt opgesteld, zorgt 
ervoor dat er een reëel gebruiksperspectief is voor een voormalig agrarisch bedrijf cq. 
er wordt voorkomen dat voormalige agrarische bebouwing door leegstand verpaupert. 
 
3.4.3 Welstandsnota  
Sinds 1 juli 2004 kan welstandstoetsing van bouwplannen alleen nog maar 
plaatsvinden als de gemeente beschikt over een welstandsnota. De gemeente 
Neerijnen beschikt over een dergelijke nota. In de welstandsnota worden per kern 
verschillende gebiedstypen onderscheiden. Per type zijn in de nota specifieke 
welstandscriteria geformuleerd. Voor het plangebied geldt het gebiedstype 
‘Buitengebied algemeen’ waarvoor welstandsniveau 2 geldt. Er vinden in het kader 
van de legalisatie, waarvoor deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld geen 
verbouwingen of ontwikkelingen plaats, waarvoor welstandstoetsing aan de orde is. 
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4  Milieuhygiënische en planologische verantwoording 
 
Op grond van het bepaalde in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het bij het opstellen 
van een bestemmingsplan verplicht om inzicht te bieden in de relevante planologische 
en milieuhygiënische aspecten. In dit hoofdstuk is een verantwoording voor deze 
aspecten opgenomen. 
 
4.1 Bodem 
Normaliter dient voor elke functiewijziging, al of niet naar een gevoelige functie, een 
onderzoek te worden verricht naar de bodem- en grondwaterkwaliteit. .Voor onderhavig 
plan geldt dat er een functieverandering optreedt van wonen naar de gebruiksfunctie 
bedrijven. Twee bovengrondse olietanks die niet voldeden aan PGS 30 (ontbreken 
van mangat) maar wel boven een lekbak staan, zijn conform de wettelijke regels 
buiten gebruik gesteld. Er is een mobiele dieselolietank van 600 liter aanwezig die 
voldoet aan de gestelde eisen. Bodemverontreiniging is hierdoor niet te verwachten. 
Er vinden geen ontwikkelingen plaats waarvoor de bodem geroerd wordt. Om deze 
redenen kan bodemonderzoek achterwege blijven. 
 
4.2 Geluid 
Onderhavige ruimtelijke onderbouwing betreft de legalisatie van het gebruik als 
bedrijf incl. woning (vigerende woonbestemming). Het betreffende bedrijf is hier reeds 
lang gevestigd (nadat het agrarische bedrijf is gestopt) en dat heeft nooit geleid tot 
geluidsklachten bij omliggende bedrijven en woningen. Omdat het hier geen nieuw te 
vestigen bedrijf is, er geen nieuwe (bedrijfs)woning mogelijk wordt gemaakt en er geen 
klachten bekend zijn kan akoestisch onderzoek achterwege blijven. 
 
4.3 Externe veiligheid 
Algemeen 
Het externe veiligheidsbeleid is gericht op de beperking en/of beheersing van de 
risico's voor de omgeving vanwege gevaarlijke stoffen binnen inrichtingen en het vervoer 
van gevaarlijke stoffen. Het uitgangspunt van het beleid is dat burgers voor de 
veiligheid van hun omgeving mogen rekenen op een minimum beschermingsniveau 
(plaatsgebonden risico). Daarnaast moet de kans op een groot ongeluk met meerdere 
slachtoffers (groepsrisico) worden afgewogen en verantwoord bij nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen binnen het invloedsgebied van een risicobron. 
Voor (de omgeving van) de meest risicovolle bedrijven is het "Besluit externe veiligheid 
inrichtingen" (Bevi) van belang. Aanvullend zijn in het Vuurwerkbesluit en Activiteiten-
besluit (Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer) veiligheidsafstanden 
genoemd die rond minder risicovolle inrichtingen moeten worden aangehouden. 
Daarnaast is het toetsingskader voor omgeving van transportassen en buisleidingen 
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen vastgelegd in de ‘Circulaire risiconormering 
vervoer gevaarlijke stoffen’ en het ‘Besluit externe veiligheid buisleidingen’ (Bevb) 
mogelijk van belang. Binnen afzienbare termijn (naar verwachting begin 2014) wordt 
de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen vervangen door het Besluit 
externe veiligheid transportroutes (Bevt). Overeenkomstig het gestelde in de Externe 
Veiligheidsvisie (EV-visie) van Neerijnen conformeert de gemeente Neerijnen zich 
aan het wettelijke kader voor het omgaan met de externe veiligheidsproblematiek, 
behandelt zij de circulaires alsof deze wet zijn en anticipeert zij op de 
beleidsontwikkelingen rond het transport van gevaarlijke stoffen. Verder geeft de EV-
visie richtinggevende uitspraken over de invulling van de beleidsvrije ruimte bij 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten) rondom 
de meest risicovolle bedrijven (BEVI-bedrijven), en langs relevante transportassen en 
buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen,de gebieden waar nieuwe 
risicorelevante bedrijven wel of niet kunnen worden toegestaan.  
Voor de verantwoording met betrekking tot de aspecten zelfredzaamheid en 
bestrijdbaarheid wordt verwezen naar de toelichting bij het bestemmingsplan 
Buitengebied.
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Risicovolle inrichtingen 
Uit de risicokaart van de provincie Gelderland blijkt dat het plangebied niet is 
gelegen in de omgeving van of binnen de invloedsfeer van een Bevi-bedrijf. Het 
plangebied ligt buiten het invloedsgebied van Bevi-bedrijven. Hierdoor is geen 
verantwoording van het groepsrisico nodig. Daarnaast ligt het plangebied ook niet 
binnen de veiligheidsafstanden van bestaande stationaire risicobronnen, waarop het 
Bevi niet van toepassing is. Volgens de risicokaart van de provincie Gelderland is aan 
de Graaf Reinaldweg een lpg-tankstation gevestigd op ruim 700 m van het 
plangebied. Het lpg-tankstation heeft een invloedsgebied van 150 m en zodoende is 
voorliggend plan buiten het invloedsgebied van het lpg-tankstation gelegen. 
Op het perceel Enggraaf 18 (afstand tot plangebied 125 m) bevindt zich een opslag 
van consumentenvuurwerk. Er wordt minder dan 10.000 kg opgeslagen. Een 
veiligheidsafstand van 8 meter vanaf de deur van de vuurwerkbewaarplaats is van 
toepassing en levert daarom geen belemmering op. Op het perceel Enggraaf 26 staat 
een propaanreservoir. De afstand van dat reservoir tot het plangebied bedraagt 
ongeveer 400 m, wat ruim voldoende is om geen belemmering op te leveren. In de 
EV-visie van gemeente Neerijnen is opgenomen dat opslag van propaan in een tank 
minder dan 13 m3 dient te bedragen. Hieraan wordt voldaan. 
 
Vervoer van gevaarlijke stoffen 
Door de gemeente Neerijnen is geen routering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 
vastgesteld. Dit betekent dat tankwagens met gevaarlijke stoffen in principe langs 
het plangebied kunnen rijden over gemeentelijke wegen. Aangezien op of nabij het 
bestemmingsplangebied geen bedrijven met opslag van gevaarlijke stoffen (in tanks) 
zijn gelegen (met uitzondering van enkele propaantanks en dieselolietanks), zal het 
vervoer van gevaarlijke stoffen in tankwagens over gemeentelijke wegen langs het 
plangebied beperkt zijn. Daarom is geen rekening gehouden met de risico’s vanwege het 
vervoer van gevaarlijke stoffen over gemeentelijke wegen. 
Daarnaast ligt het plangebied ruimschoots buiten de toetsingszones van 200 meter 
vanaf rijkswegen, spoorwegen en de Waal. Hierdoor is er geen verantwoording van het 
groepsrisico nodig vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen. 
 
Leidingen 
Uit de risicokaart van de provincie Gelderland blijkt dat het plangebied niet gelegen is 
binnen het invloedsgebied van relevante buisleidingen voor aardgas en vloeibare 
brandstoffen. Op ongeveer 500 m afstand van het plangebied loopt een 
aardgasleiding. Het betreft een gasleiding met een diameter van 4 inch en een druk van 
40 bar. Op ongeveer 600 m afstand van het plangebied loopt een defensie buisleiding. 
De planlocatie bevindt zich daarmee buiten het invloedsgebied van beide leidingen. 
Conclusie 
Het plangebied ligt niet binnen het invloedsgebied van Bevi-inrichtingen, de veilig-
heidsafstanden van andere stationaire risicobronnen, de toetsingszones van 
transportroutes voor gevaarlijke stoffen en relevante buisleidingen voor het transport 
van gevaarlijke stoffen. Het aspect externe veiligheid vormt derhalve geen belemmering 
voor de beoogde ontwikkeling. 
 
4.4      Luchtkwaliteit 
In de Wet milieubeheer is de regelgeving met betrekking tot luchtkwaliteit vastgelegd. In 
artikel 5.16 is vastgelegd dat bestuursorganen bevoegdheden, zoals het vaststellen van 
een bestemmingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning, mogen uitoefenen 
wanneer sprake is van één van de volgende gevallen: 
 a    er is geen sprake van een (dreigende) overschrijding van de grenswaarden; 
 b    de concentratie van de desbetreffende stoffen in de buitenlucht verbetert of blijft 
tenminste gelijk; 
 c    het plan draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de concentratie van de 
desbetreffende stoffen in de buitenlucht; 
 d    de ontwikkeling is opgenomen in een vastgesteld programma, zoals het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 
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In artikel 4 van het 'Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' 
en de bijlagen van de 'Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitsei-
sen)' is voor bepaalde categorieën projecten met getalsmatige grenzen vastgesteld dat 
deze 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze 
mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. 
Voor onderhavig plangebied plan zijn geen grenzen aangegeven. De hier uit te voeren 
activiteit valt niet onder categorie NIBM. Er zullen gemiddeld 2 tot 4 vervoersbewegingen 
per dag plaatsvinden. Dat levert geen significante toename van luchtverontreiniging. 
Conclusie is derhalve dat er vanwege luchtkwaliteit geen belemmeringen zijn voor 
legalisatie van de bedrijfsactiviteiten. 
 

 
4.5 Hinderlijke bedrijvigheid 
Het plangebied ondergaat een functieverandering van wonen naar bedrijvigheid. Het 
aldaar sinds jaren gevestigde bedrijf, Kraanverhuur Robert Pippel, is door de gemeente 
aangemerkt als loonbedrijf. Het totale (bedrijfs)bestemmingvlak bedraagt meer dan 500 
m2 en daarmee valt het bedrijf in categorie 3.1. Vanwege de gemengdheid van het 
gebied bedraagt de richtafstand tot woningen van derden 30 meter. De afstand tot de 
meest nabij gelegen woning van derden bedraagt meer dan 30 meter en levert 
daarmee geen probleem op voor het uitoefenen van de genoemde activiteit.  
 
4.5.1 Agrarische bedrijvigheid 
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader 
voor de milieuvergunning, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van 
veehouderijen. Deze wet geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag 
veroorzaken op een geurgevoelig object (bijvoorbeeld een woning). De geurbelasting 
wordt berekend en getoetst met het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning. Dit geldt 
alleen voor dieren waarvoor geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Regeling 
geurhinder en veehouderij. Indien voor een diercategorie geen geuremissiefactor is 
vastgesteld, gelden tussen een veehouderij en een geurgevoelig object de volgende 
afstanden: binnen de bebouwde kom 100 m en buiten de bebouwde kom 50 m. De 
Regeling geurhinder en veehouderij is gepubliceerd op 18 december 2006. 
In de omgeving van het plangebied liggen geen agrarische bedrijven die, door hun 
(geur)belasting, een mogelijke hinderlijke invloed hebben op de voorgestane 
ontwikkeling van het plangebied. In de omgeving van het plangebied is de meest 
nabijgelegen intensieve veehouderijbedrijven aanwezig op het adres Enggraaf 26 (ca. 
400 m). Vanwege de grote tussenliggende afstand zal de geurbelasting van dit bedrijf 
geen belemmeringen opleveren voor het plangebied. Het intensieve veehouderijbedrijf 
aan Buitenweg 37 ligt op bijna 600 m afstand en zal vanwege de grote tussenliggende 
afstand eveneens geen belemmeringen opleveren voor het plangebied. Daarnaast 
geldt voor de melkveehouderij aan de Enggraaf 35 een vaste afstand (van 50 m), 
waaraan wordt voldaan: de afstand tussen het plangebied en het bedrijf bedraagt ca. 
300 m. 
Met betrekking tot de achtergrondbelasting ter plaatse van en in de omgeving van het 
plangebied geldt het volgende: In opdracht van gemeente Neerijnen is door MWH B.V. 
een rapportage opgesteld, waaruit blijkt dat de huidige geurkwaliteit als goed is te 
omschrijven en bij verdere groei van intensieve veehouderijen als redelijk goed is te 
classificeren. 
Op ongeveer 300 m afstand is aan de Enggraaf een glastuinbouwbedrijf gesitueerd. 
Vanwege de grote afstand tot het plangebied is dit bedrijf niet van invloed op het 
plangebied. 
Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat agrarische bedrijvigheid geen 
belemmering vormt voor deze functiewijziging en vice versa. 
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4.5.2  Niet-agrarische bedrijvigheid 
Er wordt geen nieuwe woning op het perceel gerealiseerd. Daarmee zijn afstanden van 
omliggende bedrijven niet van invloed op de voorgestelde wijziging. De 
bedrijfsactiviteiten die door de functiewijziging mogelijk worden gemaakt (categorie 3.1) 
moeten worden getoetst aan woningen van derden. Vanwege de gemengdheid van het 
gebied bedraagt de richtafstand tot woningen van derden 30 meter. De afstand tot de 
meest nabij gelegen woning van derden bedraagt meer dan 30 meter en levert 
daarmee geen probleem op voor het uitoefenen van de genoemde activiteit.  
  
4.5.3  Conclusie 
Uit voorgaande blijkt dat zowel het plangebied en de belangen van de omliggende 
bedrijven elkaar niet schaden. 
 
4.6 Flora en fauna 
Ruimtelijke plannen dienen te worden beoordeeld op de uitvoerbaarheid in relatie tot 
actuele natuurwetgeving, met name de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en 
faunawet. Er mogen geen ontwikkelingen plaatsvinden die op onoverkomelijke 
bezwaren stuiten door effecten op beschermde natuurgebieden en/of flora en fauna. 
Het betreft hier de legalisering van gebruik van bestaande bebouwing. Er vinden 
derhalve geen ontwikkelingen plaats die van invloed zijn op flora en fauna. 
 
4.7 Archeologie 
Op grond van de Wet op de archeologische monumentenzorg is de gemeente verplicht 
om bij het vaststellen van nieuwe bestemmingsplannen dan wel aanpassing(en) van 
oude plannen, rekening te houden met archeologie. In aansluiting hierop heeft de 
gemeente een Archeologisch Beleidsplan vastgesteld. Met de vaststelling van dit 
beleidsplan kan de gemeente Neerijnen vast te stellen bestemmingsplannen  
‘archeoproof’ maken zodat aan de wettelijke eis wordt voldaan. 
De werkzaamheden binnen het plangebied hebben betrekking op de legalisering van 
gebruik van bestaande bebouwing als bedrijfsruimte. Er is geen sprake van 
ontwikkelingen of activiteiten waarbij de bodem geroerd wordt. Een archeologisch 
onderzoek is derhalve niet noodzakelijk. 
 
4.8 Water 
Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is de opstelling van een waterparagraaf verplicht 
gesteld, mede in relatie tot de watertoets. In deze paragraaf wordt verwoord hoe er in het 
plan met de aspecten water en ruimte rekening wordt gehouden, in relatie tot enerzijds 
het waterbeleid en anderzijds de waterhuishouding. In het kader hiervan is navolgende 
watertoets opgesteld. 
Het plangebied valt onder het beheer van Waterschap Rivierenland. De doelen van het 
waterschap voor de periode van 2010 tot 2015 staan beschreven in het waterbeheer-
plan ‘Werken aan een veilig en schoon rivierenland’. Het Waterschap Rivierenland is 
verantwoordelijk voor en werkt aan een duurzaam waterbeheer voor een veilig en 
leefbaar ‘Rivierenland’. Bij alle in- en uitbreidingsplannen adviseert en toetst het 
Waterschap op hydrologische effecten, waarbij het hydrologisch neutraal ontwikkelen 
het uitgangspunt is. Het beleid van de gemeente Neerijnen voor wat betreft de 
waterhuishouding sluit aan op het landelijke en provinciale beleid. Tot dit doel is het 
waterplan Neerijnen opgesteld. Het belangrijkste uitgangspunt is dat nieuwe 
ontwikkelingen geen belemmering mogen vormen voor het vasthouden, bergen en 
afvoeren van water in het deelstroomgebied. 
In de huidige situatie is op de locatie aan de Enggraaf 31 te Haaften een woning 
alsmede bijbehorende bijgebouwen en voormalige agrarische bebouwing aanwezig. Het 
planvoornemen voorziet in de herbestemming van het perceel aan de Enggraaf 31 te 
Haaften, ten behoeve van een passende juridische en planologische regeling voor de 
bestaande bedrijfsactiviteiten.  
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Aangezien het voorliggend initiatief niet leidt tot een toename van het verhard 
oppervlak is er geen compenserende waterberging vereist. 
Middels de ‘Digitale Watertoets’ is het voorliggend initiatief reeds bekend bij het 
Waterschap Rivierenland. De bevindingen uit deze watertoets zijn hiermee reeds 
voorgelegd aan de desbetreffende accountmanager van het Waterschap. Op basis 
hiervan is geconstateerd dat er geen waterschapsbelangen aanwezig zijn. Het initiatief 
behoeft derhalve in het kader van de watertoets niet meer voorgelegd te worden aan 
Waterschap Rivierenland. 
 
4.9 Kabels en leidingen 
Binnen het plangebied en de directe omgeving ervan zijn geen planologisch relevante 
kabels en leidingen aanwezig die een belemmering vormen voor het te legaliseren 
gebruik van bestaande bebouwing. Er behoeft ook geen rekening te worden gehouden 
met de aanwezigheid van straalpaden ten behoeve van de telecommunicatie. 
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5   Haalbaarheid 
 
In dit hoofdstuk wordt de haalbaarheid van deze functiewijziging aangetoond. Een 
bestemmingsplan moet zowel in financieel als in maatschappelijk opzicht haalbaar 
zijn. Er wordt daarom een korte financiële toelichting gegeven en daarnaast worden de 
doorlopen procedures weergegeven. 
 
5.1 Financieel 
Om de gemeentelijke kosten die gemaakt worden bij uitvoering van voorgestane 
legalisering te verhalen, dient kostenverhaal toegepast te worden. In dit specifieke geval 
wordt de functiewijziging opgenomen in het, op dit moment in procedure zijnde, 
bestemmingsplan Buitengebied Neerijnen en worden de te maken kosten voor deze 
functiewijziging middels leges verhaald. Hierdoor is kostenverhaal voor de gemeente 
verzekerd. Daarnaast wordt er ook een planschadeovereenkomst afgesloten. 
 
5.2 Maatschappelijk 
Deze ruimtelijke onderbouwing zal gebruikt worden om de haalbaarheid van de 
legalisering van bedrijvigheid aan te tonen. De juridische regeling, alsook de 
maatschappelijke haalbaarheidstoetsing (inspraak, vooroverleg, zienswijzen) is 
voorzien in het bestemmingsplan Buitengebied dat thans de 
bestemmingsplanprocedure doorloopt. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De bedrijfswoning en bijbehorend bouwwerk van het agrarische bedrijf aan de Heideweg 6 te 

Waardenburg zijn enige tijd gelegen in eigendom losgekoppeld van het agrarische bedrijf en het daarvoor 

opgenomen bouwvlak. Daarmee wordt de bedrijfswoning niet meer ten behoeve van het agrarische bedrijf 

bewoont en is een strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan ontstaan.  

 

Initiatiefnemer is voornemens deze strijdigheid op te heffen middels het opnemen van de woning en het 

bijbehorende bouwwerk als plattelandswoning. De “Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en enkele 

andere wetten om de planologische status van gronden en opstallen bepalend te laten zijn voor de mate 

van milieubescherming alsmede om de positie van agrarische bedrijfswoningen aan te passen” biedt 

mogelijkheden voor het opnemen van een alternatieve woonbestemming waarmee niet alleen de 

strijdigheid met het bestemmingsplan wordt opgeheven maar de woning ook een zodanige juridisch-

planologische status krijgt dat het direct naastgelegen agrarische bedrijf niet wordt beperkt in haar 

bedrijfsvoering. Omdat de glastuinbouwmogelijkheden op het perceel van het agrarische bedrijf niet meer 

relevant zijn worden deze weggenomen. In het verlengde hiervan zal initiatiefnemer de bestaande 

tunnelkas slopen. Voorts heeft initiatiefnemer een bedrijf aan huis. Intentie is de bestaande 

bedrijfsactiviteiten te legaliseren. Voorliggende ruimtelijke onderbouwing motiveert de legalisatie van de 

bestaande situatie.  

 

Het College van B&W heeft geconcludeerd dat het initiatief gewenst is en geeft middels schrijven van 6 

juni 2013 aan mee te willen werken aan een herziening van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan 

“Buitengebied”. Dit plan heeft van 5 juli tot en met 15 augustus 2013 reeds als voorontwerp 

bestemmingsplan ter inzage gelegen.  

1.2 Plangebied 

Het plangebied is gelegen in de gemeente Neerijnen. De locatie is gesitueerd ten noorden van de kern 

Waardenburg aan de Heideweg. De globale plangrens wordt gevormd door de Heideweg ten westen en 

noorden, het agrarische gebied ten oosten en de watergang ten zuiden. Onderstaande afbeeldingen 

tonen de ligging van het plangebied ten opzichte van de kern Waardenburg en de huidige invulling van het 

plangebied met daarbij aangegeven het huidige agrarische bouwvlak (oranje), de bedrijfswoning inclusief 

bijhorend bouwwerk (1) en de te slopen tunnelkas (2).  

 

 
Indicatie ligging plangebied 
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Invulling plangebied (oranje: agrarisch bouwvlak, 1: bedrijfswoning met bijbehorend bouwwerk, 2: tunnelkas)  

1.3 Procedure 

De beoogde ontwikkeling wordt juridisch-planologisch mogelijk gemaakt middels het bestemmingsplan 

“Buitengebied”. Daarbij fungeert voorliggende document, opgenomen in de bijlage van het 

bestemmingsplan, als motivering. De zienswijzeprocedure voor deze ruimtelijke ontwikkeling verloopt via 

het bestemmingsplan “Buitengebied”.  

1.4 Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 het initiatief beschreven. In hoofdstuk 3 is een 

beschrijving van het relevante Rijks-, provinciale-, en gemeentelijke beleid en de relevante wetgeving 

opgenomen. In hoofdstuk 4 wordt het project inhoudelijk op haalbaarheid getoetst aan de hand van het 

geldende beleid en (milieu)wetgeving. Tevens wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de economische 

haalbaarheid van het plan.  
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2 Het initiatief 

2.1 Huidige situatie 

In de huidige situatie is de woning en het bijbehorende bouwwerk in gebruik ten behoeve van 

woondoeleinden. De woning wordt daarbij niet bewoond ten dienste van het agrarische bedrijf. Vanuit de 

woning wordt tevens kantoor gehouden van een elektrotechnisch bedrijf. Het bijbehorende bouwwerk is 

een schuur van 145 m². Deze schuur doet nu dienst als opslagplaats voor het benoemde 

elektrotechnische bedrijf en de daarbij horende groothandel in beperkte omvang. 

 

Voorts is binnen het bestaande bouwvlak (zie afbeelding paragraaf 1.2) een tunnelkas van 544 m² 

aanwezig. Deze tunnelkas wordt niet meer gebruikt ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering.  

 

Hiernavolgende foto geeft een impressie van de woning en het bijbehorende bouwwerk. 

 

 
Impressie plangebied (Bouwkundig Tekenburo D. van Ballegooij B.V.) 

2.2 Toekomstige situatie 

De beoogde ontwikkeling betreft het aanwijzen van de bestaande woning, inclusief bijbehorend 

bouwwerk, als plattelandswoning. Het bestaande elektrotechnische bedrijf met groothandel in beperkte 

omvang  wordt gelegaliseerd als een aan huis gebonden bedrijf.  

 

De bestaande regels voor een aan huis gebonden bedrijf zijn niet zodanig ruim dat het voorliggende 

initiatief hierbinnen past. Daartoe zal binnen het bestemmingsplan “Buitengebied” een specifieke 

regeling worden opgenomen. In ruil voor deze legalisatie sloopt initiatiefnemer de bestaande tunnelkas en 

worden de glastuinbouwmogelijkheden van het agrarische bouwvlak gehaald. 
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3 Beleidskader 

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. De visie heeft als doel 

dat Nederland in 2040 concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig is. Daarbij gaat de visie uit van het 

‘decentraal, tenzij...’ principe. Hiermee wordt de ruimtelijke ordening in toenemende mate neergelegd bij 

gemeenten en provincies. Een rijksverantwoordelijkheid kan aan de orde zijn indien: 

 een onderwerp nationale baten en/of lasten heeft en de doorzettingskracht van provincies en 

gemeenten overstijgt;  

 over een onderwerp internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan;  

 een onderwerp provincie- of landsoverschrijdend is en ofwel een hoog afwentelingrisico kent 

ofwel in beheer bij het Rijk is.  

Nederland concurrerend 

Nederland heeft een goede ruimtelijke economische structuur met een excellent vestigingsklimaat voor 

bedrijven en kenniswerkers. Dit betekent onder andere een uitstekende internationale bereikbaarheid 

van stedelijke regio’s en optimale (logistieke) verbindingen van de mainports Rotterdam en Schiphol, de 

brainport Zuidoost Nederland en de greenports met Europa en de rest van de wereld. 

   

Nederland bereikbaar 

De groei van mobiliteit over de weg, spoor en vaarwegen zal worden gefaciliteerd. De ambitie is dat 

gebruikers beschikken over optimale ketenmobiliteit via multimodale knooppunten en door goede 

afstemming van infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling. 

   

Nederland leefbaar en veilig 

De woon- en werklocaties in steden en dorpen moeten aansluiten op de kwalitatieve vraag en de locaties 

voor transformatie en herstructurering worden zo veel mogelijk benut. Waterveiligheid en beschikbaarheid 

van voldoende zoetwater heeft ruimte nodig en stelt eisen aan de stedelijke ontwikkeling. Nederland 

behoudt haar unieke cultuurhistorische waarden en heeft een natuurnetwerk dat de flora- en 

faunasoorten in stand houdt. Het aandeel duurzame energiebronnen zal moeten toenemen. 

   

Om een zorgvuldig gebruik van de schaarse ruimte te bevorderen, wordt een ladder voor duurzame 

verstedelijking geïntroduceerd. Dat betekent voor alle ruimtelijke plannen: 

1. eerst kijken of er vraag is naar een bepaalde nieuwe ontwikkeling;  

2. vervolgens kijken of het bestaande stedelijk gebied of bestaande bebouwing kan worden 

hergebruikt;  

3. mocht nieuwbouw echt nodig zijn, dan altijd zorgen voor een optimale inpassing en 

bereikbaarheid.  

Planspecifiek  

De beoogde ontwikkeling is zodanig kleinschalig dat een raakvlak met de Structuurvisie ontbreekt. De 

ladder voor duurzame verstedelijking kan echter wel beantwoord te worden. Aangezien de ontwikkeling 

voornamelijk een legalisatie van de bestaande situatie is, kan geconcludeerd worden dat hiervoor 

voldoende vraag bestaat. Voorts wordt niet voorzien in nieuwe bouwmogelijkheden. Daarmee wordt aan 

de ladder voor duurzame verstedelijking voldaan en vormt dit rijksbeleid geen belemmering.  
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3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking getreden. 

Voortaan moeten gemeenten bij het vaststellen van bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en 

uitwerkingsplannen rekening houden met het Barro. Doel van het Barro is bepaalde onderwerpen uit de 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte te verwezenlijken.  

   

In het Barro worden een aantal projecten die van Rijksbelang zijn met name genoemd en exact 

ingekaderd. Per project worden vervolgens regels gegeven, waaraan bestemmingsplannen zullen moeten 

voldoen. Het nationale belang dat het stellen van regels voor deze onderwerpen rechtvaardigt, is 

vastgelegd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. 

   

Na de eerste aanvulling van 1 oktober 2012 worden in het Barro vijftien onderwerpen beschreven zoals 

project Mainportontwikkeling Rotterdam, defensie, erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde en 

toekomstige rivierverruiming van de Maastakken.  

 

Planspecifiek 

De voorliggende planontwikkeling ken geen raakvlak en daarmee geen strijdigheid met de Barro. 
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3.2 Provinciaal beleid 

3.2.1 Streekplan Gelderland 2005 

Op 29 juni 2005 hebben Provinciale Staten van Gelderland het Streekplan Gelderland 2005 

vastgesteld. Op grond van de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening is het streekplan, dat onder de oude 

Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) tot stand is gekomen, gelijkgesteld aan een structuurvisie onder 

de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro).  

   

In het streekplan worden de beleidskader aangegeven voor de ruimtelijke ontwikkeling in de komende 

tien jaar. Het streekplan is er op gericht de verschillende functies in regionaal verband een zodanige plek 

te geven dat de ruimtelijke kwaliteiten worden versterkt en er zuinig en zorgvuldig met de ruimte wordt 

omgegaan.  

   

In het streekplan wordt Gelderland ruwweg in drie soorten gebieden verdeelt: het rode raamwerk, het 

groen-blauwe raamwerk en het multifunctionele gebied. Alle kernen zijn op de beleidskaart gelegen in het 

'multifunctioneel gebied'. Dit gebied omvat het bebouwd gebied buiten de provinciaal ruimtelijke 

hoofdstructuur, waardevolle landschappen en het multifunctioneel platteland. In het multifunctioneel 

gebied is ruimte voor meervoudig ruimtegebruik (verweven functies) in dorpen, steden en landelijk 

gebied.  

 

 

 
Beleidskaart ruimtelijke structuur 

 

Vitaliteit van de multifunctionele gebieden wordt bevorderd door planologische beleidsvrijheid voor 

samenwerkende gemeenten gericht op:  

- Grondgebonden landbouw: de landbouw is en blijft een belangrijke economische drager voor 

een vitaal platteland. 

- Vitale steden en dorpen: elke regio heeft buiten een stedelijk netwerk of een regionaal 

centrum vele verspreid liggende steden, dorpen en buurtschappen die tezamen het 

voorzieningenniveau bepalen. In en bij deze bebouwde gebieden moet de regionale behoefte 

aan ‘dorps’ wonen geaccommodeerd kunnen worden, waarbij wordt gestimuleerd dat met dit 
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ruimtelijk programma tegelijk wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van de groene en 

recreatieve omgevingskwaliteit. 

- Nieuwe economische dragers: het betreft hier het bieden van werkgelegenheid buiten de 

landbouw. Deze nieuwe economische dragers kunnen vooral geaccommodeerd worden in en 

bij bestaande kernen en in vrijgekomen agrarische bebouwing.   

 

Niet agrarische bedrijvigheid in het buitengebied 

Sinds jaar en dag is er niet-agrarische bedrijvigheid in het buitengebied aanwezig. De mogelijkheden voor 

vestiging en uitbreiding zijn als volgt omschreven: bij het vestigen van niet-agrarische bedrijvigheid gaat 

de voorkeur uit naar hergebruik van vrijgekomen gebouwen in het buitengebied. Voor bedrijfsvestiging op 

een nieuwe bouwlocatie in het buitengebied is een bestemmingsplanherziening nodig. 

 

In het groenblauwe raamwerk zijn nieuwe bouwlocaties voor de vestiging van niet-agrarische bedrijvigheid 

niet mogelijk als er geen relatie is met de gebiedsfuncties. Ook in het multifunctionele gebied – en de 

waardevolle landschappen als onderdeel daarvan – zijn de gebiedsfuncties medebepalend voor de 

vestigingsmogelijkheden op nieuwe bouwlocaties. Het kan hierbij gaan om bedrijvigheid die nodig is voor 

of verwant is aan landbouw, bosbouw, natuurbeheer en recreatie. 

 

Planspecifiek 

De planlocatie is gelegen in het multifunctionele platteland. Om dit gebied vitaal te houden, zijn nieuwe 

economische dragers noodzakelijk. De functie wonen is een van deze dragers. Daarbij gaat bij het 

vestigen van niet-agrarische bedrijvigheid de voorkeur uit naar vrijgekomen agrarische gebouwen.  

 

De beoogde ontwikkeling gaat uit van de functie wonen als drager. Daarnaast wordt een specifieke 

regeling voor een aan huis gebonden beroep mogelijk gemaakt. Het gaat hier niet om het opnemen van 

een bedrijfsbestemming maar om een verruiming van de gemeentelijke -aan huis verbonden bedrijf- 

regeling. In hoofdstuk 4 van de voorliggende onderbouwing is gemotiveerd waarom is voorzien in een 

verruiming en niet in een seperate bedrijfsbestemming. Doordat het bedrijf nu gezien wordt als onderdeel 

van de functie wonen is er geen sprake van bedrijvigheid zoals door de provincie bedoeld. Daarmee is de 

functie ‘plattelandswoning’ mogelijk in het multifunctionele gebied. De ontwikkeling past binnen het 

‘Streekplan Gelderland 2005’.  

3.2.2 Streekplanuitwerkingen  

Een streekplanuitwerking verduidelijkt een aantal onderwerpen in het streekplan. Bij de vaststelling van 

het streekplan Gelderland 2005 hebben Provinciale Staten bepaald dat bij sommige onderwerpen het 

beleid meer verduidelijking nodig heeft. Dat gebeurt in de vorm van een uitwerking van het streekplan. 

 

Planspecifiek 

Voor het plangebied is bekeken welke uitwerkingen van toepassing zijn. Hiernavolgende afbeeldingen 

tonen uitsneden uit de uitwerkingen voor respectievelijk de EHS en de Nationale landschappen. 
 

 
Streekplanuitwerking Kernkwaliteiten EHS (plangebied rood omcirkeld) 
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Streekplanuitwerking Nationale landschappen (plangebied rood omcirkeld) 

 

Het plangebied is niet gelegen in EHS gebied, is buiten de waardevolle en Nationale landschappen 

gesitueerd en is zodanig van aard dat raakvlak met overige uitwerkingen ontbreekt.  

3.2.3 Ruimtelijke Verordening Gelderland 

Op 15 december 2010 hebben Provinciale Staten van Gelderland de Ruimtelijke Verordening Gelderland 

(RVG) vastgesteld. Vervolgens is de eerste herziening RVG op 27 juni 2012 vastgesteld. Deze eerste 

herziening bevat, ingevolge de  op handen zijnde aanpassingen van de Wro, geen ontheffingen meer voor 

voorzienbare situaties. Bovendien heeft de provincie enkele regels over bedrijventerreinen, 

molenbiotopen en glastuinbouwgebieden aangepast. Op 19 december 2012 volgde een tweede 

herziening van de RVG om de aanleg van een sportcomplex in Zaltbommel mogelijk te maken. De tweede 

herziening is verwerkt in de geconsolideerde versie. Tot slot volgde op 29 mei 2013 een derde herziening. 

Doel van deze herziening was de ruimtelijke ontwikkeling van een tweetal initiatieven in de ecologische 

hoofdstructuur (EHS) mogelijk maken. 

 

De regels in de RVG (geconsolideerde versie) hebben betrekking op het hele provinciale grondgebied, 

delen of gebiedsgerichte thema's. Ruimtelijke ontwikkelingen dienen te worden afgestemd op deze 

verordening. De regels hebben met name betrekking op het landelijk gebied. Enkele onderwerpen die in 

de RVG worden geregeld zijn verstedelijking, bedrijventerreinen, recreatiewoningen en -parken, 

glastuinbouw, waterwingebieden, ecologische hoofdstructuur en Nationale landschappen. 

 

Planspecifiek 

Hiernavolgend zijn de onderwerpen behandeld die mogelijkerwijs van toepassing zijn op onderhavig plan.  

 

Verstedelijking 

Nieuwe bebouwing ten behoeve van wonen en werken is slechts toegestaan binnen bestaand bebouwd 

gebied en binnen de zoekzones wonen en werken (Streekplan). Op de volgende afbeelding zijn deze 

gebieden weergegeven. De planlocatie valt buiten bestaand stedelijk gebied. Nieuwe ontwikkelingen ten 

behoeve van wonen en werken zijn daarmee niet zonder meer toegestaan. De beoogde ontwikkeling 

behelst geen nieuwbouw enkel de aanwijzing van een woning met bijbehorend bouwwerk als 

‘plattelandswoning’.  

 

 
Ruimtelijke verordening Gelderland – Verstedelijking (planlocatie rood omcirkeld) 



13 

 

 

EHS 

Zoals in paragraaf 3.2.2 aangegeven is de planlocatie buiten de EHS gelegen. De ontwikkeling heeft geen 

effect op de EHS of op andere nabijgelegen beschermde natuurgebieden.  

 

Grondwaterbeschermingsgebied 

Het plangebied is gesitueerd in een grondwaterbeschermingsgebied. Ingevolge artikel 16.1 dient hiertoe 

in een bestemmingsplan een bestemming opgenomen te worden die hetzelfde of een lager risico voor het 

grondwater met zich meebrengt dan de vigerende bestemming mogelijk maakt. De functiewijziging van 

agrarische bedrijfswoning naar ‘plattelandswoning’ heeft geen invloed op de risico’s voor het grondwater. 

De verruimde aan huis verbonden regeling ten einde de opslag van het elektrotechnisch bedrijf voorziet 

ook niet in een toename van risico’s. Er wordt niet gewerkt met gevaarlijke of milieuhinderlijke stoffen. 

 

Glastuinbouwconcentratiegebied 

De planlocatie is niet gelegen in een glastuinbouwconcentratiegebied. Het slopen van de bestaande kas 

en het wegnemen van de planologische glastuinbouwmogelijkheden is dan ook niet strijdig aan de 

Verordening. 

3.2.4 Ontwerp omgevingsvisie 

De Gelderse omgevingsvisie is een integrale visie, niet alleen op het gebied van de ruimtelijke ordening, 

maar ook voor waterkwaliteit en veiligheid, bereikbaarheid, economische ontwikkeling, natuur en milieu, 

inclusief de sociale gevolgen daarvan. De omgevingsvisie is de vervanger van het streekplan en enkele 

andere structuurvisies. 

Om flexibeler in te spelen op de veranderende behoeften en de regionale verschillen is de omgevingsvisie 

via cocreatie tot stand gekomen. Bestuurlijke en maatschappelijke organisaties en inwoners van 

Gelderland hebben van februari 2012 tot en met april 2013 hun visie gegeven op de opgaven waar 

Gelderland op uiteenlopende terreinen voor staat.  

Tot juli 2013 heeft het ontwerp van de visie ter inzage gelegen. In november 2013 worden de zienswijzen 

beantwoord in een commentaarnota. Provinciale Staten stellen de omgevingsvisie, samen met een 

omgevingsverordening, eind 2013 vast. De titel ‘Gelderland anders’ duidt op de wijze van tot 

standkoming van de visie: in cocreatie met partners. Daarnaast betekent ‘Gelderland anders’ een andere 

manier van sturen door de provincie. Niet vooaf vastleggen wat wel of niet mag. Maar vanuit heldere 

doelen over economische structuur en kwaliteit van de leefomgeving ruimte bieden voor initiatieven in 

een veranderende omgeving. De visie kent drie hoofdthema’s.  

 Dynamisch duidt op economischestructuurversterking, duurzaamheid, innovatie en 

bereikbaarheid.  

 Mooi verwijst onder meer naar de opgaven op terrein van natuur, landschap, cultuurhistorie 

enruimtelijke kwaliteit.  

 Divers duidt op de regionale diversiteit en de andere wijze van werken.  

Deze Omgevingsvisie is een eerste stap van de provincie om samen te werken aan ‘opgaven’ die de 

provincie en haar partners delen. Over wat er in Gelderland ‘te doen’ is en wat ons verbindt. Gelderland te 

ontwikkelen met kwaliteit. Dat betekent in veel gevallen afscheid nemen van regels en maatvoering en in 

plaats daarvan sturen op doelen. Dit vraagt om een deels aangepaste instrumentenkoffer, met bestaande 

maar ook met nieuwe instrumenten. 

 

In de op handen zijnde omgevingsvisie wordt de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. 

Kwalitatief goede afwegingen bij keuzes voor nieuwbouw en prioritering bij overcapaciteit in landelijk en 

stedelijk gebied zijn belangrijk. De provincie wil en durft te variëren in het maken van de goede keuzes. 

Soms is een toevoeging aan het landelijk gebied een plus die gewenst is. Dit kan zijn op het gebied van 

kleinschalig wonen, werken, vrijetijdseconomie, mobiliteit etc. Het uitgangspunt is wel dat grote 

ontwikkelingen in of dichtbij stedelijke gebieden plaatsvinden. De ladder kent zes treden: 
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1. Voorziet de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling (= initiatief) in een actuele lokale of 

regionale behoefte en hoe verhoudt het initiatief zich met beleidskaders en -programma's? 

2. Kan de aangetoonde behoefte in redelijkheid binnen bestaand stedelijk gebied worden 

opgevangen door hergebruik dan wel transformatie van gebouwen? 

3. Zo niet, kan de behoefte dan worden opgevangen door benutten van beschikbare gronden 

binnen het stedelijk gebied, rekening houdend met o.a. stedenbouwkundige, ecologische en 

sociaal-culturele kwaliteiten? 

4. Zo niet, kan de behoefte dan worden opgevangen door hergebruik of transformatie van 

gebouwen buiten het stedelijk gebied en zijn deze locaties passend ontsloten? Houd rekening 

met de ter plekke geldende gebiedskwaliteiten. 

5. Zo niet, kunnen passend ontsloten nieuwbouwlocaties die aansluiten op het stedelijk gebied in 

de behoefte voorzien? Houd rekening met de ter plekke geldende gebiedskwaliteiten. 

6. Zo niet, kunnen passend ontsloten nieuwbouwlocaties die niet aansluiten op het stedelijk 

gebied in de behoefte voorzien? Houd rekening met de ter plekke geldende gebiedskwaliteiten. 

 

Planspecifiek 

Voorliggend project is een bestaande woning in het landelijk gebied. De aanwijzing als plattelandswoning 

heeft niet tot gevolg dat nieuwe of aanvullende mogelijkheden worden geboden voor bebouwing. 

Daarmee blijft de huidige openheid gewaarborgd. In antwoord op de Gelderse ladder voor duurzame 

verstedelijking kan worden gesteld dat de aanwijzing als plattelandswoning met bijbehorende bedrijf aan 

huis regeling voorziet in een actuele lokale behoefte. De woning en schuur worden nu immers reeds als 

zodanig gebruikt en initiatiefnemer wenst dit gebruik voort te zetten. Het in redelijkerwijs opvangen van 

de behoefte in bestaand stedelijk gebied door hergebruik, transformatie van gebouwen of het benutten 

van beschikbare gronden is niet aan de orde. Het is voor initiatiefnemer momenteel niet mogelijk deze 

verplaatsing te organiseren. Bovendien heeft deze verplaatsing tot gevolg dat de huidige woning leeg 

komt te staan en, vanuit de laddergedachte, enkel bewoond kan worden als agrarische bedrijfswoning. 

Deze bewoning blijkt niet meer gewenst en is zodoende weinig kansrijk. Het leeg komen staan van 

bebouwing op het platteland is onder meer vanwege leefbaarheidsaspecten niet gewenst. Het 

voorliggende initiatief gaat uit van hergebruik van bestaande gebouwen buiten het stedelijk gebied. Zoals 

gemotiveerd in 3.3.1. en 3.4.3. worden daarbij de bestaande gebiedskwaliteiten niet bedreigt. Uit 

paragraaf 4.4 blijkt dat de verkeersontsluiting als passend kan worden gezien. Daarmee wordt voldaan 

aan de Gelderse ladder.  

3.2.5 Woonvisie Gelderland 

Om ontwikkelingen op de regionale woningmarkt inzichtelijk te maken, heeft de provincie de ‘Woonvisie 

Gelderland’ opgesteld. Deze woonvisie bestaat uit drie delen. Het eerste deel (deel a: Woonbeleid met 

kwaliteit) omvat algemene beleidsvoornemens om te komen tot een woonbeleid met kwaliteit. Het tweede 

deel, deel b getiteld ‘Anders wonen in de regio’, is een toespitsing van het algemene deel van de 

woonvisie op regionaal niveau. Deel c is een regionaal afsprakenpakket over de ambities en opgave op 

het gebied van wonen en is vastgelegd in het Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019 (KWP3). Het KWP 

is in formele zin een streekplanuitwerking.  

 

Deel a: Woonbeleid met kwaliteit 

De provincie Gelderland hanteert het uitgangspunt ‘De juiste woning op de juiste plaats en op de juiste 

tijd’. Het betekent dat niet alleen het aantal woningen dat in een gemeente wordt gebouwd van belang is. 

Belangrijker is het in welke kern er wanneer welk soort woning gebouwd wordt. Dit moet aansluiten op de 

behoefte van vooral de eigen inwoners van de gemeente. Veel inwoners willen in hun eigen kern blijven 

wonen. Niet alleen wordt aandacht geschonken aan nieuwbouw maar ook aan doorstroming, aanpassing 

en renovatie van woningen. De leefbaarheid in de (kleine) kernen vormt een belangrijk aandachtspunt. 

 

  



15 

 

Deel b: Anders wonen in de regio 

Naast het algemene woonbeleid, zoals hierboven verwoord, wordt in de Woonvisie Gelderland ook 

gekeken naar het regionale woonbeleid. De provincie Gelderland is hierbij verdeeld in 6 regio’s. Het 

plangebied valt onder de regio Rivierenland. Voor regio Rivierenland gelden de volgende belangrijke 

beleidsopgaven: 

- de bouwproductie verhogen; 

- levensloopbestendige of direct voor ouderen geschikte woningen bouwen; 

- locaties in of nabij voorzieningencentra vrijwel uitsluitend bestemmen voor woningen, geschikt 

voor ouderen; 

- herstructureringslocaties nabij stedelijke centra zoveel mogelijk benutten om het aanbod aan 

centrum(-stedelijk) wonen te vergroten. Dit geldt met name voor Tiel, en in mindere mate ook 

voor Culemborg, Geldermalsen en Zaltbommel; 

- woningsplitsing en functieverandering in het buitengebied goed benutten om aan de vraag naar 

landelijk wonen te voldoen; 

- met name in de kleinere kernen (maar wel bij voorzieningen) meer meergezinswoningen 

bouwen, aangezien juist daar het woningaanbod te eenzijdig is gericht op gezinnen met 

kinderen; 

- beduidend minder woningen in het dure segment en beduidend meer woningen in het goedkope 

segment bouwen, mede door kleinere woningen te bouwen; 

- meer verscheidenheid in woningtypen creëren, mede met behulp van particulier 

opdrachtgeverschap. 

 

Deel c: Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019 

Voor het kwalitatief woonprogramma (KWP) is uitgangspunt dat in de periode 2010 tot 2020 in totaal 

circa 69.000 woningen netto aan de voorraad in Gelderland worden toegevoegd. Voor de regio 

Rivierenland is dit nader uitgewerkt in een afsprakenkader. Regio Rivierenland gaat zich richten op: 

- de verhouding huur - koop. Een aanzienlijk deel (37%) van de nieuw te bouwen woningen dienen 

in de huursector te vallen; 

- betaalbare woningen. Bijna de helft (46%) van de nieuw te bouwen woningen dienen in het 

betaalbare segment (dat zijn de goedkope huur, betaalbare huur en goedkope koop) te vallen; 

- nultredenwoningen. Driekwart (74%) van de nieuw te bouwen woningen dient geschikt te zijn of 

geschikt gemaakt worden, waarbij ze voldoen aan de definitie van nultredenwoning of het 

vergelijkbare niveau conform de regionaal bekende sterrenclassificatie; 

- totaal aantal toe te voegen woningen. In de periode 2010-2019 worden 9.800 woningen netto 

toegevoegd; 

- woningbouw op korte termijn. In samenspraak met de woningcorporaties wordt een lijst van uit 

te voeren projecten opgesteld, welke als basis zal dienen voor de minimaal te realiseren 

woningbouw voor de jaren 2010, 2011 en 2012. 

 

Planspecifiek 

Aangezien voorliggend initiatief geen betrekking heeft op de nieuwbouw van één of meerdere woningen is 

het raakvlak met de provinciale woonvisie gering. Wel wordt in de woonvisie gesteld dat 

functieverandering in het buitengebied goed benut moet worden om aan de vraag naar landelijk wonen te 

voldoen. Hieruit wordt geconcludeerd dat een zekere vraag naar landelijk wonen bestaat en derhalve de 

omzetting van een agrarische bedrijfswoning naar een plattelandswoning gewenst is.   
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3.3 Regionaal beleid 

3.3.1 Regionaal Landschapsontwikkelingsplan 

De gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen hebben in 2008 een regionaal 

Landschapsontwikkelingsplan (LOP) vastgesteld. Dit plan, “nieuwe stromen door het landschap”, is 

gericht op het versterken van de landschappelijke eenheid en kwaliteit, en op het bieden van ruimte aan 

bestaande bedrijven en nieuwe ontwikkelingen. De landschapsvisie stelt dat het stromenlandschap van 

de 3 gemeenten een groene parel in verstedelijkend Nederland is.  

 

De drie gemeenten willen die groene natuurparel koesteren en oppoetsen door die parel trots te tonen 

langs de bovenregionale stromen, de lokale historische stromen te beschermen en te versterken met 

nieuwe landschapselementen en ontwikkelingsruimten te doorstromen met een robuuste groenstructuur.  

 

Planspecifiek 

In het LOP worden diverse te beschermen waarden benoemd en te stimuleren landschapselementen. Bij 

fysieke ruimtelijke ontwikkelingen dient bekeken te worden hoe het initiatief bij kan dragen bij de 

intergemeentelijke doelstelling met het landschap. Voorliggend initiatief voorziet echter in een 

bestemmingswijziging zonder nieuwe bebouwingsmogelijkheden. Het initiatief bedreigt daarmee de te 

beschermen waarden niet, noch worden de eventuele realisatie van gestimuleerde landschapselementen 

verhinderd. Daarmee is voorliggende ontwikkeling niet strijdig aan de doelstelling van het LOP. 

3.3.2 Hergebruik vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied  

Door verschillende omstandigheden stoppen steeds meer agrarische ondernemers met hun 

bedrijfsvoering waardoor agrarische bedrijfsgebouwen hun functie verliezen en leeg komen te staan. 

Regio Rivierenland geeft middels het beleidskader ‘Hergebruik vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing 

in het buitengebied’ sturing aan vervolgfuncties bij vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing. Dit beleid 

heeft als doel de vitaliteit en de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van het buitengebied te 

behouden en te vergroten, zonder daarbij de ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven te 

beperken. 

 

Voor het vergroten van de landschappelijke kwaliteit van het Rivierengebied achten de gemeenten het 

van belang dat solitair gelegen leegstaande kassen gesloopt worden. Hergebruik voor andere functies is 

bij kassen onmogelijk of onwenselijk en daarnaast leidt leegstand bij kassen snel tot verpaupering. Om te 

stimuleren dat leegstaande kassen gesloopt worden willen de gemeenten – afhankelijk van de omvang 

van de gesloopte glasopstallen – ruimere mogelijkheden bieden voor de bouw van een woongebouw of de 

uitbreiding van de bestaande woning of bijgebouwen. 

 

Planspecifiek 

Voorliggend initiatief ziet niet toe op de vergroting van bouwmogelijkheden. Wel wordt een woning met 

bijbehorend bouwwerk aangewezen als plattelandswoning. Conform het beleid opgenomen in het 

voorontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is het toegestaan 100 m² aan bijbehorende bouwwerken 

en overkappingen bij de woning te hebben. Bij onderhavig geval is echter 145 m² aan bijbehorende 

bouwwerken aanwezig (bestaande schuur). Het toestaan van deze overschrijding is middels het 

beleidskader ‘Hergebruik vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied’ te motiveren. 

Hierin wordt aangegeven dat bij sloop van kassen, niet gelegen in een kassenconcentratiegebied, 

verruimde mogelijkheden worden geboden voor de oprichting van bijgebouwen. Er geldt dat voor elke m² 

gesloopte glasopstallen 20% van de gesloopte oppervlakte mag worden teruggebouwd in de vorm van 

een nieuw bijgebouw tot een maximum van 200 m². Aangezien 544 m² wordt gesloopt kan het gehele 

bijgebouw blijven staan en worden aangewend als bijgebouw bij een plattelandswoning.  
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3.4 Gemeentelijk beleid 

3.4.1 Structuurvisie Neerijnen 2025 

Zowel vanwege de wettelijke verplichting om over een structuurvisie te beschikken, als vanwege 

beleidsinhoudelijke motieven, wordt momenteel de ‘Structuurvisie Neerijnen 2025’ opgesteld. Deze visie 

is nog niet vastgesteld.  

 

Tot die tijd geldt de ‘Visie Wonen en Werken 2002-2011’ nog als structuurvisie. Begin 2010 heeft de 

gemeente deelproduct 1 besproken en vastgesteld: Inventarisatie, Knelpunten en Keuzes. Voor het 

buitengebied zijn toen de verschillende knelpunten en keuzes benoemd. Deze komen terug in de Visie 

Buitengebied. 

3.4.2 Visie Wonen en Werken 2002-2011 

Door middel van de Visie Wonen en Werken 2002-2011 is uitwerking gegeven aan het Experiment 

Ruimtelijk Beleid Rivierenland. In deze visie zijn de locaties aangewezen voor wonen en werken. De keuze 

van locaties en toekenning van prioriteiten die aan de ontwikkeling van woningbouwlocaties wordt 

gegeven is voor de gemeente Neerijnen afhankelijk van de meerwaarde voor de ruimtelijke kwaliteit, 

omgevingskwaliteit en/of sociale kwaliteit die een bepaalde ontwikkeling met zich mee brengt. Het 

bouwen van woningen kan daarbij vanuit de volgende invalshoeken worden benaderd: 

1. als een duurzame stedenbouwkundige kwaliteitsverbetering: de bouw van woningen op 

specifieke locaties kan bijdragen aan een betere aansluiting c.q. integratie met aangrenzende 

woonbebouwing, dan wel een goede (of verbeterde) landschappelijke invulling; 

2. als oplossing van een milieu- c.q. leefbaarheidsknelpunt: in gevallen waar sprake is van een 

(milieu)hinderlijke situatie binnen of aangrenzend aan gebieden met een overwegende 

woonfunctie kan woningbouw zeer aantrekkelijk zijn als alternatieve functie op de betreffende 

locatie;  

3. als instrument voor volkshuisvesting voor alle doelgroepen: een gezonde woningmarkt is gebaat 

bij een zekere continuïteit in het aanbod, zowel in kwantiteit als kwaliteit, die beantwoordt aan 

de vraag; 

4. als kostendrager voor het financieel mogelijk maken van het oplossen van ruimtelijke- en 

milieuknelpunten: de bouw van woningen fungeert als financiële drager voor de verplaatsing of 

sanering van de locatie. 

 

Planspecifiek 

Voorliggend initiatief gaat niet uit van nieuwbouw voor werken of wonen. Voorts wordt middels de 

aanwijzing als plattelandswoning en de op te nemen specifieke aan huis gebonden bedrijf geen nieuwe 

bedrijfslocatie aangewezen zoals bedoeld in de Visie Wonen en Werken. Daarmee kent de ontwikkeling 

geen raakvlak met deze visie.  

3.4.3 Visie Buitengebied 

De Visie Buitengebied is in februari 2013 door de gemeenteraad van Neerijnen vastgesteld. Deze 

gebiedsvisie vormt de opmaat voor de op te stellen Structuurvisie Neerijnen 2025. De gebiedsvisie geeft 

de visueel ruimtelijke structuur en de functioneel ruimtelijke structuur van het buitengebied. Sturing van 

ontwikkelingen en initiatieven gebeurt aan de hand van deze structuren.  

 

Planspecifiek 

In het kader van de visueel ruimtelijke structuur wijst de gebiedsvisie de planlocatie aan als onderdeel 

van de stroomrug. Binnendijks, op grotere afstand van de huidige rivierlopen, liggen oude rivierbeddingen, 

die vaak als stroomruggen in het landschap zijn achtergebleven. In de loop van de tijd hebben oude 

rivierlopen zich vaak verlegd, waardoor er diverse stroomruggen zijn zonder rivier. De dichtgeslibde 

bedding is daarbij soms nog wel duidelijk te zien, door het reliëf in het landschap. 

 

De stroomruggen hebben een kleinschalig en afwisselend halfopen landschapsbeeld. Het gebied kent 

(geringe) hoogteverschillen tussen de hoger gelegen stroomruggen en de lagere stroomgeulen en 

komgebieden. Deze hoogteverschillen zorgen voor waardevolle ecologische gradiënten. Het grondgebruik 
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is gevarieerd in de vorm van fruitteelt, glastuinbouw, akkerland en weidegrond, afgewisseld met enkele 

bebouwingslinten. In gemeente Neerijnen ligt de kern Est in het stroomruggenlandschap. Het 

wegenpatroon is slingerend en ligt voornamelijk op de hogere delen. Het gebied heeft door het 

kronkelende verloop van oude stroomruggen en -geulen een onregelmatig grillige blokverkaveling. Naast 

weg- en erfbeplanting kent het gebied ook houtsingels. 

 

Het stroomruggengebied is een landschappelijk gemengd gebied. Er zijn zowel open als gesloten delen en 

het grondgebruik varieert. Binnen dit afwisselende landschapsbeeld is ruimte voor verandering van 

functies en uitbreiding van (landbouw)activiteiten, zonder dat dit ten koste gaat van de karakteristieken. 

Aandachtspunten hierbij is dat naast de verandering van functies ook ruimte moet blijven voor de 

landbouw. Daarnaast is het zo dat ook de uitbreiding van de landbouw, met name spuitzones van de 

fruitteelt, de uitbreiding van de kernen Waardenburg en Est, zoals is vastgelegd in de zoekzones wonen 

niet mag belemmeren. 

 

Voorliggend initiatief gaat uit van een zeer beperkte functieverandering van een bestaande woning. Het 

naastgelegen agrarische bouwvlak blijft intact. Daarmee neemt de verandering van functies (agrarische 

bedrijfswoning naar plattelandswoning) niet de ruimte in voor landbouw. Omdat de gehele ontwikkeling 

uit gaat van de bestaande bebouwing blijven de bestaande karakteristieken van de stroomrug behouden. 

 

Voorts is in de gebiedsvisie, vanuit de wens voor landschapsversterking, ook een deel van het LOP (§ 

3.4.1) overgenomen. Hoewel het initiatief niet uit van een fysieke ruimtelijke ontwikkeling is de ambitie 

van het LOP hieronder opgenomen.  

 

 
Visie op landschapsversterking (planlocatie rood omcirkeld) 

 

Rond de planlocatie is een gouden akkerrand opgenomen. Hierover is in het LOP opgenomen dat tussen 

Est, Meteren en Geldermalsen een brede stroomrug met akkers ligt. De bebouwing ligt van oorsprong 

rondom deze akkers. Bebouwing op de akkers is ongewenst, zeker bedrijfsmatige hallen. Rond de dorpen 

zal een robuuste structuur de dorpsranden moeten verfraaien en de akkercomplexen op de stroomruggen 

accentueren, bijvoorbeeld met beplanting langs de Neerijnensche Mark en de Blankertseweg. Het slopen 

van de solitaire tunnelkas en het wegnemen van de glastuinbouwmogelijkheden op het bouwvlak draagt 

hier direct aan bij.  

 

In het kader van de functionele ruimtelijke structuur wordt gesteld dat een (agrarische) bestaande 

bedrijfswoning onder voorwaarden met een wijziging kan worden omgezet naar een  burgerwoning. 

Hiertoe is een evenredige belangenafweging nodig. Voorliggende onderbouwing voorziet in deze 

belangenafweging. Daarmee is de ontwikkeling passend binnen de Visie Buitengebied.  
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3.4.4 Woonvisie 2012-2020 

Op 28 juni 2012 heeft de gemeente Neerijnen de Woonvisie 2012-2020 en het woningbehoefte 

onderzoek (2011) vastgesteld. De Woonvisie 2012-2020 is gebaseerd op het woningbehoefte onderzoek 

dat begin 2011 is uitgevoerd. De woonvisie rust op vier uitgangspunten: 

1. behoud van identiteit en het rustieke en landelijke karakter van onze gemeente; 

2. voldoen aan de woningbehoefte van degenen die graag in onze gemeente willen wonen; 

3. afstemming van het beleid op wat per kern nodig is, rekening houdend met maat en schaal van 

de dorpen, de noodzaak van koppeling van (zorg)voorzieningen aan het wonen en de ruimtelijke 

context; 

4. beleidsontwikkeling in samenspraak met Woonstichting De Kernen en woningbouw vereniging 

De Goede Woning Neerijnen. 

 

Daarnaast zijn er op basis van het (regionaal) Kwalitatief Woningbouw Programma afspraken gemaakt 

met de provincie over het aantal te realiseren woningen. Neerijnen mag in de periode 2012 tot 2020 niet 

meer dan 730 woningen in de planning hebben. 

 

Planspecifiek 

Voorliggend plan voorziet niet in een toevoeging van een woning. Daarmee is het plan niet strijdig met de 

in de Woonvisie benoemde uitgangspunten en passend binnen het woningbouwcontingent.  
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4 Uitvoerbaarheid 

De uitvoerbaarheid van de voorliggende ruimtelijke ontwikkeling moet ingevolge de Wet ruimtelijke 

ordening (Wro) aangetoond worden (artikel 3.1 lid 3 van de Wro). Daaronder valt zowel de 

onderzoeksverplichting naar verschillende ruimtelijk relevante aspecten (geluid, bodem, etc.) als ook de 

economische uitvoerbaarheid van het plan.  

4.1 Milieueffectrapportage 

De milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel om bij diverse procedures het milieubelang een 

volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. Een m.e.r. is verplicht bij de voorbereiding van plannen 

en besluiten van de overheid over initiatieven en activiteiten van publieke en private partijen die 

belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. De m.e.r. is wettelijk verankerd in 

hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Naast de Wet milieubeheer is het Besluit m.e.r. belangrijk om te 

kunnen bepalen of bij de voorbereiding van een plan of een besluit de m.e.r.-procedure moet worden 

doorlopen. Bij toetsing aan het Besluit m.e.r. zijn er vier mogelijkheden: 

a. het plan of besluit is direct m.e.r.-plichtig;  

b. het plan of besluit bevat activiteiten uit kolom 1 van onderdeel D, en ligt boven de (indicatieve) 

drempelwaarden, zoals beschreven in kolom 2 ‘gevallen’, van onderdeel D. Het besluit moet 

eerst worden beoordeeld om na te gaan of er sprake is van m.e.r.-plicht: het besluit is dan 

m.e.r.-beoordelingsplichtig. Voor een plan in kolom 3 ‘plannen’ geldt geen m.e.r-

beoordelingsplicht, maar direct een (plan-)m.e.r.-plicht;  

c. het plan of besluit bevat wel de activiteiten uit kolom 1, maar ligt beneden de drempelwaarden, 

zoals beschreven in kolom 2 ‘gevallen’, van onderdeel D: er dient in overleg met de aanvrager 

van het bijbehorende plan of besluit beoordeeld te worden of er aanleiding is voor het uitvoeren 

van een m.e.r.-beoordeling (als sprake is van een besluit) of het direct uitvoeren van een m.e.r. 

(als sprake is van een plan). Deze keuze wordt uiteindelijk in het bijbehorende plan of besluit 

gemotiveerd;  

d. de activiteit(en) of het betreffende plan en/of besluit worden niet genoemd in het Besluit m.e.r.: 

er geldt geen m.e.r.-(beoordelings)plicht.  

Planspecifiek 

Voorliggende ontwikkeling maakt deel uit van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Dit bestemmingsplan 

valt onder mogelijkheid b. De verdere procedure hiervan verloopt via dit bestemmingsplan.  

4.2 Milieu 

4.2.1 Bodem 

In het kader van een bestemmingsplan moet aangetoond worden dat de kwaliteit van de bodem en het 

grondwater in het plangebied in overeenstemming zijn met het beoogde gebruik. Dit is geregeld in de Wet 

Bodembescherming. Ontwikkelingen kunnen pas plaatsvinden als de bodem waarop deze ontwikkelingen 

plaatsvinden geschikt is of geschikt is gemaakt voor het beoogde doel.  

Bij herinrichtingsituaties is doorgaans een bodemonderzoek noodzakelijk in het kader van de 

Woningwet. Bij een bestemmingswijziging is een bodemonderzoek slechts noodzakelijk, indien de 

bestemmingswijziging tevens een wijziging naar een strenger bodemgebruik inhoudt. Bij een 

bestemmingswijziging die een gelijkblijvend of minder streng bodemgebruik oplevert, is de 

bodemkwaliteit in het kader van de bestemmingswijziging niet relevant en is bodemonderzoek niet 

noodzakelijk. Voor bodemgebruik wordt uitgegaan van acht verschillende bodemfuncties: 
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1. landbouw;  

2. moestuin/volkstuin;  

3. wonen met tuin;  

4. kinderspeelplaatsen;  

5. natuurgebieden;  

6. groen met natuurwaarden;  

7. industrie en ander groen;  

8. bebouwing en infrastructuur.  

In het kader van de Wet bodembescherming worden de acht bodemfuncties in het Besluit 

Bodemkwaliteit onderscheiden in drie bodemklassen: 

 klasse landbouw en natuur (1,  2 en 5);  

 klasse wonen (3, 4 en 6);  

 klasse industrie/bedrijven (7 en 8).  

Wanneer onderzoek noodzakelijk is wordt in eerste instantie volstaan met een historisch vooronderzoek. 

De NVN-5725 (Bodem - Leidraad voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en 

nader onderzoek) van het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) vormt de leidraad voor het historisch 

onderzoek. Wanneer uit het vooronderzoek blijkt dat op grond van de resultaten een verontreiniging te 

verwachten is, dient een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 (Bodem - Landbodem - 

Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische 

kwaliteit van bodem en grond) van het NNI te worden uitgevoerd.  

 

De kwaliteit van verontreinigde bodem moet ten behoeve van de realisatie van een nieuwe bestemming 

voldoen aan de doelstellingen uit de Beleidsvernieuwing Bodemsanering (BEVER). Uitgangspunt is dat 

functioneel wordt omgegaan met eventueel aanwezige verontreinigingen. Tevens introduceerde de 

commissie Welschen in het begin van de jaren negentig het begrip "actief bodembeheer". Het doel 

hiervan is om op verstandige, doelmatige wijze om te gaan met de structurele aanwezigheid van 

bodemverontreiniging.  

   

Planspecifiek  

In de huidige planologische situatie worden de gronden gebruikt voor een bedrijfswoning. De omzetting 

van een bedrijfswoning naar plattelandswoning heeft geen gevolgen voor de eisen die gesteld worden aan 

de grondkwaliteit. Voorts zijn de sloop van de kas, inclusief het planologisch wegnemen van de 

glastuinbouwmogelijkheden, en de verruimde aan huis gebonden bedrijvenregeling niet verder van 

invloed op de bodemkwaliteitseisen. Daarmee voorziet het voorliggende initiatief niet in een toename aan 

een opwaardering in bodemklassen of wezenlijk andere gebruiksmogelijkheden voor de gronden (in het 

kader van de bodem). Tot slot zijn bij initiatiefnemer geen vervuilingen en dergelijke van de gronden 

bekend. Wel is er sprake van mogelijke vervuiling ter hoogte van de boomgaard. Het gebruiken van deze 

gronden ten behoeve van de woonbestemming is niet mogelijk zonder onderzoek. Voorliggend initiatief 

gaat hier echter niet van uit. Daarmee is nader onderzoek niet noodzakelijk.  

4.2.2 Luchtkwaliteit 

In de Wet Milieubeheer gaat paragraaf 5.2 over luchtkwaliteit. Deze paragraaf vervangt het Besluit 

Luchtkwaliteit 2005 en staat ook wel bekend als de ‘Wet luchtkwaliteit’. De Wet luchtkwaliteit 

introduceert het onderscheid tussen 'kleine' en 'grote' projecten. Kleine projecten dragen 'niet in 

betekenende mate' (NIBM) bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Een paar honderd grote 

projecten dragen juist wel 'in betekenende mate' bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het gaat 

hierbij vooral om bedrijventerreinen en infrastructuur (wegen).  

   

Wat het begrip 'in betekenende mate' precies inhoudt, staat in een de algemene maatregel van bestuur 

‘Niet in betekenende mate bijdragen’ (Besluit NIBM). Op hoofdlijnen komt het erop neer dat 'grote' 

projecten die jaarlijks meer dan 3 procent bijdragen aan de jaargemiddelde norm voor fijn stof en 

stikstofdioxide (1,2 microgram per m3) een 'betekenend' negatief effect hebben op de luchtkwaliteit. 
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'Kleine' projecten die minder dan 3 procent bijdragen, kunnen doorgaan zonder toetsing. Dat betekent 

bijvoorbeeld dat lokale overheden een woonwijk van minder dan 1.500 huizen niet hoeven te toetsen aan 

de normen voor luchtkwaliteit. Deze kwantitatieve vertaling naar verschillende functies is neergelegd in 

de Regeling 'niet in betekenende mate bijdragen'.  

   

Een belangrijk onderdeel voor de verbetering van de luchtkwaliteit is het Nationale 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Binnen dit NSL, dat sinds 1 augustus 2009 in werking is, 

werken het Rijk, de provincies en gemeenten samen om de Europese eisen voor luchtkwaliteit te 

realiseren. 

   

Besluit gevoelige bestemmingen 

Op 16 januari 2009 is het Besluit gevoelige bestemmingen in werking getreden. Het Besluit gevoelige 

bestemmingen is gebaseerd op artikel 5.16a van de Wet milieubeheer. Met het Besluit wordt de vestiging 

van zogeheten 'gevoelige bestemmingen' in de nabijheid van provinciale- en rijkswegen beperkt. Dit heeft 

consequenties voor de ruimtelijke ordening.  

Het Besluit is gericht op bescherming van mensen met een verhoogde gevoeligheid voor fijn stof (PM10) 

en stikstofdioxide (NO2), in het bijzonder kinderen, ouderen en zieken. Indien een project betrekking heeft 

op een gevoelige bestemming en geheel of gedeeltelijk is gelegen op een afstand van 300 meter aan 

weerszijden van rijkswegen en 50 meter langs provinciale wegen (gemeten vanaf de rand van de weg) 

mag het totaal aantal mensen dat hoort bij een gevoelige bestemming niet toenemen als overschrijding 

van de grenswaarden voor PM10 of NO2 dreigt/plaatsvindt.  

   

De volgende gebouwen met de bijbehorende terreinen voor scholen, kinderdagverblijven, verzorging-, 

verpleeg- en bejaardentehuizen zijn aangemerkt als gevoelige bestemming. Het gaat hierbij overigens niet 

om bestemmingen in de meest enge zin van het woord, maar om alle vergelijkbare functies, ongeacht de 

exacte aanduiding ervan in bestemmingsplannen en andere besluiten. 

   

In het kader van het opstellen van een ruimtelijk plan moeten er twee aspecten in beeld gebracht worden. 

Ten eerste of de luchtkwaliteit de nieuwe functie toelaat. Ten tweede moet bekeken worden of het plan 

de luchtkwaliteit ‘niet in betekenende mate’ verslechtert. Indien het plan wel ‘in betekenende mate’ 

bijdraagt aan verslechtering van de luchtkwaliteit, is het van belang om te toetsen of de grenswaarden 

niet overschreden worden. Indien geen overschrijding van de grenswaarden plaatsvindt, kan het plan 

alsnog gerealiseerd worden.  

   

Planspecifiek  

Voor kleinere ruimtelijke plannen en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de luchtkwaliteit heeft 

het ministerie van Instastructuur en Milieu in samenwerking met InfoMil een specifieke rekentool 

ontwikkeld. Daarmee kan op een eenvoudige en snelle manier worden bepaald of een plan niet in 

betekenende mate bijdraagt (NIBM) aan de concentratie van een stof in de buitenlucht. Uit paragraaf 4.4 

volgt dat als gevolg van de voorliggende ontwikkeling circa 10 extra verkeersbewegingen worden verwacht 

waarvan maximaal 10% vrachtverkeer.  

 

Extra verkeer als gevolg van het plan   

  Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde) 10 

  Aandeel vrachtverkeer 10,0% 

Maximale bijdrage extra 

verkeer 
NO2 in μg/m3 0,02 

  PM10 in μg/m3 0,00 

Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in μg/m3 1,2 

Conclusie 

De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate; geen nader onderzoek nodig 

Uitsnede NIBM tool 

 

Uit de hiervoor weergegeven uitsnede blijkt dat het project niet in betekende mate bijdraagt aan het 

jaargemiddelde voor luchtkwaliteit.  
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4.2.3 Geluid 

De mate waarin het geluid, het woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh). De 

kern van de wet is dat geluidsgevoelige objecten worden beschermd tegen geluidhinder uit de omgeving. 

In de Wgh worden de volgende objecten beschermd (artikel 1 Wgh | per 01-04-2012): 

 woningen;  

 geluidsgevoelige terreinen (bij algemene maatregel van bestuur als zodanig aangewezen terrein 

dat vanwege de bestemming of het gebruik daarvan bijzondere bescherming tegen geluid 

behoeft);  

 andere geluidsgevoelige gebouwen (bij algemene maatregel van bestuur als zodanig 

aangewezen gebouw dat vanwege de bestemming of het gebruik daarvan bijzondere 

bescherming tegen geluid behoeft, niet zijnde een woning).  

Het beschermen van deze geluidsgevoelige objecten gebeurt aan de hand van vastgestelde zoneringen. 

De belangrijkste geluidsbronnen die in de Wet geluidhinder worden geregeld zijn: industrielawaai, 

wegverkeerslawaai en spoorweglawaai. Verder gaat deze wet onder meer ook in op geluidwerende 

voorzieningen en geluidbelastingkaarten en actieplannen. 

   

Planspecifiek 

Voorliggend initiatief voorziet niet in de toevoeging van een gevoelige bestemming, de bestaande 

bedrijfswoning is immers reeds een gevoelige bestemming. Daarmee heeft de beoordeling van 

bijvoorbeeld spoorweglawaai en verkeerslawaai reeds in het verleden plaatsgevonden.  

Gelet op de mogelijke overlast van de ontwikkeling op nabijgelegen woningen en de ligging grenzend aan 

een agrarisch bouwvlak is in de volgende paragraaf, Bedrijven en milieuzonering, een motivatie 

opgenomen.  

4.2.4 Bedrijven en milieuzonering 

Het aspect bedrijven en milieuzonering gaat in op de invloed die bedrijven kunnen hebben op hun 

omgeving. Deze invloed is afhankelijk van de afstand tussen een gevoelige bestemming en de 

bedrijvigheid. Milieugevoelige bestemmingen zijn gebouwen en terreinen die naar hun aard bestemd zijn 

voor het verblijf van personen gedurende de dag of nacht of een gedeelte daarvan (bijvoorbeeld 

woningen). Daarnaast kunnen ook landelijke gebieden en/of andere landschappen belangrijk zijn bij een 

zonering tot andere, minder gevoelige, functies zoals bedrijven. 

   

Bij een ruimtelijke ontwikkeling kan sprake zijn van reeds aanwezige bedrijvigheid en van nieuwe 

bedrijvigheid. Milieuzonering zorgt er voor dat nieuwe bedrijven een juiste plek in de nabijheid van de 

gevoelige functie krijgen en dat de (nieuwe) gevoelige functie op een verantwoorde afstand van bedrijven 

komen te staan. Doel hiervan is het waarborgen van de veiligheid en het garanderen van de continuïteit 

van de bedrijven als ook een goed klimaat voor de gevoelige functie. 

   

Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie zoals: geluid, geur, gevaar en 

stof. De mate waarin de milieuaspecten gelden en waaraan de milieucontour wordt vastgesteld, is voor 

elk type bedrijvigheid verschillend. De 'Vereniging van Nederlandse Gemeenten' (VNG) geeft sinds 1986 

de publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' uit. In deze publicatie is een lijst opgenomen, met daarin de 

minimale richtafstanden tussen een gevoelige bestemming en bedrijven. Indien van deze richtafstanden 

afgeweken wordt dient een nadere motivatie gegeven te worden waarom dat wordt gedaan.  

   

Het belang van milieuzonering wordt steeds groter aangezien functiemenging steeds vaker voorkomt. 

Hierbij is het motto: 'scheiden waar het moet, mengen waar het kan'. Het scheiden van milieubelastende 

en milieugevoelige bestemmingen dient twee doelen: 

 het reeds in het ruimtelijk spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar 

bij gevoelige bestemmingen;  
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 het bieden van voldoende zekerheid aan de milieubelastende activiteiten (bijvoorbeeld 

bedrijven) zodat zij de activiteiten duurzaam, en binnen aanvaardbare voorwaarden, kunnen 

uitoefenen.  

Plattelandswoning 

In gevallen dat de agrarische bedrijfswoning wordt afgesplitst van het agrarische bedrijf ontstaat er veelal 

een probleem voor de voortzetting van het agrarische bedrijf. Vaak doet deze situatie zich voor als een 

tweede bedrijfswoning niet meer als bedrijfswoning nodig is en wordt verkocht aan een derde. Hiermee 

ontstaat een gevoelige bestemming op korte afstand van het agrarische bedrijf.  

 

Op het moment dat de bedrijfswoning nog bij het agrarische bedrijf hoort, wordt deze bedrijfswoning als 

onderdeel van de agrarische inrichting gezien. Daarmee telt deze niet mee in de aan te houden 

milieuzoneringen. Als deze bedrijfswoning vervolgens als burgerwoning wordt gebruikt, dan moet het 

bedrijf ten opzichte van deze woning  gaan voldoen aan de milieuafstanden of milieunormen voor 

woningen van derden. Vaak lukt dat niet vanwege de zeer korte afstand tussen deze voormalige 

bedrijfswoning en het agrarische bedrijf. Dit heeft tot gevolg dat het agrarische bedrijf beperkingen 

ondervindt en extra milieumaatregelen moet treffen door de nabijheid van deze woning. Hiertoe is de 

“Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en enkele andere wetten om de planologische status van 

gronden en opstallen bepalend te laten zijn voor de mate van milieubescherming alsmede om de positie 

van agrarische bedrijfswoningen aan te passen” aangenomen. Deze wet voegt een bepaling toe aan de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (artikel 1.1a). Hierin is een tweeledige oplossing opgenomen: 

1. de (voormalige) bedrijfswoning kan worden aangewezen als ‘plattelandswoning’  zodat hierin 

bewoning door een derde (burgerwoning) kan plaatsvinden.  Het gebruik als bedrijfswoning 

blijft mogelijk. Aanwijzing als plattelandswoning vindt plaats in het bestemmingsplan, de 

beheersverordening of in een buitenplanse omgevingsvergunning; 

2. deze woning blijft bij de inrichting, dus het agrarische bedrijf,  horen, zodat voor deze woning 

de milieubescherming gelijk is aan de bescherming alsof het nog de eigen bedrijfswoning is. 

 

Daarmee wordt enkel bescherming geboden tegen milieuhinder van het oorspronkelijk bijhorende 

agrarisch bedrijf. Dit bedrijf kan wel groeien waardoor ook de milieuhinder op deze plattelandswoning kan 

toenemen. 

 
Planspecifiek 

Het aanwijzen van de bestaande bedrijfswoning als plattelandswoning heeft geen gevolgen voor de 

bedrijfsvoering van het voormalig bijhorende agrarische bedrijf. Voorts dient beantwoord te worden of het 

initiatief andere bestaande bedrijfsvoeringen belemmert of dat door het initiatief hinder en/of gevaar bij 

omliggende gevoelige bestemmingen veroorzaakt. 

 

Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied’ geeft inzicht in de omliggende functies. Hiernavolgende 

afbeelding toont een uitsnede van de verbeelding. Hierop zijn de nabijgelegen functies genummerd. 

 

 
Uitsnede voorontwerp bestemmingsplan ’Buitengebied’ (bewerkt) 
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Op de vraag of het initiatief ander omliggende bedrijfsvoeringen belemmert kan ontkennend geantwoord 

worden. De milieubescherming van een bedrijfswoning van derden en een plattelandswoning is gelijk. 

Daarmee zorgt de aanwijzing niet voor nieuwe belemmeringen. De omliggende bedrijfsvoeringen zijn 

overigens allen op zodanige afstand gesitueerd dat van spanning geen sprake is. Op voorgaande 

afbeelding zijn de dichtstbijzijnde bedrijfsvoeringen genummerd. Voor de volledigheid zijn in de volgende 

tabel deze opgenomen waarbij aangegeven is of de richtafstanden uit de VNG-publicatie ‘Bedrijven en 

milieuzonering’ behaald worden. Hierbij is uitgegaan van een worstcase scenario (afstand gemeten vanaf 

beoogd woonperceel  incl. tuin in plaats van vanaf de woning) en de richtafstand van een rustig gebied 

gehanteerd.  

 

Bedrijfsvoering Categorie VNG Richtafstand 

VNG 

Daadwerkelijke afstand 

1. Agrarisch Bedrijfsgebouwen 

akkerbouw en fruitteelt 

30 meter 55 meter tussen woning en 

bedrijfsgebouw 

2. Sportvelden Veldsportcomplex (met 

verlichting) 

50 meter 65 meter tussen woning en rand 

veldsportcomplex 

3. Agrarisch Fokken en houden van 

rundvee 

100 meter 155 meter tussen woning en 

bedrijfsgebouw 

 

Aanvullend op deze 3 omliggende functies worden enkele naastgelegen percelen gebruikt als boomgaard. 

Het gebruik van gronden als boomgaard gaat veelal gepaard met gewasbespuitingen. Deze bespuitingen 

zijn van invloed op de volksgezondheid. Derhalve dienen gevoelige bestemmingen, zoals woningen, op 

gepaste afstand te worden gerealiseerd zodat ter plaatse van de woning een goed woon- en leefklimaat 

kan worden gegarandeerd, zonder dat de teler overlast beperkende maatregelen moet treffen. Het 

planinitiatief gaat echter niet uit van een nieuwe gevoelige bestemming. In de bestaande situatie is het 

gebouw reeds in gebruik als woning. Vanwege dit gebruik heeft de teler reeds overlastbeperkende 

maatregelen getroffen en is zowel een goed woon- en leefklimaat als wel de continuering van de huidige 

bedrijfsvoering geborgd.  

 

Tot slot dient bekeken te worden of het initiatief het initiatief hinder en/of gevaar bij omliggende gevoelige 

bestemmingen veroorzaakt. In principe heeft het initiatief betrekking op de functie wonen. Deze functie 

wordt niet als overlastgevend gezien. Er wordt echter wel een aan huis verbonden bedrijf mogelijk 

gemaakt. Het betreft hier een elektrotechnisch bedrijf met kantoor en opslag. Het kantoor is gesitueerd in 

de bestaande woning. Een kleinschalig kantoor aan huis zal niet leiden tot hinder bij omliggende 

gevoelige bestemmingen. 

 

Verder bestaan de bedrijfsactiviteiten uit opslag, transportbewegingen met de bedrijfsbus en enkele 

goederenleveringen met vrachtwagen. Als gevolg van opslag van niet gevaarlijke stoffen is geen hinder te 

verwachten. Transportbewegingen met bus en vrachtwagen zijn als normaal te zien in het agrarische 

gebied. Voorts kan worden gesteld dat een opslag van 145 m² zoals is beoogd of de standaard 

mogelijkheid voor bedrijf aan huis van 50 m² niet wezenlijk andere invloed op de omgeving hebben. 

Hiermee is hinder op omgeving uitgesloten en wordt gemotiveerd waarom deze bedrijfsactiviteiten passen 

bij in een bedrijf aan huis-regeling.  

4.2.5 Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over de beheersing van activiteiten met gevaarlijke stoffen. Die activiteiten kunnen 

bestaan uit het opslaan, verwerken of transporteren van gevaarlijke stoffen. Deze activiteiten kunnen een 

risico veroorzaken voor de leefomgeving. Daarnaast worden de risico's van het opstijgen en landen op 

vliegvelden ook onder het thema externe veiligheid gevangen. De risico's worden uitgedrukt in twee 

risicomaten; het plaatsgebonden (hierna: PR) en het groepsrisico (hierna: GR).  

Voor de beoordeling van een ruimtelijk plan moet voor externe veiligheid worden vastgesteld of dit plan is 

gelegen binnen het invloedsgebied van een inrichting die valt onder het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi). Daarnaast wordt gekeken of het plan ligt binnen het invloedsgebied van de 

transportroute (weg, spoor, water of buisleiding) waarover gevaarlijke stoffen (o.a. LPG en benzine) 

worden vervoerd.  
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Planspecifiek 

Zowel een woning bij een agrarisch bedrijf als een woning bij een elektrotechnisch bedrijf kan volgens de 

regelgeving op het gebied van de externe veiligheid worden beschouwd als "bedrijfswoning", en is dan te 

beschouwen als een "beperkt kwetsbaar object". Uit de provinciale risicokaart, eindrapporten over het 

basisnet (weg, water en spoor) en actuele informatie over relevante risicobronnen blijkt dat het 

plangebied niet is gelegen binnen: 

- het invloedsgebied van een Bevi-inrichting, 

- veiligheidsafstanden van vuurwerkverkooppunten en andere stationaire risicobronnen, 

- het invloedsgebied van een basisnetroute voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over 

binnenwater, 

- het invloedsgebied van een hogedruk aardgasleiding en buisleidingen voor vloeibare 

brandstoffen, en de reserveringsstrook voor nieuwe buisleidingen die is aangegeven op een 

kaart die behoort bij de recent vastgestelde Structuurvisie buisleidingen. 

 

Het plangebied ligt wel: 

- binnen het invloedsgebied van een basisnetroute voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over 

het spoor, namelijk de Betuweroute, 

- binnen het invloedsgebied van een basisnetroute voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over 

de weg, namelijk de A2, en nabij een gemeentelijke weg (Heideweg) waarover mogelijk 

incidenteel tankwagens met gevaarlijke stoffen (bijv. propaan) kunnen rijden. 

 

Betuweroute en A2 

De woning Heideweg 6 ligt op ca. 2200 m van de Betuweroute. Daarmee ligt de woning binnen het grote 

invloedsgebied van de Betuweroute, maar ruimschoots buiten de meest relevante zone voor het 

groepsrisico (200 meter zone), de relevante contour voor het plaatsgebonden risico (PR 10-6 contour) en 

een aan te wijzen plasbrandaandachtsgebied. 

 

Daarnaast ligt de woning en het bijbehorend gebouw op 200 tot 210 meter vanaf de buitenrand van de 

A2. Daarmee ligt de woning binnen het invloedsgebied van de A2, maar buiten de meest relevante zone 

voor het groepsrisico (200 meter zone) en de relevante contour voor het plaatsgebonden risico (PR 10-6 

contour). Dit betekent dat in ieder geval wordt voldaan aan de grens- en richtwaarde voor het 

plaatsgebonden risico. 

 

Aangezien de personendichtheid niet toeneemt, is geen toename van het groepsrisico te verwachten. 

Uitgaande van de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (huidige toetsingskader) hoeft dan 

geen verantwoording van het groepsrisico plaats te vinden. Binnenkort wordt deze circulaire vervangen 

door het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). Indien het ontwerp bestemmingsplan wordt 

gepubliceerd na het  in werking treden van dit Bevt (waarschijnlijk 1 januari 2014) moet waarschijnlijk wel 

aandacht worden besteed aan de aspecten zelfredzaamheid (voor nog niet aanwezige objecten in het 

plan) en bestrijdbaarheid. In artikel 7 van het ontwerp Bevt (gepubliceerd in december 2012) is namelijk 

opgenomen dat in de toelichting bij een bestemmingsplan moet worden ingegaan op deze aspecten. De 

Veiligheidsregio moet in de gelegenheid gesteld worden om te adviseren over deze aspecten. Aangezien 

de woning reeds aanwezig is, is er geen aanleiding om nader in te gaan op het aspect zelfredzaamheid. 

Voor de bestrijdbaarheid is relevant dat het plangebied van twee zijden bereikbaar is via de Heideweg. 

Vervoer gevaarlijke stoffen over Heideweg 

Het plangebied bouwblok ligt op relatief korte afstand van de Heideweg. Incidenteel kunnen mogelijk 

propaantankwagens over deze weg rijden om propaantanks bij agrarische bedrijven of burgerwoningen te 

bevoorraden, maar het risico vanwege dit incidenteel transport is verwaarloosbaar. In dat geval hoeft 

geen rekening gehouden te worden met het vervoer van gevaarlijke stoffen over deze weg. 
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Conclusie 

Het aspect externe veiligheid is relevant, omdat het plangebied ligt binnen de invloedsgebieden van A2 en 

Betuweroute. Het plangebied ligt echter niet binnen de meest relevante zones of contouren voor de 

externe veiligheid. Vanwege het aspect externe veiligheid is er derhalve geen belemmering voor het 

opheffen van de strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan. Een verantwoording met betrekking 

tot het aspect bestrijdbaarheid kan plaatsvinden bij het op- en vaststellen van het bestemmingsplan 

"Buitengebied" nadat de veiligheidsregio in de gelegenheid is gesteld om hierover te adviseren. Deze 

verantwoording is alleen nodig indien de publicatie van het ontwerp bestemmingsplan plaatsvindt na het 

in werking treden van het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). 

4.2.6 Geur Bij het voorbereiden en opstellen van een ruimtelijk plan dienen voor wat betreft geurhinder van 

veehouderijen de volgende vragen te worden beantwoord: Is ter plaatse een goed woon- en verblijfklimaat 

gegarandeerd? (belang geurgevoelig object) en wordt overigens niet iemand onevenredig in zijn belangen 

geschaad? (belangen veehouderij en derden). Veehouderijen veroorzaken geur vanwege de 

dierenverblijven, mestbassins, mestverwerking en opslag van voer. 

 

Planspecifiek 

De woning wordt opgenomen als plattelandswoning. De plattelandswoning is een geurgevoelig object. 

Vanuit de wet wordt deze woning enkel niet beschermd tegen het agrarisch bedrijf waar het deel van uit 

maakte. Tegen overige agrarische bedrijven is de woning wel beschermd. Er zijn twee andere bedrijven 

dicht in de buurt aanwezig die voor een matig geurklimaat ter plaatse van de woning zorgen. Het betreft 

hier echter al een bestaande situatie. Voor de twee bedrijven ontstaan daarmee geen nieuwe 

belemmeringen.  

4.3 Water 

Het aspect water is van groot belang binnen de ruimtelijke ordening. Door verstandig om te gaan met het 

water kan verdroging en wateroverlast (waaronder ook risico van overstromingen e.d.) voorkomen worden 

en de kwaliteit van het water hoog gehouden worden. 

4.3.1 Landelijk beleid 

Op Rijksniveau en Europees niveau zijn de laatste jaren veel plannen en wetten gemaakt met betrekking 

tot water. De belangrijkste hiervan zijn het Waterbeleid voor de 21e eeuw, de Waterwet en het Nationaal 

Waterplan.  

Daarnaast zullen het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 

de komende jaren richtinggevend worden voor het regionale waterbeheer in Nederland.  

   

Waterbeleid voor de 21e eeuw  

De Commissie Waterbeheer 21ste eeuw heeft in augustus 2000 advies uitgebracht over het toekomstige 

waterbeleid in Nederland. De adviezen van de commissie staan in het rapport ‘Anders omgaan met water, 

Waterbeleid voor de 21ste eeuw’ (WB21). De kern van het rapport WB21 is dat water de ruimte moet 

krijgen, voordat het die ruimte zelf neemt. In het Waterbeleid voor de 21e eeuw worden twee principes 

(drietrapsstrategieën) voor duurzaam waterbeheer geïntroduceerd:  

 vasthouden, bergen en afvoeren: dit houdt in dat overtollig water zoveel mogelijk bovenstrooms 

wordt vastgehouden in de bodem en in het oppervlaktewater. Vervolgens wordt zo nodig het 

water tijdelijk geborgen in bergingsgebieden en pas als vasthouden en bergen te weinig 

opleveren wordt het water afgevoerd.  

 schoonhouden, scheiden en zuiveren: hier gaat het erom dat het water zoveel mogelijk schoon 

wordt gehouden. Vervolgens worden schoon en vuil water zoveel mogelijk gescheiden en als 

laatste komt het zuiveren van verontreinigd water aan het bod.  
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Waterwet 

Centraal in de Waterwet staat een integraal waterbeheer op basis van de ‘watersysteembenadering’. 

Deze benadering gaat uit van het geheel van relaties binnen watersystemen. Denk hierbij aan de relaties 

tussen waterkwaliteit, -kwantiteit, oppervlakte- en grondwater, maar ook aan de samenhang tussen water, 

grondgebruik en watergebruikers. 

   

Het doel van de Waterwet is het integreren van acht bestaande wetten voor waterbeheer. Door middel 

van één watervergunning regelt de wet het beheer van oppervlaktewater en grondwater en de juridische 

implementatie van Europese richtlijnen, waaronder de Kaderrichtlijn Water. Via de Waterwet gelden 

verschillende algemene regels. Niet alles is onder algemene regels te vangen en daarom is er de integrale 

watervergunning. In deze integrale watervergunning zijn zes vergunningen uit eerdere wetten (inclusief 

keurvergunning) opgegaan in één aparte watervergunning.   

   

Nationaal Waterplan 

Op basis van de Waterwet is het Nationaal Waterplan vastgesteld door het kabinet. Het Nationaal 

Waterplan 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 voldoende en schoon water en de diverse vormen van gebruik van water. Het geeft 

maatregelen die in de periode 2009-2015 genomen moeten worden om Nederland ook voor toekomstige 

generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water biedt te benutten.   

   

Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 

In het NBW hebben rijk, provincies, waterschappen en gemeenten afgesproken dat in 2015 het 

watersysteem op orde moet zijn en blijven. Water moet weer de ruimte krijgen en is medesturend voor het 

ruimtelijk beleid. Als een van de eerste stappen is afgesproken dat de waterschappen in beeld brengen 

hoeveel waterberging er nodig is om aan de zogenaamde werknormen te kunnen voldoen. Voor stedelijk 

gebied houdt dit bijvoorbeeld in, dat de hoeveelheid wateroppervlak die nodig is om te zorgen dat bij 

neerslag het waterpeil maar eens in de 100 jaar tot aan het maaiveld kan stijgen. 

   

Kaderrichtlijn Water (KRW) 

De KRW is een Europese richtlijn gericht op de verbetering van de kwaliteit van het oppervlakte- en 

grondwater. De KRW maakt het mogelijk om verontreiniging van oppervlaktewater en grondwater 

internationaal aan te pakken. De Kaderrichtlijn water moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het 

oppervlakte- en grondwater in 2015 op orde is. In dat jaar moet het oppervlaktewater voldoen aan de 

gestelde waterkwaliteitseisen die afhankelijk zijn van onder meer het type water. De KRW is inmiddels 

geïmplementeerd in Nederlandse regelgeving door middel van de Waterwet. De Waterwet geeft op 

nationaal niveau onder andere invulling aan de KRW. De KRW is daarmee indirect van toepassing op 

onderhavig plan.  

4.3.2 Beleid Waterschap Rivierenland 

Waterbeheerplan 2010-2015 

Voor de periode 2010-2015 heeft het Waterschap Rivierenland een waterbeheerplan opgesteld. Dit plan 

is op 30 oktober 2009 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het waterschap. Het plan gaat over het 

waterbeheer in het hele rivierengebied en omvat alle watertaken van het waterschap: waterkwantiteit, 

waterkwaliteit, waterkering en waterketen.   

   

Het nieuwe waterbeheerplan bouwt vooral voort op het bestaande beleid uit de voorgaande 

waterbeheerplannen. Het Waterbeheerplan 2010-2015 heeft een integraal en strategisch karakter. De 

koers voor de komende zes jaren is in het plan vastgelegd.  

   

De opgaven waar het waterschap voor staat, zijn groot. Het waterschap wil het beheergebied in 2015 

klimaatbestendig hebben op basis van de huidige klimaatscenario’s. De primaire waterkeringen zijn dan 

op orde, dat wil zeggen dat ze voldoen aan de dan geldende normen. En het bergend vermogen van 

watersysteem in het landelijk gebied is zodanig vergroot, dat slechts bij zeer uitzonderlijke regenval 

wateroverlast optreedt. Daarnaast stellen we ons tot doel dat in 2027 de KRW-doelstellingen voor de 
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waterkwaliteit worden gehaald. Hiervoor is het nodig in de periode 2010 tot en met 2015 een groot 

aantal maatregelen te treffen om vooral de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. 

   

Ook het stedelijk gebied zal klimaatbestendig moeten worden gemaakt. Samen met de gemeenten gaat 

het waterschap in de planperiode verder op de ingeslagen weg om het waterbergend vermogen van 

stedelijk water te vergroten en de waterkwaliteit te verbeteren. Daarnaast geeft het waterschap met de 

gemeenten verder vorm aan de samenwerking in de afvalwaterketen. Tenslotte wil het waterschap de 

watercondities voor de natte natuur, zoals Natura-2000 gebieden en verdroogde gebieden, verbeteren en 

de waterkwaliteit in wateren met aquatische natuurwaarden beschermen en waar mogelijk verbeteren. 

   

Het waterschap vindt het belangrijk dat het waterbeheerplan niet alleen betrekking heeft op de 

ontwikkeling van nieuwe waterpartijen en waterkeringen, maar dat het ook gaat over de wijze waarop het 

beheer en onderhoud plaatsvindt. Bijvoorbeeld over peilbeheer, natuurvriendelijk onderhoud en 

energiebewust beheer. 

4.3.3 Watertoets 

De ‘watertoets’ is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze 

laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is geen technische toets maar 

een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder met elkaar in gesprek 

brengt in een zo vroeg mogelijk stadium. In de waterparagraaf worden de watertoets en de uitkomsten 

van een eventueel overleg opgenomen.  

   

Planspecifiek 

Het plan omvat geen bouw- of sloopwerkzaamheden in bestaande of beoogde waterkeringen. Voorts 

wordt niet voorzien in een toename van verharding. De ligging in een grondwaterbeschermingsgebied is in 

§ 3.2 aan de orde gekomen. Daarmee worden belemmeringen voor het watersysteem uitgesloten. 

4.4 Verkeer en parkeren 

Onderdeel van een goede ruimtelijke ordening is het effect van een beoogd nieuwe project op de 

verkeersstructuur en het parkeren in en rondom het plangebied.  

   

Verkeer 

De aanwijzing van de woning als plattelandswoning heeft geen gevolgen voor de verkeersgeneratie. De 

verruimde aan huisverbonden bedrijvenregeling heeft formeel ook geen invloed. Het uitvoeren van een 

bedrijf aan huis kan zowel in de reeds opgenomen regeling waarbij 50 m² voor een aan huis verbonden 

bedrijf mag worden gebruikt als bij de beoogde regeling. Desalniettemin is een inschatting gemaakt van 

het aantal verkeersbewegingen als gevolg van het bedrijf aan huis. Hierbij is gebruik gemaakt van CROW 

publicatie 317 en informatie van initiatiefnemer. Initiatiefnemer geeft aan dat er nagenoeg nooit sprake is 

van bezoekers of verkoop aan huis. In de CROW publicatie is voor een arbeidsextensief bedrijf (opslag, 

loods, transportbedrijf) in het buitengebied een maximale verkeersgeneratie van 5,7 opgenomen. 

Uitgaande van het formaat van de schuur en een aanname van 20 m² kantoor ruimte in huis is de totale 

verkeersgeneratie 9,4. Dit aantal is inclusief vrachtverkeer. De infrastructuur laat deze verkeersgeneratie 

zonder meer toe. 

 

Parkeren  

De noodzakelijke parkeervraag kan volledig beantwoord worden op eigen terrein.  

4.5 Ecologie 

Bij ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden gehouden met de natuurwaarden ter plaatse. Daarbij 

wordt onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming. Gebiedsbescherming 

kan volgen uit de aanwijzing van een gebied. Wat betreft soortenbescherming is de Flora- en Faunawet 

van toepassing. Hierin wordt onder andere de bescherming van plant- en diersoorten geregeld. Bij 
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ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de 

aanwezige natuurwaarden. Indien hiervan sprake is, moet ontheffing of vrijstelling worden aangevraagd.  

4.5.1 Gebiedsbescherming 

De Natuurbeschermingswet richt zich op de bescherming van gebieden. In de Natuurbeschermingswet 

zijn de volgende gronden aangewezen en beschermd: 

- Natura 2000-gebieden (Habitat- en Vogelrichtlijngebieden);  

- beschermde Natuurmonumenten;  

- wetlands.  

 

Naast deze drie soorten gebieden is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in het kader van de 

gebiedsbescherming van belang. De EHS is een samenhangend netwerk van belangrijke natuurgebieden 

in Nederland en omvat bestaande natuurgebieden, nieuwe natuurgebieden en ecologische 

verbindingszones. De EHS draagt bij aan het bereiken van de hoofddoelstelling van het Nederlandse 

natuurbeleid, namelijk: 'Natuur en landschap behouden, versterken en ontwikkelen, als bijdrage aan een 

leefbaar Nederland en een duurzame samenleving'. Hiertoe zijn de volgende uitgangspunten van belang:   

- vergroten: het areaal natuur uitbreiden en zorgen voor grotere aaneengesloten gebieden; 

- verbinden: natuurgebieden zoveel mogelijk met elkaar verbinden;  

- verbeteren: de omgeving zo beïnvloeden dat in natuurgebieden een zo hoog mogelijke 

natuurkwaliteit haalbaar is.  

 

Planspecifiek  

De gebiedsbescherming is reeds bij het provinciale beleid, paragraaf 3.2, behandeld. Hieruit volgt dat het 

plangebied niet binnen of direct nabij een beschermd natuurgebied is gesitueerd. Gevolgen van de 

planvorming op beschermd natuurgebied worden dan ook uitgesloten. 

4.5.2 Soortenbescherming 

De Flora- en faunawet regelt de bescherming van de in het wild voorkomende inheemse planten en 

dieren: de soortenbescherming. De wet richt zich vooral op het in stand houden van populaties van 

soorten die bescherming behoeven. In de wet zijn algemene en specifieke verboden vastgelegd ten 

aanzien van beschermde dier- en plantensoorten. Naast een aantal in de wet (en daarop gebaseerde 

besluiten) vermelde specifieke mogelijkheden om ontheffing te verlenen van de in de wet genoemde 

verboden, geeft de wet een algemene ontheffingsbevoegdheid aan de minister van LNV (artikel 75, lid 3). 

Bekeken moet worden in hoeverre ruimtelijke plannen negatieve gevolgen hebben op beschermde dier- 

en plantensoorten en of er compenserende of mitigerende maatregelen genomen moeten worden.  

   

Planspecifiek  

Het voorliggende initiatief geen ruimtelijke ingrepen. Daarmee worden effecten op beschermde flora en 

fauna uitgesloten. 

4.6 Archeologie en cultuur 

4.6.1 Archeologie 

In 1992 is in Valletta (Malta) het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed 

(Verdrag van Malta) ondertekend. Het Verdrag van Malta voorziet in bescherming van het Europees 

archeologisch erfgoed onder meer door de risico's op aantasting van dit erfgoed te beperken. Deze 

bescherming is in Nederland wettelijk verankerd in de Monumentenwet en de Wet op Archeologie en 

Monumentenzorg. Op basis van deze wetten zijn mogelijke (toevals)vondsten bij het verrichten van 

werkzaamheden in de bodem altijd beschermd. Er geldt een meldingsplicht bij het vinden van (mogelijke) 

waardevolle zaken. Dat melden dient terstond te gebeuren. In het kader van een goede ruimtelijke 

ordening in relatie tot de Monumentenwet kan vooronderzoek naar mogelijke waarden nodig zijn, zodat 

waar nodig die waarden veiliggesteld kunnen worden en/of het initiatief aangepast kan worden. 
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Planspecifiek  

Voorliggende ontwikkeling voorziet niet in activiteiten die van invloed kunnen zijn op eventueel aanwezige 

archeologische waarden. 

4.6.2 Cultuurhistorie 

Goede ruimtelijke ordening betekent dat er een integrale afweging plaatsvindt van alle belangen die 

effect hebben op de kwaliteit van de ruimte. Een van die belangen is de cultuurhistorie.  

 

Planspecifiek 

Het plan omvat geen bouw- of sloopwerkzaamheden. Bestaande doorzichten en verkavelingspatronen 

worden geheel gerespecteerd, waarmee de leesbaarheid van het gebied in tijd en historie wordt 

gerespecteerd. 

4.7 Economische uitvoerbaarheid 

Bij de voorbereiding van een aanvraag omgevingsvergunning dient de economische uitvoerbaarheid van 

de ruimtelijke ontwikkeling te worden gewaarborgd. Het project wordt op initiatief van de initiatiefnemer 

gerealiseerd. De kosten in verband met de procedure en de aanvraag omgevingsvergunning zijn dan ook 

voor rekening van de initiatiefnemer. Het project wordt gefinancierd uit eigen middelen van de 

initiatiefnemer.  

   

Planspecifiek  

Omdat de wijziging van de bestemming niet is voorzien van een bouwplan is de Grondexploitatiewet niet 

van toepassingen en worden kosten verhaald via de legesverordening. 
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1. Inleiding 
 
De eigenaar van het bedrijf Reinigingsmachines Wim de Kock heeft op 7 juni 2012 een 
principeverzoek ingediend om het bedrijf dat gevestigd is aan de Pompstraat 1 te 
Waardenburg te kunnen verplaatsen naar de Heuvelstraat 2T1 te Waardenburg. 
 
Dit principeverzoek hield de medewerking in voor de herbestemming van het perceel 
Heuvelstraat 2T1. Deze herbestemming betreft een lichte verandering van het gebruik, 
namelijk van agrarisch naar agrarisch verzorgend c.q. dienstverlenend. 
 
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd de benodigde procedure 
hiervoor op te starten aangezien er geen overwegende bezwaren zijn vanuit oogpunt van 
ruimtelijke ordening. 
 
Er zijn aan deze medewerking wel een aantal voorwaarden verbonden, te weten: 
 

• de bebouwingsmassa zal niet mogen worden vergroot; 
 
• het aantal (één) aanwezige woningen zal niet mogen worden vergroot, en de 

huidige aanwezige woning zal als bedrijfswoning deel uit moeten maken van het 
bedrijf en dus geen burgerwoning worden; 

  
• Er mogen vanuit milieu oogpunt geen strijdige situaties ontstaan;  

 
• Er mogen geen detailhandelsactiviteiten plaatsvinden en het soort bedrijf moet 

opgenomen zijn in de staat van bedrijfsactiviteiten behorende bij de voorschriften 
van het Bestemmingsplan Buitengebied. 

 
Aan al deze gestelde voorwaarden wordt voldaan. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Toelichting (ruimtelijke onderbouwing)  
 
Inleiding:  
 
Het betreft hier de fruitschuren met erf, ondergrond, boomgaard en verdere aanhorigheden 
Heuvelstraat 2T1, alsmede de bedrijfswoning bekend Heuvelstraat 2, 4181 PT te Waardenburg, 
kadastraal  bekend  Gemeente Neerijnen, sectie Y, nummer 190 gedeeltelijk, groot 3980 m2. 
 
Dit perceel ligt in het plangebied “Bestemmingsplan Buitengebied Neerijnen 2002”, vastgesteld door 
de gemeenteraad op 28 maart 2002 en goedgekeurd op 21 januari 2003 en de reparatieherziening 
bestemmingsplan Buitengebied 2006, vastgesteld op 30 november 2006 en goedgekeurd op 10 juli 
2007, met de vigerende bestemming “Agrarische bedrijfsdoeleinden”. 
 
Het bedrijf Reinigingsmachines Wim de Kock (Dhr. B.H.J. Pellegrom, eigenaar) heeft het verzoek bij 
de gemeente Neerijnen ingediend voor het wijzigen van de medebestemming “Agrarische 
bedrijfsdoeleinden” in de medebestemming “Bedrijfsdoeleinden” van bovengenoemd perceel. 
In aanmerking nemende dat binnen het bestemmingsplan in artikel 24 lid 12 een 
wijzigingsbevoegdheid is opgenomen om de medebestemming “Agrarische bedrijfsdoeleinden” te 
wijzigen in de medebestemming “Bedrijfsdoeleinden”. De bedoeling van deze nieuwe 
medebestemming is het mogelijk maken van de vestiging van een handelsonderneming op het gebied 
van reinigingsmachines en apparaten voor met name de agrarische sector. 
 
Aangezien er geen overwegende bezwaren zijn vanuit oogpunt van ruimtelijke ordening heeft het 
College van Burgemeester en Wethouders ingestemd om de benodigde procedure hiervoor op te 
starten.  
 
 
Doel:  
 
Deze betreffende agrarische bedrijfsgebouwen zijn vrijgekomen in verband met  de 
bedrijfsbeëindiging en het gaat derhalve om een herbestemming. Het thans aanwezige bedrijf behelst 
een Fruitbedrijf, waarvan de opstallen gebruikt worden voor sorteren, opslaan en het koelen van 
appels, peren en klein fruit. Dit fruit komt van boomgaarden die in de omgeving liggen. De 
herbestemming betreft een lichte verandering (hergebruik) ten behoeve van het perceel. Het betreft  
dus enkel  het gebruik van het perceel  (van bedrijf naar bedrijf). Het nieuw te vestigen bedrijf behelst 
een “agrarisch verzorgend c.q. dienstverlenend bedrijf en verwant aan de aan het buitengebied 
gebonden bedrijven” (Een handelsonderneming). 
 
Dit bedrijf is thans gevestigd aan de Pompstraat , binnen de bebouwde kom, te Waardenburg en heeft 
daar geen expansie mogelijkheden. Voor een goede en economisch verantwoorde bedrijfsvoering in 
de toekomst dient het bedrijf te beschikken over een grotere opslagcapaciteit en buitenruimte. In de 
huidige situatie aan de Pompstraat is dit absoluut onvoldoende en kan geen groei worden 
gerealiseerd. Op deze plek is in feite nu al te weinig ruimte voor een goede bedrijfsvoering. Voor de 
financiële draagkracht en behoud van de werkgelegenheid van het bedrijf is derhalve uitbreiding 
(vergroting van de ruimte) dringend gewenst. 
 
Er is geen sprake van uitbreiding van de bebouwingsmassa, noch van de bedrijfsgebouwen noch van 
de bestaande woning aan de Heuvelstraat. 
 
 
Gemeentelijk Beleid, oftewel eventuele strijdigheid  met goede Ruimtelijke Ordening:  
 
Hierna wordt nog eens aangegeven waarom er geen overwegende bezwaren zijn vanuit oogpunt van 
ruimtelijke ordening. 
 
De Gemeente  Neerijnen heeft op 9 juli 2009 de Woonvisie Neerijnen 2010-2025 „Behoud door 
ontwikkeling‟ vastgesteld. Belangrijke thema‟s in deze woonvisie zijn het behoud en uitbreiding van 
het economische, maatschappelijke en sociale voorzieningenniveau en het behoud van de identiteit, 
het rustieke en landelijke karakter.  
 



Vervolg Gemeentelijk Beleid, oftewel eventuele stri jdigheid met goede Ruimtelijke 
Ordening:  
 
Het kunnen behouden en realiseren van voldoende en passende voorzieningen vereist voldoende 
economisch draagvlak: een voldoende bevolkingsomvang en een diverse bewonerssamenstelling.  
'Groei' en 'Ontwikkeling' zijn daarom de centrale thema's in de woonvisie. Groei en ontwikkeling zijn 
nodig om de bevolkingsomvang te kunnen laten stijgen en  meer divers van samenstelling te laten 
zijn. Daardoor kan het gewenste voorzieningenniveau behouden c.q. gerealiseerd worden.  
En dat is weer voorwaarde om de leefbaarheid van de (kleine) kernen te kunnen waarborgen. 'Behoud 
door ontwikkeling' is de hoofdstrategie van de woonvisie.  
Doel van dit beleid is vanzelfsprekend ook om de woon- en werkfuncties van de gemeente te 
behouden c.q. te versterken. Bij het niet verlenen van de gevraagde medewerking zou zelfs mogelijk 
de situatie kunnen ontstaan van leegstand en of verpaupering van de betreffende omgeving. 
 
De gewenste gebruikswijziging van het perceel aan de Heuvelstraat is niet strijdig met de doelstelling 
van de gemeentelijke woonvisie, enerzijds omdat de identiteit, het rustieke en landelijke karakter van 
deze straat behouden blijft en anderzijds het behoud van economische voorzieningen. Doordat het 
perceel aan de Heuvelstraat ook in de toekomst gebruikt blijft worden als ‘wonen’ (bedrijfswoning) 
wordt het verder wegtrekken van bewoners eveneens voorkomen. Hierdoor wordt er bijgedragen aan 
het behoud van, en mogelijk de gewenste toename van, de bevolkingsomvang. 
Ook gezien vanuit het economisch perspectief is het een goede ontwikkeling dat het te vestigen bedrijf 
voor de gemeente behouden blijft. Gesteld kan dus worden dat de onderhavige wijziging de 
gemeentelijke beleidsdivisie in deze ondersteunt. 
 
Tevens wordt nogmaals opgemerkt dat er geen sprake is van uitbreiding van de bebouwingsmassa, 
noch van de bedrijfsgebouwen noch van de bestaande woning aan de Heuvelstraat. Dit 
karakteristieke boerderijtje blijft behouden. Er gaan geen veranderingen plaatsvinden in relatie tot de 
openbare weg en de openbare ruimte.  
 
De verhardingen op het perceel zelf worden niet uitgebreid, wel verbeterd en verfraaid. Een mee te 
wegen aspect is ook dat de situatie terplaatse verbetert ten opzichte van de thans plaatsvindende 
activiteiten, zoals groot vrachtvervoer van fruitwagens etc. (bij het onderdeel verkeersbewegingen 
wordt hierop nog nader ingegaan).  
 
 
Milieu, waaronder geluid, lucht en verkeer:  
 
Bedrijven zijn milieubelastende bestemmingen die hinder ten opzichte van milieugevoelige 
bestemmingen (waaronder wonen) kunnen veroorzaken. Om deze hindersituaties te voorkomen dient 
bij een bestemmingsplan(wijziging) waarin milieubelastende en milieugevoelige bestemmingen in 
elkaars nabijheid mogelijk worden gemaakt in principe uit te worden gegaan van scheiding van 
functies. In de onderhavige situatie is er in de directe omgeving geen sprake van aanwezigheid van 
deze categorie van bedrijven 
 
De woning is tot op heden als bedrijfswoning gebruikt en zal dat ook blijven. De bestaande gebouwen 
krijgen een andere vorm van gebruik. Deze andere vorm van gebruik houdt in het tentoonstellen, 
opslaan en uitleveren van reinigingsmachines, kleine apparaten, mobiele heaters etc. Er zijn geen 
bedrijven in de directe omgeving die de juridische gebruikswijziging onmogelijk maken. Bovendien kan 
geconstateerd worden dat, op grond van de milieuwetgeving, het gebruik van het pand niet/nauwelijks 
wijzigt.  De wijziging dient niet om nieuwe bouwactiviteiten mogelijk te maken en het betreft ook geen 
wijziging naar een “milieu gevoelige” bestemming. In de nieuwe bestemming/bedrijfsvoering is er geen 
sprake van opslag van brand- of explosief gevaarlijke stoffen. Er zijn geen voor de omgeving 
belastende factoren zoals bestrijdingsmiddelen of geluids- of lucht- hinderaspecten. 
 
Het bedrijf kan geschaard worden in de milieucategorie 2: Overige groothandel in apparaten, 
machines en vakbenodigdheden, SBI code 469. (VNG-zonering) Ter verduidelijking het betreft hier: 
mobiele heaters, kleine reinigingsmachines, dompelpompen, hogedrukreinigers, hogedrukslangen, 
onderdelen hiervoor etc.etc. Derhalve geen volumineuze machines o.i.d. 
De huidige agrarische bestemming betreft eveneens milieucategorie 2, SBI code 013. (VNG-zonering)  
 



Vervolg Milieu, waaronder geluid, lucht en verkeer:  
 
De toelaatbaarheid (inpasbaarheid) van de nieuwe bedrijvigheid kan als volgt worden beoordeeld. 
Zoals gesteld is er geen sprake van stof of geur aspecten die het bedrijf zal veroorzaken. 
Het aspect geluid zou mogelijkerwijs aan de orde kunnen zijn aangezien de naastliggende woning,   
nr. 3, op een afstand van 12 meter is gelegen. De activiteiten van het bedrijf zijn echter nagenoeg 
geluidsarm, t.w. het tentoonstellen, opslaan, uitleg en levering van genoemde vakbenodigdheden.          
Al deze activiteiten gebeuren inpandig (en voor een gedeelte digitaal). Er zijn geen buitenactiviteiten 
of werkzaamheden op het terrein. Er is dus geen sprake van geluid(hinder) voor de directe omgeving.  
 
Ten aanzien van het aspect verkeer wordt het volgende opgemerkt. De Heuvelstraat is een relatief 
rustige straat en vormt een verbinding tussen de Steenweg en de  A.H. de Kockstraat. Er is dus 
sprake van een goede ontsluiting. De te vestigen handelsonderneming heeft geen overmatige 
aantrekkende verkeers- en vervoersbewegingen. 
 
De levering c.q. bevoorrading van machines en materialen gebeurt op periodiek geplande momenten, 
twee à drie maal per week en door kleinere (bestel) auto’s. De tijdstippen waarop dit plaatsvindt ligt 
vanzelfsprekend in de daguren, van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur.  De 
handelsonderneming zelf maakt gebruik van twee kleine bestelauto’s.  
Het laden en lossen zal plaatsvinden aan de achterzijde van de bedrijfsgebouwen op het reeds 
bestaande verharde terrein. Indien - zeer incidenteel - een grotere vrachtauto dient te lossen, zal dit 
aan de voorzijde gebeuren, waarna met een kleine - elektrische - heftruck de goederen naar de 
achterzijde  zullen worden verplaatst. De naastliggende woning, nr. 3, wordt hierdoor niet belast. Het 
parkeren kan ook volledig op het bestaande eigen terrein (met name aan de voorzijde) plaatsvinden. 
Ten overvloede wordt nog opgemerkt dat de vervoersbewegingen aanzienlijk milieuvriendelijker zullen 
verlopen ten opzichte van de situatie zoals die jaren was, nl. grote (fruit-)vrachtauto’s. 
 
Zoals gesteld zijn er dus geen overmatige aantrekkende verkeersbewegingen te verwachten van 
bedrijfsauto’s. Alle bedrijfsmatige bezoek- en parkeerbewegingen vinden plaats aan de voorzijde van 
het pand en op ruime afstand (20 meter) van de naastliggende woning, nr. 3. 
 
In het te wijzigen bestemmingsplan is geen sprake van toename van nieuwe infrastructuur oftewel 
nieuwe geluidsgevoelige functies. De bestaande woning blijft dezelfde functie houden als 
bedrijfswoning. Ten opzichte van de huidige bestemming zal er zeker geen sprake zijn van extra 
verkeersbewegingen of toename van geluids(over)last. 
 
 
Externe Veiligheid : 
 
Het externe veiligheidsbeleid is gericht op de beperking en/of beheersing van de risico’s voor de 
omgeving vanwege gevaarlijke stoffen binnen inrichtingen en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het 
uitgangspunt van het beleid is dat burgers voor de veiligheid van hun omgeving mogen rekenen op 
een minimum beschermingsniveau (plaatsgebonden risico). Daarnaast moet in relevante situaties de 
kans op een groot ongeluk met meerdere slachtoffers (het groepsrisico) worden afgewogen en 
verantwoord binnen het invloedsgebied. 
 
Voor (de omgeving van) de meest risicovolle bedrijven is het "Besluit externe veiligheid inrichtingen" 
(Bevi) van belang. Aanvullend zijn in het Vuurwerkbesluit en Activiteitenbesluit (Besluit algemene 
regels inrichtingen milieubeheer) veiligheidsafstanden genoemd die rond minder risicovolle 
inrichtingen moeten worden aangehouden. 
Daarnaast is het toetsingskader voor de omgeving van transportassen en buisleidingen voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen vastgelegd in de "Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke 
stoffen" en het "Besluit externe veiligheid buisleidingen" (Bevb). In 2013 wordt de "Circulaire 
risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen" vervangen door het "Besluit externe veiligheid 
transportroutes". 
 
 
 
 
 



Vervolg Externe Veiligheid : 
 
Verder zijn in de Externe Veiligheidsvisie van Neerijnen richtinggevende uitspraken opgenomen over: 
 
-  de invulling van de beleidsvrije ruimte bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (kwetsbare of 

beperkt kwetsbare objecten) rondom de meest risicovolle bedrijven (Bevi-bedrijven), en langs 
relevante transportassen en buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen; 

-  de gebieden waar nieuwe risicobronnen wel of niet worden toegestaan. 
 
Uit de provinciale risicokaart, eindrapporten over het basisnet en actuele informatie over relevante 
risicobronnen binnen de gemeente blijkt dat het plangebied of de nieuwe bestemming niet ligt binnen: 
 
-  het invloedsgebied van een Bevi-inrichting, 
-  de veiligheidsafstanden van andere stationaire risicobronnen, 
-  de 200 meter zone vanaf een basisnetroute (de autosnelwegen A2 en A15, de Waal en de 

spoorlijnen Utrecht-Den Bosch en de Betuweroute), 
- een toekomstig plasbrandaandachtsgebied, en 
- het invloedsgebied van een relevante buisleiding voor het transport van gevaarlijke stoffen. 
 
Het aspect externe veiligheid vormt derhalve geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 
 
 
Bodem:  
 
De bodemkwaliteit is in het kader van een bestemmingsplan van belang indien er sprake is van 
functieveranderingen of een ander gebruik. De bodem moet geschikt zijn voor de nieuwe functie. 
 
Het doel  van de Wet Bodembescherming is het behoud en de verbetering van de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit.  Voor het betreffende te wijzigen plangebied is een bodemonderzoek verricht (Zie 
rapport van Bakker Milieuadviezen te Waalwijk d.d. 04.07.2012 en alsmede een nader aanvullend 
bodemonderzoek d.d. 15.04.2013). 
 
Uit dit bodemonderzoek is gebleken dat grond en grondwater minimaal tot licht verontreinigd zijn. 
Er is vervolgens nader aanvullend bodemonderzoek gedaan naar deze verontreiniging. Gebleken is 
dat de aangetroffen verontreiniging buiten het onderhavige te wijzigen bestemmingsplangedeelte valt. 
De verontreiniging die is aangetroffen op het achterliggende terrein (dat buiten het te wijzigen 
bestemmingsplangedeelte valt) is inmiddels - zoals is voorgeschreven - aangemeld bij de Provincie 
Gelderland. 
De bodemsituatie staat derhalve de voorgenomen bestemmingsplanwijziging niet in de weg. 
 
 
Overige omgevingsaspecten:  
 
Flora  en fauna;  Archeologie en cultuurhistorie. 
De Europese Vogelrichtlijn 1979 en de Habitatrichtlijn 1992 zijn overgenomen in de Flora- en 
Faunawet. Met deze wet worden dieren en planten beschermd. In deze wet is ondermeer bepaald dat 
beschermde dieren niet gedood, gevangen of verontrust mogen worden en beschermde planten niet 
geplukt, uitgestoken of verzameld mogen worden. Dit betekend dat genoemde handelingen ten 
aanzien van dieren en planten niet mogelijk zijn. Aangezien in het voorliggende wijzigingsplan slechts 
de gebruiksmogelijkheden worden gewijzigd en er geen nieuwbouwactiviteiten en geen 
nieuwbouwvergrotingen of sloopwerkzaamheden plaats vinden is er uit oogpunt van Flora- en 
Faunabescherming geen bezwaar tegen deze planwijziging. Om dezelfde reden – geen 
nieuwbouwactiviteiten etc. – en ook omdat het betreffende perceel niet in een gebied met een 
archeologische ‘verwachtingswaarde’ ligt is het verrichten van nader archeologisch onderzoek niet 
nodig.  
 
 
 
 



Slot:  
 
Geconcludeerd kan worden dat er vanuit de ruimtelijke ordening geen planologische bezwaren 
bestaan tegen de herbestemming van de bedrijfs- opstallen aan de Heuvelstraat 2T1 te Waardenburg.  
Hierbij zijn alle mogelijk in het geding zijnde belangen afgewogen. Deze omvatten het gemeentelijk 
ruimtelijke ordeningsbeleid, het milieu (waaronder geluid, lucht, bodem, verkeer en externe veiligheid), 
de Flora- en Fauna en overige omgevingsaspecten. Hieruit kan derhalve worden vastgesteld dat aan 
de voorgestelde bestemmingswijziging medewerking kan worden verleend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Foto’s van de huidige situatie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto voorste gebouw     Foto binnenzijde voorste gebouw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto binnenzijde achterste gebouw   Foto buitenzijde achterste gebouw 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Aan de Heuvelstraat 24-26 (eerder genummerd als Heuvelstraat 6-6a) in Waardenburg 

was een fruitgroothandel met bedrijfswoning gevestigd. De activiteiten van de groot-

handel zijn gestaakt, waardoor de (koel)schuren op het perceel niet meer bedrijfsmatig 

in gebruik zijn. De initiatiefnemer is voornemens om zijn aannemersbedrijf te verplaat-

sen van de huidige locatie aan de Steenweg in Neerijnen naar deze locatie aan de Heu-

velstraat in Waardenburg. In de voormalige opslagloodsen (Heuvelstraat 26) zullen de 

activiteiten van het aannemersbedrijf gaan plaatsvinden. De woning aan de Heuvel-

straat 24 blijft behouden als bedrijfswoning bij het bedrijf. Er wordt geen bebouwing 

gesloopt of toegevoegd.  

 

Het perceel is in het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied' bestemd als 'Agrarisch 

gebied' met de medebestemming 'Bedrijfsdoeleinden'. Het bedrijfsperceel is aangeduid 

als 'B25'. De gronden met deze aanduiding zijn bestemd voor 'fruitopslag/sorteren/op-

slag'. De gronden aan de Heuvelstraat 24-26 zijn dus specifiek bestemd voor een fruit-

groothandel. Vestiging van een aannemersbedrijf op deze locatie is daardoor niet direct 

mogelijk binnen de (gebruiks)voorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Bui-

tengebied'. Dit bestemmingsplan biedt echter wel de mogelijkheid om via een vrijstel-

ling het bedrijfstype te wijzigen. Aan deze vrijstelling zijn verschillende voorwaarden 

verbonden. De gemeente Neerijnen is voornemens om medewerking te verlenen aan 

de vestiging van het aannemersbedrijf aan de Heuvelstraat 24-26, mits wordt voldaan 

aan deze voorwaarden. Het initiatief wordt meegenomen bij de integrale herziening van 

het bestemmingsplan 'Buitengebied'. In voorliggende ruimtelijke onderbouwing wordt 

het initiatief getoetst aan de voorwaarden die in het vigerende bestemmingsplan zijn 

opgenomen voor het (via vrijstelling) toestaan van een ander bedrijfstype. Deze notitie 

vormt daarmee de onderbouwing die nodig is om het initiatief mee te nemen in het 

nieuwe bestemmingsplan 'Buitengebied'.  

 

1.2 Plangebied 

Het plangebied ligt ten noordoosten van de kern Waardenburg, op de hoek van de 

Heuvelstraat en de A.H. de Kockstraat. In het plangebied bevinden zich zowel de 

(koel)schuren/loodsen van de voormalige fruitgroothandel (Heuvelstraat 26) als de 

daarbij behorende bedrijfswoning (Heuvelstraat 24). Het plangebied grenst in het wes-

ten aan het perceel van een champignonkwekerij en in het zuiden aan het buitenge-

bied.  

 

1.3 Vigerend bestemmingsplan 

Voor het plangebied vigeert het bestemmingsplan 'Buitengebied 2002', dat op 28 

maart 2002 is vastgesteld door de gemeenteraad.  
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Dit bestemmingsplan is herzien door de vaststelling van het bestemmingsplan 'Repara-

tieherziening bestemmingsplan Buitengebied', dat is vastgesteld op 30 november 

2006.   

 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is de planbeschrijving opgenomen. In dat hoofdstuk wordt aandacht be-

steed aan het initiatief en wordt het initiatief getoetst aan de voorwaarden die in het 

vigerende bestemmingsplan zijn opgenomen voor de wijziging van het bedrijfstype. In 

hoofdstuk 3 wordt kort aandacht besteed aan de overige haalbaarheidsaspecten.  
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2 Planbeschrijving 

2.1 Het initiatief 

De initiatiefnemer is voornemens om zijn aannemersbedrijf, dat is gevestigd aan de 

Steenweg 94a in het buitengebied van Neerijnen, te verplaatsen naar de locatie Heu-

velstraat 24-26 in Waardenburg. Het bedrijf kan op de bestaande locatie niet worden 

uitgebreid, terwijl hieraan wel behoefte bestaat. De activiteiten van de fruitgroothandel 

zijn beëindigd, waardoor de bedrijfsbebouwing is vrijgekomen. Door de vestiging van 

een nieuw bedrijf op deze locatie krijgt de aanwezige bebouwing opnieuw een bedrijfs-

functie. 

 

Het aannemersbedrijf wordt gevestigd in de bestaande bedrijfsgebouwen op het per-

ceel. De bedrijfsbebouwing bestaat uit een aantal aaneengebouwde (koel)schuren. Er 

wordt geen bebouwing toegevoegd of gesloopt. De bedrijfswoning aan de Heuvelstraat 

24 blijft gehandhaafd en wordt in gebruik genomen als bedrijfswoning bij het aanne-

mersbedrijf. De ontsluiting van het bedrijfsperceel, via een inrit aan de noordoostzijde 

van het perceel, blijft ongewijzigd. In ruimtelijk opzicht heeft het initiatief dan ook geen 

wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie tot gevolg. Er is slechts sprake van een 

functionele wijziging (van fruitgroothandel naar aannemersbedrijf).  

 

2.2 Regeling vigerend bestemmingsplan 

2.2.1 Bestemming 

Voor het plangebied vigeert het bestemmingsplan 'Buitengebied', dat is vastgesteld in 

2002. Dit bestemmingsplan is in 2006 herzien door middel van de 'Reparatieherzie-

ning bestemmingsplan Buitengebied'. Daarbij is onder andere voor het plangebied van 

deze ruimtelijke onderbouwing de plankaart herzien.  

Uitsnede bestemmingsplan 'Buitengebied' (na reparatieherziening 2006) 
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Het plangebied is in het bestemmingsplan bestemd als 'Agrarisch gebied' met de me-

debestemming 'Bedrijfsdoeleinden'. Het perceel heeft verder de aanduidingen 'B25', 

'1BW' en '1600 m2'. Op grond van het bestemmingsplan 'Buitengebied' is op de gron-

den met de aanduiding 'B25' een bedrijf in fruitopslag/sorteren/opslag toegestaan. Op 

het perceel is één bedrijfswoning (1BW) toegestaan. Het bestaand bebouwd oppervlak 

aan bedrijfsgebouwen (in dit geval 1.600 m2) mag met maximaal 15% worden vergroot.  

 

2.2.2 Vrijstellingsbevoegdheid 

In artikel 23 van het bestemmingsplan 'Buitengebied' zijn diverse vrijstellings- en wijzi-

gingsbevoegdheden opgenomen. Dit artikel kent onder andere een vrijstellingsmoge-

lijkheid om binnen de medebestemming 'Bedrijfsdoeleinden' het bedrijfstype te wijzi-

gen. Hiervoor zijn in artikel 24 van het bestemmingsplan verschillende toetsingscriteria 

opgenomen. Wijziging van het bedrijfstype (artikel 24 lid 17) is toegestaan, mits: 

1 de milieubelasting van het nieuw te vestigen bedrijf naar aard en omvang lager is 

dan die van het bestaande bedrijf. Wijziging van het bedrijfstype naar een bedrijfs-

type met een gelijkwaardige milieubelasting is uitsluitend toegestaan in het geval 

dat het bestaande bedrijf een milieubelasting heeft in de categorie 1 tot en met 3; 

2 geen uitbreiding van de bestaande bebouwing plaatsheeft; 

3 de verkeersaantrekkende werking niet toeneemt; 

4 geen detailhandel plaatsvindt; 

5 voor wijziging van het bedrijfstype in het winterbed van een ja, mits naar een nee, 

tenzij-categorie, geldt dat hiervoor een wijzigingsplanprocedure moet worden ge-

volgd en advies moet worden gevraagd van de rivierbeheerder. 

 

Het plangebied van deze ruimtelijke onderbouwing ligt niet in het winterbed van de 

Waal. Aan voorwaarde 5 hoeft daarom niet te worden getoetst. Het initiatief vindt daar-

naast plaats binnen de bestaande bebouwing (voorwaarde 2) en er vindt bij het aan-

nemersbedrijf geen detailhandel plaats (voorwaarde 4). Om het initiatief mogelijk te 

maken, dient het voornemen wel te worden getoetst aan de voorwaarden 1 en 3 van 

de vrijstellingsbevoegdheid. In de volgende paragrafen is een toetsing aan deze voor-

waarden opgenomen.  

 

2.3 Milieubelasting  

2.3.1 Voorwaarde uit vigerend bestemmingsplan 

Eén van de voorwaarden van artikel 24 lid 17 heeft betrekking op de milieubelasting 

van de bedrijfsactiviteiten. Wijziging van het bedrijfstype is uitsluitend toegestaan als 

de milieubelasting van het nieuw te vestigen bedrijf naar aard en omvang lager is dan 

die van het bestaande bedrijf. Wijziging naar een bedrijfstype met een gelijkwaardige 

milieubelasting is toegestaan als het bestaande bedrijf een milieubelasting heeft in de 

milieucategorieën 1 tot en met 3.  
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2.3.2 VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering' als toetsingskader 

Voor het bepalen van de milieubelasting van bedrijfsactiviteiten kan gebruik worden 

gemaakt van de systematiek van de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ (editie 

2009). In de VNG-brochure is een lijst met bedrijfsactiviteiten opgenomen, waarop de 

activiteiten zijn ingedeeld in milieucategorieën met bijbehorende richtafstanden. Op 

basis van de te verwachten milieubelasting van bedrijven gelden richtafstanden die va-

riëren van 10 meter (milieucategorie 1) tot 1.500 meter (milieucategorie 6). De richtaf-

standen gelden in principe tussen de perceelsgrens van de inrichting en de gevel van 

een gevoelig object (zoals een woning). Bij activiteiten die ruimtelijk duidelijk te onder-

scheiden zijn (zoals productie, kantoor, opslag, laden/lossen) is maatwerk mogelijk. In-

dien wordt voldaan aan de richtafstand uit de VNG-brochure is enerzijds sprake van 

voldoende zekerheid voor een bedrijf dat de bedrijfsactiviteiten binnen aanvaardbare 

voorwaarden kunnen worden uitgeoefend en is anderzijds ter plaatse van de gevoelige 

objecten in de omgeving sprake van een goed woon- en leefklimaat. De afstanden zijn 

indicatief en zijn gebaseerd op gemiddeld moderne bedrijven. In specifieke gevallen is 

maatwerk mogelijk en kan gemotiveerd worden afgeweken van de afstanden.  

 

In de VNG-brochure worden twee omgevingstypen onderscheiden, namelijk 'rustige 

woonwijk'/'rustig buitengebied' en 'gemengd gebied'. Een 'rustige woonwijk' is een 

woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijk-

gebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies voor en langs de randen 

is weinig verstoring door verkeer. Een 'gemengd gebied' is een gebied met een matige 

tot sterke functiemenging, waar direct naast woningen andere functies zoals winkels, 

horeca en (kleine) bedrijven voorkomen. Ook lintbebouwing in het buitengebied met 

overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan worden beschouwd als 'gemengd 

gebied'. Tenslotte behoren gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen tot 

het omgevingstype 'gemengd gebied'. De indicatieve afstanden uit de bedrijvenlijst zijn 

de afstanden die gelden tot de gevels van woningen in een ‘rustige woonwijk’. Voor 

woningen in een ‘gemengd gebied’ kan deze afstand met één trede worden gecorri-

geerd zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat. In de volgende tabel 

zijn de milieucategorieën met bijbehorende indicatieve afstanden weergegeven.  

 

milieucategorie    
richtafstand tot omgevingstype 

rustige woonwijk 

richtafstand tot omgevingstype 

gemengd gebied 

1  10 m  0 m 

2  30 m  10 m 

3.1  50 m  30 m 

3.2  100 m  50 m 

4.1  200 m   100 m 

4.2  300 m   200 m 

5.1  500 m   300 m 

5.2  700 m  500 m 

5.3  1.000 m   700 m 

6  1.500 m  1.000 m 
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2.3.3 Toetsing milieucategorie 

Op het perceel Heuvelstraat 24-26 was voorheen een groothandel in fruit gevestigd, 

die in het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied' is bestemd als bedrijf in 'fruitop-

slag/sorteren/opslag' (aanduiding B25). Een groothandel in fruit (SBI-code 46217, 

4631) valt op basis van de bedrijvenlijst in de VNG-brochure in milieucategorie 3.1. Er 

geldt een indicatieve afstand van 50 meter tot een woning in een 'rustige woonwijk' en 

een afstand van 30 meter tot een woning in 'gemengd gebied'. De activiteiten die op 

het perceel plaatsvonden bestonden hoofdzakelijk uit het opslaan, sorteren en distri-

bueren van fruit. Deze activiteiten vonden hoofdzakelijk inpandig plaats. Transportbe-

wegingen, zowel van personenauto's als (koel)vrachtwagens, en laad- en losactiviteiten 

vonden met name plaats aan de noordzijde van het perceel. Op deze locatie wordt het 

perceel via een brede inrit ontsloten vanaf de kruising Heuvelstraat / A.H. de Kock-

straat.  

 

Het initiatief betreft de vestiging van een aannemersbedrijf in de bestaande opstallen 

op het perceel. Een aannemersbedrijf met een bedrijfsoppervlakte van meer dan 

1.000 m2 (SBI-code 41, 42, 43) valt volgens de VNG-brochure in milieucategorie 3.1. Er 

is in dit geval dus sprake van een bedrijfstype met een gelijkwaardige milieubelasting 

als een groothandel in fruit. Op basis van de voorwaarde die is opgenomen in het vige-

rende bestemmingsplan is omzetting van een fruitgroothandel in een aannemersbedrijf 

dus mogelijk.  

 

Het aannemersbedrijf wordt gevestigd in de bestaande panden. Het grootste gedeelte 

van de werkzaamheden van het aannemersbedrijf vindt niet plaats in het plangebied, 

maar wordt uitgevoerd op locatie. De werkzaamheden die plaatsvinden op het perceel 

aan de Heuvelstraat bestaan hoofdzakelijk uit de inpandige opslag van (bouw)materi-

alen en werkzaamheden in de inpandige werkplaats (onderdeel van het aannemersbe-

drijf). Doordat de werkzaamheden inpandig plaatsvinden, is de geluiduitstraling zeer 

beperkt. De ontsluiting van het perceel wordt niet gewijzigd. Het verkeer van en naar 

het aannemersbedrijf zal gebruik maken van de inrit aan de noordzijde van het per-

ceel, die voorheen ook werd benut door de (koel)vrachtwagens die de fruitgroothandel 

bevoorraadden.  

 

2.3.4 Toetsing woon- en leefklimaat 

Uit voorgaande paragraaf blijkt dat het aannemersbedrijf qua milieubelasting gelijk-

waardig is aan de voorheen gevestigde fruitgroothandel, waarmee wordt voldaan aan 

de voorwaarde die is verbonden aan de vrijstellingsmogelijkheid uit het vigerende be-

stemmingsplan. Daarnaast is het van belang om inzicht te bieden in de inpasbaarheid 

van het aannemersbedrijf op deze locatie. Enerzijds dienen de bedrijfsactiviteiten bin-

nen aanvaardbare voorwaarden te kunnen worden uitgeoefend. Anderzijds dient ter 

plaatse van de gevoelige objecten in de omgeving sprake te zijn van een goed woon- en 

leefklimaat. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de systematiek van de VNG-brochure 

met de daarin opgenomen richtafstanden.  
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Het perceel Heuvelstraat 24-26 maakt onderdeel uit van het bebouwingscluster rond 

de kruising Heuvelstraat / A.H. de Kockstraat. Deze bebouwingsconcentratie wordt ge-

kenmerkt door een afwissing van woningen met agrarische en niet-agrarische bedrij-

vigheid. Zo is op het naastgelegen perceel een champignonkwekerij gevestigd en be-

vindt zich aan de overzijde van de A.H. de Kockstraat een garagebedrijf. Vanwege de 

afwisseling van woningen met (agrarische) bedrijfsfuncties is sprake van het omge-

vingstype 'gemengd gebied'. Voor een bedrijf in milieucategorie 3.1 (zowel de fruit-

groothandel als het aannemersbedrijf) geldt een indicatieve afstand van 30 meter tus-

sen de bedrijfsactiviteiten en een woning in 'gemengd gebied'.    

De dichtstbijzijnde woning aan de Heuvelstraat (Heuvelstraat 5) staat op een afstand 

van ruim 20 meter ten noordwesten van het perceel Heuvelstraat 24-26. Op het noord-

westelijk gedeelte van het bedrijfsperceel Heuvelstraat 24-26 staat de bedrijfswoning 

met bijbehorende tuin. De afstand van de woning Heuvelstraat 5 tot het gedeelte van 

het perceel waar bedrijfsactiviteiten plaatsvinden, bedraagt circa 50 meter. De woning 

A.H. de Kockstraat 4 (ten zuiden van het bedrijfsperceel) staat op ruim 30 meter af-

stand van de perceelsgrens. Dit geldt ook voor de woning A.H. de Kockstraat 3. Voor 

deze woningen geldt dat wordt voldaan aan de richtafstand van 30 meter tussen de mi-

lieubelastende (bedrijfs)activiteiten en de gevels van de woningen.  

 

Ten noordoosten van het bedrijfsperceel, aan de overzijde van de A.H. de Kockstraat, 

staan de woningen A.H. de Kockstraat 3a en 3b. De woning op nummer 3b is een be-

drijfswoning bij het op hetzelfde perceel gevestigde garagebedrijf en staat op circa 27 

meter van de perceelsgrens van perceel Heuvelstraat 24-26. De (burger)woning A.H. de 

Kockstraat 3a staat op circa 22 meter van de perceelsgrens van het bedrijfsperceel.  

Luchtfoto plangebied met bedrijfsfuncties en woningen in de omgeving 

champignonkwekerij 

garagebedrijf 

Heuvelstraat 5 

A.H. de Kockstraat 4 

A.H. de Kockstraat 3a 

A.H. de Kockstraat 3b 
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Deze woningen staan dus binnen de indicatieve afstand van 30 meter die geldt voor 

een bedrijf in milieucategorie 3.1. Aan de oostzijde van het bedrijfsperceel vinden ech-

ter zowel in de huidige als in de toekomstige situatie slechts zeer beperkt bedrijfsactivi-

teiten plaats. Het merendeel van de activiteiten van het aannemersbedrijf vindt inpan-

dig plaats en laad- en losbewegingen vinden plaats op en rond de noordelijke in-/uitrit. 

De gronden ten oosten en zuiden van de bedrijfshallen zullen, mede vanwege de aan-

wezigheid van een klein gemaal (aan de oostzijde van het perceel) en een watergang 

(langs de zuidelijke grens van het perceel) niet of slechts zeer beperkt in gebruik wor-

den genomen ten behoeve van het aannemersbedrijf. De afstand van de woningen A.H. 

de Kockstraat 3a en 3b tot aan de bedrijfshallen op het bedrijfsperceel Heuvelstraat  

26 bedraagt ruim 30 meter, de afstand tot aan de noordelijke inrit bedraagt circa 40 

meter (nummer 3b) respectievelijk circa 60 meter (nummer 3a). Hiermee wordt vol-

daan aan de indicatieve afstand uit de VNG-brochure. Geconcludeerd kan worden dat 

ook ter plaatse van deze woningen sprake is van een goed woon- en leefklimaat.  

 

2.3.5 Conclusie  

Op basis van de systematiek van de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering' kan 

worden geconcludeerd dat het aannemersbedrijf geen grotere milieubelasting tot ge-

volg heeft dan de fruitgroothandel die op het perceel was gevestigd: beide bedrijven 

vallen in milieucategorie 3.1. Daarnaast is de afstand tot de omliggende woningen vol-

doende groot om hinder te voorkomen. Ter plaatse van deze woningen zal, ook na ves-

tiging van het aannemersbedrijf, sprake zijn van een goed woon- en leefklimaat. Uit 

oogpunt van milieuzonering zijn er derhalve geen belemmeringen voor het initiatief.  

 

2.4 Verkeer 

2.4.1 Voorwaarde uit vigerend bestemmingsplan 

Eén van de voorwaarden van artikel 24 lid 17 heeft betrekking op de verkeersaantrek-

kende werking van de bedrijfsactiviteiten. Wijziging van het bestaande bedrijfstype is 

uitsluitend toegestaan als de verkeersaantrekkende werking niet toeneemt.  

 

2.4.2 Toetsing verkeersaantrekkende werking 

De verkeersaantrekkende werking van het aannemersbedrijf is beperkt. Volgens opga-

ve van de initiatiefnemer betreft het enkele vrachtwagens per week en een beperkt 

aantal bedrijfsbusjes die enkele keren per dag van en naar het bedrijf rijden. Voorheen 

was het perceel in gebruik als fruitgroothandel. Voor het aan- en afvoeren van fruit 

werd gebruik gemaakt van (koel)vrachtwagens. Een aanzienlijk deel van de verkeers-

aantrekkende werking van de fruitgroothandel bestond derhalve uit zwaar verkeer. In 

de nieuwe situatie bestaat het merendeel van de verkeersbewegingen uit licht verkeer 

(personenauto's) of middelzwaar verkeer (bestelbusjes). De hoeveelheid zwaar verkeer 

neemt af ten opzichte van de situatie waarin op het perceel een fruitgroothandel was 

gevestigd. Er is geen sprake van een toename van de verkeersaantrekkende werking.  
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Dit wordt bevestigd door de bedrijvenlijst in de VNG-brochure. In die lijst is per bedrijfs-

activiteit een index geven voor de verkeersaantrekkende werking, die loopt van 1 (po-

tentieel geringe verkeersaantrekkende werking) tot 3 (potentieel zeer grote verkeers-

aantrekkende werking). Voor een groothandel in fruit geldt een index van 2. Voor een 

aannemersbedrijf geldt, afhankelijk van de grootte ervan, een index van 1 of 2. Op ba-

sis van deze indicatieve bedrijfsindeling kan ook worden geconcludeerd dat een aan-

nemersbedrijf geen grotere verkeersaantrekkende werking heeft dan een fruitgroot-

handel. Uit oogpunt van de verkeersaantrekkende werking zijn er geen belemmeringen 

voor de wijziging van het bedrijfstype.  

 

2.5 Toetsing initiatief 

Uit een toetsing van het initiatief aan de voorwaarden die in het vigerende bestem-

mingsplan zijn opgenomen, blijkt dat wordt voldaan aan alle voorwaarden die zijn ge-

steld bij de vrijstellingsbevoegdheid. Er zijn derhalve geen belemmeringen om het be-

drijfstype op de locatie Heuvelstraat 24-26 te wijzigen van een fruitgroothandel (aan-

duiding 'fruitopslag/sorteren/opslag') naar een aannemersbedrijf. Het initiatief kan 

daarom mogelijk worden gemaakt in de herziening van het bestemmingsplan 'Buiten-

gebied'.  
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3 Verantwoording 

In hoofdstuk 2 is ingegaan op de haalbaarheid van het initiatief in relatie tot de rege-

ling in het vigerende bestemmingsplan. Het voornemen is getoetst en geconcludeerd is 

dat wordt voldaan aan alle voorwaarden die zijn gesteld voor het wijzigen van het be-

drijfstype. Hierna wordt kort aandacht besteed aan de beleidsmatige, milieuhygiëni-

sche en economische haalbaarheid van het initiatief.  

 

3.1 Beleid 

In het nieuwe bestemmingsplan 'Buitengebied' is een overzicht van relevante beleids-

stukken voor het buitengebied van de gemeente Neerijnen opgenomen. Het nationaal, 

provinciaal en gemeentelijk beleid zijn vertaald in een gebiedsvisie voor het buitenge-

bied, die is verwoord in hoofdstuk 4 van de toelichting van het nieuwe bestemmings-

plan. In de gebiedsvisie is aangegeven dat het bestemmingsplan 'Buitengebied' zich, 

net als de strategische visie/structuurvisie Neerijnen, richt op het behoud en de ver-

sterking van de ruimtelijke en functionele kwaliteit van het buitengebied. Deze hoofd-

doelstelling is uitgewerkt in een aantal subdoelen. Eén van deze subdoelen heeft be-

trekking op (niet-agrarische) bedrijvigheid in het buitengebied. Het doel van het be-

stemmingsplan 'Buitengebied' is om de semi-agrarische en niet-agrarische bedrijvig-

heid in het buitengebied te behouden en waar mogelijk te versterken, door ruimte te 

bieden voor uitbreiding en vanwege omschakeling van agrarische bedrijven.  

 

In de gebiedsvisie is binnen het planthema 'werken/wonen' aangegeven dat voor het 

omschakelen naar een andere vorm van bedrijvigheid een afwijkingsmogelijkheid in 

het bestemmingsplan wordt opgenomen. Omschakeling is toegestaan binnen dezelfde 

milieucategorie (maximaal categorie 3) of naar een lichtere milieucategorie. Daarnaast 

mag er geen sprake zijn van een extra verkeersaantrekkende werking, moet de be-

staande infrastructuur afdoende zijn voor de nieuwe activiteit en moet worden voorzien 

in voldoende parkeergelegenheid. De planregeling in het huidige bestemmingsplan 

'Buitengebied' wordt dus overgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Het initiatief 

aan de Heuvelstraat 24-26 voldoet aan de voorwaarden die in het nieuwe bestem-

mingsplan worden opgenomen voor wijziging van het bedrijfstype. Geconcludeerd kan 

worden dat het initiatief niet alleen past binnen de vigerende bestemmingsplanregeling 

(wijziging bedrijfstype via vrijstelling), maar ook binnen het huidige beleidskader zoals 

opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan 'Buitengebied'.  

 

Vestiging van een aannemersbedrijf op deze locatie leidt overigens niet tot een verdere 

verstening of verdichting van het buitengebied, aangezien gebruik wordt gemaakt van 

de bestaande bebouwing op het perceel. Deze bebouwing maakt deel uit van het be-

bouwingscluster rond de kruising Heuvelstraat / A.H. de Kockstraat.  
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Op grond van de 'ladder voor duurzame verstedelijking', zoals opgenomen in het Besluit 

ruimtelijke ordening, heeft hergebruik van bestaande bebouwing en van bestaande 

bebouwde percelen de voorkeur boven de realisering van nieuwe bebouwing. Het initia-

tief past binnen dit beleid, dat ook uitgangspunt is in het provinciale en gemeentelijke 

beleid.  

 

3.2 Milieuhygiënische en planologische aspecten 

Het initiatief betreft de wijziging van het type bedrijvigheid op een bestaand bedrijfs-

perceel. De (bedrijfs)bestemming van het plangebied wijzigt hierdoor niet. Er wordt 

geen bebouwing gesloopt of nieuwe bebouwing opgericht. Hierdoor kan onderzoek 

naar de verschillende milieuhygiënische aspecten (zoals bodem, akoestiek en lucht-

kwaliteit) en onderzoek naar mogelijk aanwezige archeologische waarden achterwege 

blijven. Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 is het initiatief milieutechnisch gezien (qua 

milieucategorie én qua verkeersaantrekkende werking) goed inpasbaar op deze loca-

tie. Daarnaast verandert de waterhuishoudkundige situatie niet, aangezien de hoe-

veelheid bebouwing en verharding niet toeneemt en de bestaande watergangen en het 

gemaal behouden blijven. Uit milieuhygiënisch oogpunt zijn er derhalve geen belemme-

ringen voor het initiatief.  

 

3.3 Economische uitvoerbaarheid 

Het initiatief betreft de verplaatsing van een aannemersbedrijf naar een nieuwe locatie. 

Er wordt geen bebouwing gesloopt of toegevoegd. Er is dan ook geen sprake van een 

bouwplan in de zin van artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Kostenver-

haal is daarom niet aan de orde, zodat geen noodzaak bestaat voor het opstellen van 

een exploitatieplan of het sluiten van een anterieure overeenkomst met de ontwikke-

lende partij. De kosten voor verplaatsing van het aannemersbedrijf komen volledig voor 

rekening van de initiatiefnemer. Voor de gemeente Neerijnen zijn er geen negatieve fi-

nanciële gevolgen vanwege de beoogde bedrijfverplaatsing.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Op het perceel Slimweistraat 6a te Waardenburg, kadestraal bekend onder Waardenburg X826, rust in 

het vigerende bestemmingsplan de (mede) bestemming Agrarische bedrijfsdoeleinden (agrarisch 

bouwvlak met bedrijfswoningen). De agrarische bedrijfsvoering is echter geruimde tijd geleden 

beëindigd. Een groot deel van de omliggende agrarische gronden behoren niet meer bij de boerderij. Op 

de locatie zal dan ook geen agrarisch bedrijf meer uitgeoefend kunnen worden. 

Sinds 2009 wordt op het perceel een bedrijf uitgeoefend (houthandel). De gemeente heeft, naar 

aanleiding van een principeverzoek, middels een brief (kenmerk: 12-15909 dd 13 maart 2013) 

aangegeven positief te staan tegenover de bestemmingswijziging naar bedrijf.  

   

Momenteel wordt voor het buitengebied van Neerijnen een bestemmingsplan opgesteld. De gemeente 

heeft aangegeven dat het bedrijf in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen kan worden mits hiervoor 

een goede ruimtelijke onderbouwing wordt aangeleverd. Met onderhavige goede ruimtelijke 

onderbouwing kan de bestemmingswijziging gemotiveerd worden.            

1.2 Ligging en begrenzing plangebied 

Het plangebied is gelegen aan de Slimweistraat 6a in het buitengebied van de gemeente Neerijnen, ten 

noordwesten van de kern Waardenburg. Het plangebied wordt aan de oostzijde begrensd door de 

Slimweistraat, aan de zuidzijde ligt het bedrijventerrein Slimwei en aan de noord- en westzijde door 

agrarische percelen. De volgende afbeeldingen tonen de ligging van het plangebied ten opzichte van de 

omgeving en de globale begrenzing van het plangebied.   

   

 
Ligging plangebied 
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Globale begrenzing plangebied     

1.3 Procedure 

De beoogde ontwikkeling wordt juridisch-planologisch mogelijk gemaakt middels het bestemmingsplan 

“Buitengebied”. Daarbij fungeert voorliggende document, opgenomen in de bijlage van het 

bestemmingsplan, als motivering. De zienswijzeprocedure voor deze ruimtelijke ontwikkeling verloopt via 

het bestemmingsplan “Buitengebied”. 

1.4 Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 het initiatief beschreven. In hoofdstuk 3 is een 

beschrijving van het relevante Rijks-, provinciaal en gemeentelijke beleid opgenomen. In hoofdstuk 4 

wordt vervolgens het project inhoudelijk op haalbaarheid getoetst aan de hand van het geldende beleid 

en milieuwetgeving. Hoofdstuk 5 beschrijft tenslotte de economische en maatschappelijke haalbaarheid 

van het plan, waaronder de gevoerde procedure  
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2 Het initiatief 

2.1 Huidige situatie 

Op het perceel aan de Slimweistraat 6a zijn momenteel een vijftal gedeeltelijk open loodsen ten behoeve 

van het drogen, opslag en de handel in hout. In één loods is een kleine zaagmachine aanwezig. Het totaal 

oppervlakte aan loodsen komt neer op ca. 1.500 m². 

   

Voorts staat op het terrein een bedrijfswoning van ca. 450 m² behorende bij de houthandel. In de 

voormalige mestsilo wordt een aantal paarden voor hobbymatig gebruik gehouden. De silo heeft een 

oppervlakte van ca. 250 m². In onderstaande afbeelding zijn de verschillende functies weergegeven.   

 

 
Huidige situatie plangebied 
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2.2 Toekomstige situatie 

Onderhavig plan betreft de functiewijziging van een boerderij naar een houthandel in het buitengebied 

Neerijnen direct grenzend aan het bestaande bedrijventerrein. De gemeente heeft, naar aanleiding van 

een principeverzoek, middels een brief (kenmerk: 12-15909 dd 13 maart 2013) aangegeven positief te 

staan tegenover de bestemmingswijziging naar bedrijf.  

   

Een deel van de bestaande loodsen zullen voor een goede bedrijfsvoering op termijn vervangen en 

samengevoegd worden. Concrete plannen zijn hiervoor nog niet uitgewerkt. Om een toekomstig 

bestendig plan te maken wordt daarom een bebouwingpercentage op de locatie voorgesteld. In de 

toekomst kunnen daardoor middels een eenvoudige omgevingsvergunningsprocedure de schuren op het 

perceel herbouwt en eventueel verplaatst worden. Het voorgestelde programma binnen op het perceel 

binnen het bouwvlak omvat: 

 500 m² bedrijfswoning;  

 250 m² voor bijgebouwen bij de bedrijfswoning voor o.a. hobbymatig houden van paarden;  

 2.000 m² bedrijfsbebouwing.  

Het huidige gebruik van het plangebied voor het hobbymatig houden van paarden wordt voortgezet. In het 

totaal betreft dit hobbymatig gebruik 7 paarden/grotere pony’s en 7 shetlandpony’s. Het gebruik is 

afbouwend, daarmee is, conform jurisprudentie, geen sprake van een inrichting zoals bedoeld in de Wet 

milieubeheer.     
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3 Beleidskader 

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vastgesteld. De Structuurvisie vervangt 

een groot aantal verschillende beleidsnota’s op het gebied van ruimte en mobiliteit zoals de Nota Ruimte 

(2006), Structuurvisie Randstad 2040 en de Structuurvisie voor de snelwegomgeving (2008). Door onder 

andere nieuwe politieke accenten, veranderende economische omstandigheden, klimaatverandering en 

toenemende regionale verschillen zijn de vigerende beleidsdocumenten gedateerd. 

   

De visie heeft als doel dat Nederland in 2040 concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig is. Daarbij gaat 

de visie uit van het ‘decentraal, tenzij...’ principe. Hiermee wordt de ruimtelijke ordening in toenemende 

mate neergelegd bij gemeenten en provincies. Een rijksverantwoordelijkheid kan aan de orde zijn indien: 

 een onderwerp nationale baten en/of lasten heeft en de doorzettingskracht van provincies en 

gemeenten overstijgt;  

 over een onderwerp internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan;  

 een onderwerp provincie- of landsoverschrijdend is en ofwel een hoog afwentelingsrisico kent 

ofwel in beheer bij het Rijk is.  

Nederland concurrerend 

Nederland heeft een goede ruimtelijke economische structuur voor een excellent vestigingsklimaat voor 

bedrijven en kenniswerkers. Dit betekent onder andere een uitstekende internationale bereikbaarheid 

van stedelijke regio’s en optimale (logistieke) verbindingen van de mainports Rotterdam en Schiphol, de 

brainport Zuidoost Nederland en de greenports met Europa en de rest van de wereld. 

   

Nederland bereikbaar 

De groei van mobiliteit over de weg, spoor en vaarwegen zal worden gefaciliteerd. De ambitie is dat 

gebruikers beschikken over optimale ketenmobiliteit via multimodale knooppunten en door goede 

afstemming van infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling. 

   

Nederland leefbaar en veilig 

De woon- en werklocaties in steden en dorpen moeten aansluiten op de kwalitatieve vraag en de locaties 

voor transformatie en herstructurering worden zo veel mogelijk benut. Waterveiligheid en beschikbaarheid 

van voldoende zoetwater heeft ruimte nodig en stelt eisen aan de stedelijke ontwikkeling. Nederland 

behoudt haar unieke cultuurhistorische waarden en heeft een natuurnetwerk dat de flora- en 

faunasoorten in stand houdt. Het aandeel duurzame energiebronnen zal moeten toenemen. 

   

Om een zorgvuldig gebruik van de schaarse ruimte te bevorderen, wordt een ladder voor duurzame 

verstedelijking geïntroduceerd. Dat betekent voor alle ruimtelijke plannen: 

1. eerst kijken of er vraag is naar een bepaalde nieuwe ontwikkeling;  

2. vervolgens kijken of het bestaande stedelijk gebied of bestaande bebouwing kan worden 

hergebruikt;  

3. mocht nieuwbouw echt nodig zijn, dan altijd zorgen voor een optimale inpassing en 

bereikbaarheid.  

Planspecifiek  

Gezien de kleine schaal van de ontwikkeling is er niet direct raakvlak met het rijksbeleid. Voor de 

volledigheid is gekeken naar de ladder duurzame verstedelijking. De vraag naar de nieuwe ontwikkeling 
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wordt reëel geacht omdat op de locatie sinds geruime tijd de functie al aanwezig is. De tweede trap van 

de ladder duurzame verstedelijking is niet van toepassing omdat het een legalisering van gebruik betreft. 

Onderhavig plan sluit wel aan op het principe van de ladder doordat het agrarisch bouwperceel een 

nieuwe invulling heeft gekregen. Het plan is ook in overeenstemming met de laatste stap van de ladder 

van duurzame verstedelijking omdat het bedrijf direct grenst aan het bedrijventerrein. Het sluit aan en 

heeft een goede ontsluiting naar de nabijgelegen snelweg A2.  

3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking getreden. 

Voortaan moeten gemeenten bij het vaststellen van bestemmingsplannen en wijzigings- of 

uitwerkingsplannen rekening houden met het Barro. Doel van het Barro is bepaalde onderwerpen uit de 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte te verwezenlijken.  

   

In het Barro worden een aantal projecten die van Rijksbelang zijn met name genoemd en exact 

ingekaderd. Per project worden vervolgens regels gegeven, waaraan bestemmingsplannen zullen moeten 

voldoen. Het nationale belang dat het stellen van regels voor deze onderwerpen rechtvaardigt, is 

vastgelegd in de Structuurvisie Infrastructuur en ruimte. 

   

In het Barro worden voorlopig zes projecten beschreven: Mainport ontwikkeling Rotterdam, 

Kustfundament, Grote rivieren, Waddenzee en Waddengebied, Defensie, Erfgoederen van uitzonderlijke 

universele waarde. Binnenkort zullen nog volgen: Hoofdwegen en hoofdspoorwegen, 

Elektriciteitsvoorziening; Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, 

Ecologische hoofdstructuur, Primaire waterkeringen buiten het kustfundament en IJsselmeergebied.  

   

Planspecifiek 

Gezien de kleinschaligheid van de beoogde ontwikkelingen en het feit dat het plan niet valt binnen één 

van de projecten aangewezen in het Barro, is de ontwikkeling niet strijdig met het Barro. 

3.2 Provinciaal beleid 

3.2.1 Structuurvisie 'Streekplan Gelderland 2005' 

Het streekplan Gelderland 2005 is door de Provinciale Staten van Gelderland op 29 juni 2005 

vastgesteld en geeft de beleidskaders aan voor de ruimtelijke ontwikkeling in de komende tien jaar. Dit 

streekplan voorziet in een integrale herziening van het vigerende ruimtelijke beleid van de provincie 

Gelderland (streekplan Gelderland 1996 en de daaropvolgende partiële herzieningen). Het plan is er op 

gericht de verschillende functies in regionaal verband een zodanige plek te geven dat de ruimtelijke 

kwaliteiten worden versterkt en er zuinig en zorgvuldig met de ruimte wordt omgegaan. Om de 

afstemming met regionale ontwikkelingen te optimaliseren is dit streekplan mede gebaseerd op regionale 

structuurvisies die zijn aangeleverd door de Gelderse regio's. Het streekplan is een kaderscheppend plan 

voor diverse uitwerkingen. Met de inwerkingtreding van de Wro op 1 juli 2008 heeft het streekplan 

Gelderland 2005 de status van structuurvisie gekregen. Dat betekent dat de inhoud van het streekplan 

voor de provincie de basis blijft voor haar eigen optreden in de ruimtelijke ordening. De provincie heeft 

haar ruimtelijke visie tot 2015 vastgelegd op de streekplankaart. 

   

De hoofddoelstelling van het Gelders ruimtelijk beleid voor de periode 2005-2015 is om de 

ruimtebehoefte zorgvuldig in regionaal verband te accommoderen en te bevorderen dat publieke (rijk, 

provincie, gemeenten, waterschappen) en private partijen de benodigde ruimte vinden, op een wijze die 

meervoudig ruimtegebruik stimuleert, duurzaam is en de regionale verscheidenheid versterkt, gebruik 

makend van de aanwezige identiteiten en ruimtelijke kenmerken. 

   

Met betrekking tot functieveranderingen in het landelijk gebied wordt in het streekplan gezegd dat de 

provincie wil bevorderen dat vrijgekomen agrarische gebouwen op een goede wijze kunnen worden 

(her)gebruikt. Door functieverandering kan tegemoet worden gekomen aan de aanwezige behoefte aan 

wonen en werken in het buitengebied, zonder daarvoor extra bouwlocaties toe te voegen. De doelen van 
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het provinciaal ruimtelijk beleid voor functieverandering van gebouwen in het buitengebied zijn de 

volgende: 

 land- en tuinbouwbedrijven de mogelijkheid geven niet-agrarische nevenfuncties te vervullen;  

 de behoefte aan landelijk wonen en in tweede instantie werken accommoderen in vrijgekomen 

gebouwen in het landelijk gebied. Hiermee kan een impuls worden gegeven aan de leefbaarheid 

en vitaliteit van het landelijk gebied;  

 niet-agrarische bedrijvigheid die gebonden is aan de kwaliteiten en de functies van dat 

buitengebied ruimte bieden;  

 verbetering van de ruimtelijke kwaliteit door vrijgekomen gebouwen te hergebruiken en door per 

bouwperceel waar functieverandering plaatsvindt de resterende vrijgekomen gebouwen te 

slopen.  

Functieverandering van gebouwen in het buitengebied moet bijdragen aan een impuls voor de 

leefbaarheid, vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. De provincie acht het belang van een 

kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling van het buitengebied zodanig hoog dat zij bij toepassing van 

functieverandering aandringt bij gemeenten op toepassing van een vorm van verevening. Met de 

verandering van de functie van gebouwen veranderen ook de ‘eisen’ die door bewoners en gebruikers 

aan de omgeving en publieke ruimte kunnen worden gesteld. Uitgangspunt is dat er door de 

initiatiefnemer voor de functieverandering wordt bijgedragen aan de verbetering van de 

omgevingskwaliteit en publieke functies van het buitengebied, gerelateerd aan de locatie waar 

functieverandering aan de orde is. 

   

Voor functieveranderingen waarbij nieuwe wooneenheden worden gecreëerd of nieuwe bedrijfsactiviteiten 

worden opgezet gelden de volgende algemene voorwaarden: 

 functieverandering is alleen van toepassing op fysiek bestaande, legale vrijgekomen (en ook 

vrijkomende) gebouwen die gelegen zijn in het buitengebied;  

 de functieverandering van gebouwen wordt geëffectueerd door bestemmingswijziging van het 

gehele voormalige perceel en verkleining van het bouwvlak  

 met functieverandering van vrijgekomen gebouwen in het buitengebied wordt de 

bedrijfsontwikkeling van agrarische bedrijven in de omgeving niet belemmerd;  

 functieverandering van vrijgekomen gebouwen mag niet leiden tot knelpunten in de 

verkeersafwikkeling; mocht dit zich voordoen dan is het veroorzakersbeginsel van toepassing;  

 met beeldkwaliteitsplannen wordt door de gemeenten de verschijningsvorm van de 

functieveranderingen afgestemd op de omgeving.  

 overtollige bebouwing wordt gesloopt met uitzondering van monumentale en karakteristieke 

gebouwen;    

Functieverandering naar werken of woon-werkcombinaties 

Naast wonen ondersteunen ook niet-agrarische werkfuncties in het buitengebied de vitaliteit van het 

landelijk gebied. Daarom wil de provincie functieverandering van vrijgekomen gebouwen in het 

buitengebied naar kleinschalige vormen van niet-agrarische bedrijvigheid mogelijk maken. Grootschalige 

bedrijvigheid en/of bedrijven die veel mobiliteit genereren horen thuis op een bedrijventerrein. Als 

kleinschalige bedrijvigheid in het buitengebied op passende schaal van start gaat, kan de vraag naar 

uitbreiding leiden tot een niet-passende omvang en impact. Daarom wordt voor niet-agrarische 

bedrijvigheid een maximum gehanteerd van 500 m² vloeroppervlak per locatie. De resterende 

vrijgekomen gebouwen worden gesloopt. 

   

Grondwaterbeschermingsgebied 

In het waterplan (2010 - 2015) van de provincie Gelderland, in paragraaf 3.2.4, zal nader worden 

ingegaan op het grondwaterbeschermingsgebied. Dit vanwege het recentere karakter van het beleidsstuk. 

In paragraaf 4,7 wordt de definitieve onderbouwing geleverd. 

        

Weidevogel- en ganzengebieden 
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De bescherming en ontwikkeling van natuur vindt in het streekplan voornamelijk plaats op basis van de 

EHS. Buiten de EHS zijn echter nog een aantal gebieden aangewezen met een belangrijke ecologische 

waarde. Het gaat hier om weidevogel- en ganzengebieden. De provincie geeft hier beschermende 

maatregelen voor zijnde: beschermd tegen doorsnijding, aantasting van rust en openheid, verlaging van 

het waterpeil en verstoring.  

   

   

uitsnede streekplankaart Weidevogel- en ganzengebieden 

   

Planspecifiek   

Onderhavig plangebied is direct aan de rand binnen een vogelweidegebied gelegen. De 

planvorming betreft de functiewijziging van een agrarisch bouwperceel naar een bedrijfsperceel in 

overeenstemming met het huidig gebruik. De planvorming betreft daarmee geen wijziging van de 

bebouwing. Door de planvorming zal het gebied niet worden doorsneden. De rust en openheid wordt niet 

extra aangetast. 

   

Het plangebied is tevens gelegen op de grens van een grondwaterbeschermingsgebied. Het streekplan 

stelt voor dergelijke gebieden een stand-still principe. Dat houdt in dat nieuwe ontwikkelingen vastgelegd 

in een bestemmingsplan niet een verslechtering voor het grondwater mogen inhouden ten opzichten van 

het vigerende bestemmingsplan. Onderhavig plan wijzigt de functie van agrarisch naar 

bedrijf(houthandel). Deze wijziging levert geen verslechtering op ten aanzien van het gebruik van de 

bodem en daarmee de kwaliteit van het grondwater. Ten aanzien van het grondwaterbeschermingsgebied 

volgt in paragraaf 4,7 een nadere onderbouwing. 

3.2.2 Streekplanuitwerking Zoekzones stedelijke functies en landschappelijke versterking 

In de sturingsfilosofie van het streekplan (tegenwoordig structuurvisie) wordt veel ruimte geboden voor de 

in regionaal verband samenwerkende gemeenten. In die filosofie passen ook de in regionaal verband 

afgestemde zoekzones stedelijke functies (wonen en werken) en landschappelijke versterking. Deze 

zoekzones zijn opgenomen in de „Streekplanuitwerking Zoekzones stedelijke functies en landschappelijke 

versterking?, die op 12 december 2006 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld en in het voorjaar van 

2007 in werking is getreden. Met de uitwerking wil de provincie voorzien in de ruimtebehoefte tot 2015.  

   

In de uitwerking van het streekplan zijn gebieden gereserveerd voor verschillende stedelijke functies, te 

weten:  
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 wonen (huizen);  

 werken (bedrijventerreinen);  

 voorzieningen (scholen, kerken, sportvelden).  

De verschillende zoekzones zijn weergegeven op een kaart behorende bij de streekplanuitwerking (zie de 

volgende afbeelding). De verschillende zoekzones kunnen ook gereserveerd zijn voor de zogeheten 

landschappelijke versterking. Voor dergelijke zoekzones geldt een beperkte bouw van woningen.  

   

 
Uitsnede streekplanuitwerking Zoekzones Stedelijke Functies 

   

De opgenomen zoekzones zijn ruim twee keer zo groot als noodzakelijk, met als doel dat gemeenten zelf 

uitwerken welke ruimte ze daadwerkelijk willen gebruiken. De zoekzones worden bepaald in goed overleg 

tussen gemeenten en provincie. Bij het aanwijzen van de zoekzones hebben de regio's rekening 

gehouden met bestaande woningbouwprogramma's en plannen voor bedrijventerreinen. Daarbij is er 

getracht de woningbouw zo veel als mogelijk te concentreren in de stedelijke regio's.  

   

Conclusie 

Uit raadpleging van de kaart van de streekplanuitwerking volgt dat onderhavig plangebied niet gelegen is 

binnen een bepaalde zoekzone. Het plan is derhalve niet in strijd met de uitgangspunten van de 

streekplanuitwerking.   

3.2.3 Waterplan Gelderland 2010-2015 

In het plan staan de doelen voor het waterbeheer, de maatregelen die daarvoor nodig zijn en wie ze gaat 

uitvoeren. Voor oppervlaktewaterkwaliteit, hoogwaterbescherming, regionale wateroverlast, watertekort 

en waterbodems gelden provinciebrede doelen. Voor een aantal functies, zoals landbouw, natte natuur, 

waterbergingsgebieden en grondwaterbeschermingsgebieden, zijn specifieke doelen geformuleerd.  

   

In het kort hier de belangrijkste doelstellingen voor de planperiode: 

 voor de 35 gebieden van de TOP-lijst is het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regiem 

(GGOR) bestuurlijk vastgesteld en zijn de maatregelen voor herstel uitgevoerd;  

 de maatregelen voor herstel van de wateren van het hoogste ecologisch niveau (HENwateren) 

zijn uitgevoerd;  
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 de natte ecologische verbindingszones zijn gerealiseerd, tenzij onvoldoende financiële middelen 

beschikbaar zijn;  

 wateroverlast vanuit het regionale watersysteem wordt voorkomen door inrichting van 

waterbergingsgebieden en verruiming van watergangen;  

 in het stedelijk gebied is urgente wateroverlast opgelost;  

 de zwemwateren voldoen als minimum aan de categorie aanvaardbaar;  

 toekomstvast hoogwaterbeleid.    

Conclusie 

Op onderstaande kaart, een uitsnede uit het waterplan, is te zien dat het plangebied in een 

grondwaterbeschermingsgebied is gelegen. Grondwaterbeschermingsgebieden zijn gebieden waarbinnen 

het grondwater binnen 25 jaar bij de pompputten van het waterbedrijf is. Het water wordt opgepompt voor 

de bereiding van het drinkwater in Gelderland. De gebieden krijgen bijzondere bescherming. Onderhavig 

plan zal geen afbreuk doen aan het grondwaterbeschermingsgebied en conflicteert ook niet met de in het 

waterplan genoemde doelstellingen. Dit is nader toegelicht in paragraaf 4.7.4. Derhalve zal het 

provinciale waterplan geen belemmering vormen voor het plan.  

   

 
Uitsnede uit Waterplan 2010-2015 Gelderland - Waterplan Structuurvisie 

3.2.4 Ontwerp Omgevingsvisie & Verordening 

De Gelderse omgevingsvisie is een integrale visie, niet alleen op het gebied van de ruimtelijke ordening, 

maar ook voor waterkwaliteit en veiligheid, bereikbaarheid, economische ontwikkeling, natuur en milieu, 

inclusief de sociale gevolgen daarvan. De omgevingsvisie is de vervanger van het streekplan en enkele 

andere structuurvisies. 

Om flexibeler in te spelen op de veranderende behoeften en de regionale verschillen is de omgevingsvisie 

via cocreatie tot stand gekomen. Bestuurlijke en maatschappelijke organisaties en inwoners van 

Gelderland hebben van februari 2012 tot en met april 2013 hun visie gegeven op de opgaven waar 

Gelderland op uiteenlopende terreinen voor staat. 

Tot juli 2013 heeft het ontwerp van de visie ter inzage gelegen. In november 2013 worden de zienswijzen 

beantwoord in een commentaarnota. Provinciale Staten stellen de omgevingsvisie, samen met een 

omgevingsverordening, eind 2013 vast. 

   

De titel ‘Gelderland anders’ duidt op de wijze van totstandkoming van de visie: in cocreatie met partners. 

Daarnaast betekent ‘Gelderland anders’ een andere manier van sturen door de provincie. Niet vooraf 

vastleggen wat wel of niet mag. Maar vanuit heldere doelen over economische structuur en kwaliteit van 
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de leefomgeving ruimte bieden voor initiatieven in een veranderende omgeving. De visie kent drie 

hoofdthema’s.  

 Dynamisch duidt op economischestructuurversterking, duurzaamheid, innovatie en 

bereikbaarheid.  

 Mooi verwijst onder meer naar de opgaven op terrein van natuur, landschap, cultuurhistorie en 

ruimtelijke kwaliteit.  

 Divers duidt op de regionale diversiteit en de andere wijze van werken.  

Deze Omgevingsvisie is een eerste stap van de provincie om samen te werken aan ‘opgaven’ die de 

provincie en haar partners delen. Over wat er in Gelderland ‘te doen’ is en wat ons verbindt. Gelderland te 

ontwikkelen met kwaliteit. Dat betekent in veel gevallen afscheid nemen van regels en maatvoering en in 

plaats daarvan sturen op doelen. Dit vraagt om een deels aangepaste instrumentenkoffer, met bestaande 

maar ook met nieuwe instrumenten. 

   

Planspecifiek 

Onderstaand is ingezoomd op het relevante ruimtelijke beleid zoals dat nu opgenomen is in de ontwerp 

omgevingsvisie en verordening. Inzicht wordt gegeven hoe onderhavig bestemmingsplan zich verhoudt tot 

het in ontwikkeling zijnde ruimtelijke beleid van de provincie. 

   

Verwevingsgebied 

Het plangebied  is gelegen in verwevingsgebied. In de verwevingsgebieden zijn meerdere functies met 

elkaar verweven. Voor ondernemers is er in deze gebieden ruimte om het bedrijf te ontwikkelen voor 

zover andere functies in de omgeving daarvoor ruimte bieden. Bedrijven krijgen extra groeiruimte - 

kunnen voor de niet-grondgebonden veehouderijtak een groter bouwblok verkrijgen dan 1 hectare - 

wanneer zij extra stappen zetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De rol van de provincie 

is voor dit gebied: normerend, inspirerend en verbindend. Vanuit de gebiedstypering verwevingsgebied 

volgen geen randvoorwaarden of restricties voor onderhavig plan. 

   

Verstedelijking: Gelderse Ladder voor Duurzame Verstedelijking 

De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voorziet 

in een motivering van de behoefte en locatiekeuze volgens de volgende voorkeursvolgorde : 

a. Er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele 

behoefte;  

b. Indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a blijkt dat sprake is van een actuele behoefte, 

wordt beschreven in hoeverre in de behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de 

betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gebouwen door 

herstructurering, transformatie of anderszins;  

c. Indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet 

middels benutting van beschikbare gebouwen kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre 

in de behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden 

voorzien door nieuwbouw op beschikbare gronden;  

d. Indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel c, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet 

binnen het bestaand stedelijk gebied van de desbetreffende regio kan plaatsvinden, wordt 

beschreven in hoeverre in de behoefte kan worden voorzien door benutting van bestaande 

bebouwing in het landelijk gebied door hergebruik, herstructurering, transformatie of anderszins, 

die gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als 

zodanig worden ontwikkeld;  

e. Indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel d, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet 

middels benutting van bestaande bebouwing in het buitengebied van de desbetreffende regio 

kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre kan worden voorzien in de behoefte op locaties 

aansluitend op het bestaand stedelijk gebied die, gebruikmakend van verschillende middelen 

van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld;  

f. Indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel e, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet 

aansluitend op het bestaand stedelijk gebied van de desbetreffende regio kan plaatsvinden, 
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wordt beschreven in hoeverre kan worden voorzien in de behoefte op locaties die niet aansluiten 

op het bestaand stedelijk gebied, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, 

passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld.  

De bovenstaande criteria zijn overgenomen uit de ontwerp ruimtelijke verordening behorende bij de 

omgevingsvisie. De eerste criteria is gelijk aan de 1e criteria van de ladder voor duurzame verstedelijking 

op rijksniveau. Voor de toetsing van deze criteria wordt dan ook verwezen naar paragraaf 3.1.1. De 

volgende criteria van de provinciale verordening gaan in op een getrapte toetsing om eerst bestaande 

gebouwen in stedelijk gebied te hergebruiken, vervolgens pas nieuwbouw in bestaand of aansluitend op 

stedelijk gebied. Nieuwbouw buiten stedelijk gebied is de laatste optie volgens de ladder duurzame 

verstedelijking.  

Onderhavig plan betreft echter een reeds bestaande functie. De trapsgewijze beoordeling van hergebruik 

van bestaande panden in bestaand stedelijk gebied tot ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied is 

hier dan ook niet van toepassing. 

3.3 Regionaal beleid 

3.3.1 Structuurvisie Rivierenland 2004-2015 

De gemeente Neerijnen maakt onderdeel uit van de regio Rivierenland. Op verzoek van de provincie 

Gelderland heeft de regio Rivierenland een structuurvisie opgesteld. De betrokken gemeenten, het 

waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland hebben in augustus 2003 is een start gemaakt met 

de structuurvisie Rivierenland 2004-2015. 

   

Centraal in de structuurvisie staan de richtinggevende kwaliteiten van het Rivierenland. De kernpunten uit 

de visie zijn: 

 voldoende ruimte voor rivierwater en waterberging;  

 behoud van karakteristieke landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten;          

 realiseren woningbouwopgave: juiste woning op juiste plek en het juiste tijdstip;  

 bundeling van bedrijvigheid en woningbouw in grotere kernen;    

 concentratie glastuinbouw.  

Ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen in de verschillende woonkernen binnen de regio worden een 

aantal uitgangspunten gesteld:   

 water als structurerend element: meervoudig ruimtegebruik met verbreding van watergangen en 

concretiseren zoekgebieden waterberging;  

 contouren voor zoekruimte verstedelijking tot 2015 volgens experiment 'een lijn voor kwaliteit' 

blijft uitgangspunt;  

 functieverandering in het landelijk gebied is met name gericht op het versterken van het 

contrast tussen de oeverwallen en de kommen;  

 structuurversterkende bebouwing aan de dijk;  

 ontwikkeling meer samenhangend toeristisch-recreatief aanbod rond boegbeelden en 

concentratiepunten;  

 uitvoering door middel van een ruimtelijke projectenagenda.  

Relevant voor onderhavig plan is het punt ten aanzien van de functieverandering in het landelijk gebied. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen functieverandering in de kommen en functieverandering op de 

oeverwallen. Onderhavig plangebied is gelegen in een kom. De mogelijkheid voor functieverandering in de 

kommen wordt mede bepaald door het landbouwkundig gebruik van de kommen. In de kommen is 

functieverandering naar wonen, agrarisch gelieerde functies en kleinschalige bedrijvigheid mogelijk, 

indien: 
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 de functieverandering de huidige en toekomstige agrarische bedrijfsvoering niet belemmert;  

 de functieverandering geen afbreuk doet aan de karakteristieke openheid;  

 minimaal 25% van de bestaande opstallen wordt gesloopt;  

 rekening wordt gehouden met de omringende waarden, zoals cultuurhistorische, 

landbouwkundige, landschappelijke, archeologische en aardwetenschappelijke en met de 

waterbergingszoekgebieden en milieubeschermingsgebieden;  

 er geen buitenopslag plaatsvindt;  

 de bestaande infrastructuur voor de nieuwe functie voldoende is.  

Planspecifiek 

Onderhavig plan voorziet in een functieverandering in een kom in het landelijk gebied. De 

functieverandering sluit niet aan op de verandering zoals bedoeld in de structuurvisie. Het betreft hier 

echter geen nieuwe functieverandering maar het correct vastleggen van de bestaande situatie. De eisen 

vanuit de structuurvisie zijn op onderhavig plan dan ook niet van toepassing. Doordat het enkel het 

correct vastleggen van het huidig gebruik betreft treedt er geen benadeling op van de bestaande 

waarden. Op de eisen waaraan de functieverandering moet voldoen wordt in hoofdstuk 4, over de 

haalbaarheid van het bestemmingsplan, nog verder ingegaan.     

3.3.2 Beleidskader hergebruik vrijgekomen agrarische bebouwing 

Door verschillende omstandigheden stoppen steeds meer agrarische ondernemers met hun 

bedrijfsvoering waardoor agrarische bedrijfsgebouwen hun functie verliezen en leeg komen te staan. 

In het Streekplan Gelderland 2005 is beleid geformuleerd ten aanzien van hergebruik van vrijgekomen 

agrarische bedrijfsbebouwing. Daarnaast biedt de provincie regio’s in hetzelfde Streekplan de 

mogelijkheid dit beleid nader uit te werken waarbij ook van het streekplanbeleid kan worden afgeweken 

mits de regionale uitwerking door alle binnen de regio samenwerkende gemeenten gedragen wordt en zij 

op basis van de lokale situatie en gebiedskenmerken kunnen beargumenteren waarom afgeweken wordt. 

De samenwerkende gemeenten in de regio Rivierenland hebben als vervolg daarop het beleidskader 

'hergebruik vrijgekomen agrarische bebouwing' opgesteld. 

   

De doelstelling van het beleidskader luidt: 'Door hergebruik en functieverandering van vrijgekomen 

agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied willen de samenwerkende gemeenten de vitaliteit en de 

ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van het buitengebied behouden en vergroten, zonder daarbij de 

ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven te beperken.' Deze doelstelling is concreet 

gemaakt in een aantal punten: 

 de vitaliteit van het buitengebied vergroten door vestiging van nieuwe economische bedrijvigheid 

in vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied onder een aantal voorwaarden 

mogelijk te maken;  

 de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van het buitengebied vergroten door vrijgekomen 

landschapsontsierende agrarische bedrijfsbebouwing te saneren;  

 door hergebruik van vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing verpaupering en ongewenst 

gebruik van vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied tegen te gaan;  

 agrarische ondernemers nieuwe mogelijkheden bieden om na staking van het agrarische bedrijf 

in hun levensonderhoud te voorzien;  

 voorzien in de behoefte aan wonen in een landelijke omgeving.  

Planspecifiek 

Onderhavig plan omvat de functiewijziging van agrarisch naar bedrijf conform het bestaande, reeds lange, 

gebruik. De economische verandering, zoals bedoeld in het VAB, beleid heeft dan ook al plaats gevonden. 

Omdat het terrein reeds ingericht is voor het huidig gebruik van houthandel, waarbij gebruik gemaakt is 

van de bestaande bebouwing, is er geen sprake meer van landschapsontsierende en verpauperde 

bebouwing. De uitgangspunten over vervallen schuren zijn dan ook niet van toepassing. Voor een goede 

landschappelijke inpassing die plaatsgevonden heeft, wordt verwezen naar paragraaf 3.3.3. Voorts is er 

geen sprake van het toevoegen van wonen in een landelijke omgeving. 
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3.3.3 Landschapsontwikkelingsplan 

Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) is opgesteld voor de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en 

Neerijnen. Het landschap verandert constant. Door de vaststelling van het LOP door de gemeenteraden is 

besloten om in iedere gemeente samen zorg te dragen voor dit veranderende landschap. Het LOP schetst 

de ontwikkelingsrichting in verschillende delen van het landschap: waar kunnen nieuwe ontwikkelingen 

plaatsvinden, waar moet openheid vooropstaan en waar kan het gebruik van het landschap breder 

worden voor recreatie, waterbeheer en natuur? 

   

Vanuit verleden en heden geeft het LOP een toekomstbeeld van het landschap en het koppelt daar 

nieuwe, aansprekende landschapselementen aan. Het zijn meestal elementen die hier historisch gezien 

thuis horen, en soms varianten daarop die aansluiten bij het hedendaagse gebruik van het landschap. In 

het huidige landschap kunnen zeven deelgebieden worden onderscheiden: landschapsensembles met 

relatief veel invloed van de economische dynamiek, tussen Vuren en Asperen en tussen Haaften en 

Geldermalsen, en landschapsensembles met een afleesbaar historisch rivierenlandkarakteristiek. 

   

Bij deze laatste gebieden, waar Waardenburg onderdeel van uitmaakt, is de natuurlijke gradiënt van rivier 

met uiterwaarden, oeverwal met dijk en dorpen, en daarachter de open kom nog duidelijk aanwezig. De 

economische druk en invloed van de snelweg is hier relatief laag en de aantrekkingskracht op recreanten 

en toeristen is hoog. Mede daarom is hier de historie een belangrijke inspiratiebron voor initiatieven. 

   

Planspecifiek 

Het planvoornemen betreft de functiewijziging van agrarisch naar bedrijf. De gebouwen sluit aan bij het 

uitgangspunt opgenomen in het Landschapsontwikkelingsplan dat sterke functies (zoals wonen en 

bedrijvigheid) ‘randschappelijk’, aan de rand van de dorpen aansluitend bij het landschap, gerealiseerd 

moeten worden, zodat landschapsstructuren ontstaan waarin die functies juist sterker en waardevoller 

worden. Benut ze voor de financiering en uitvoering van landschappelijke functies, zoals waterbeheer, 

natuur en identiteit.  

Door het hergebruik van een agrarisch perceel aan de grens van een bedrijventerrein wordt een 

agrarische bebouwingtypologie, waaronder de boerderijwoning, in stand gehouden. Het gebruik sluit 

daarmee aan bij het bedrijventerrein en de bijbehorende infrastructuur maar de typologie sluit aan op het 

agrarisch uiterlijk. Het bedrijfsperceel vervult daarmee een randbebouwing zoals bedoeld in het LOP. 

   

Voorts zijn na herverdeling, als gevolg van de agrarische bedrijfsbeëindiging, langs de aangrenzende 

weidepercelen kadestraal bekend als X1360 en X1362, watergangen gegraven. Gezien vanaf het 

bedrijfsperceel is langs de westzijde een C-watergang gegraven en aan de zijkant aangrenzend met 

Slimweistraat 7/8 is een B-watergang gegraven, zie onderstaande afbeeldingen. Rondom de 

weidepercelen zijn bomen geplaatst die in deze streek kenmerkend zijn, nl wilgenbomen. Op 4 plaatsen 

midden in het land zijn terpen gemaakt met essenbomen en struiken. Rondom de silo zijn ook dezelfde 

soorten beplanting aangebracht, te weten haagbeuk, essen, wilgen en elzen. Hierbij aandacht voor 

landschappelijke uitstraling en dierenwelzijn.  

   

   



19 

 

 
luchtfoto plangebied met omliggende bijbehorende weilanden. (in geel posities foto's) 

   

 
foto vanuit positie A: C - watergangen aan Ammanswal 
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foto vanuit positie B: nieuwe B - watergang  
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foto vanuit positie C: nieuwe B - watergang 
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3.4 Gemeentelijk beleid 

3.4.1 Geldend bestemmingsplan 

Ter plaatse van het plangebied geldt het bestemmingsplan Buitengebied. Onderstaande afbeelding toont 

een uitsnede van de geldende bestemmingsplankaart.  

   

 
Uitsnede geldende bestemmingsplankaart (plangebied nabij pijl) 

   

Volgens de geldende bestemmingsplankaart geldt voor de betrokken gronden de (mede)bestemming 

Agrarische bedrijfsdoeleinden. Dit betekent dat op deze gronden de uitoefening van één agrarisch bedrijf 

is toegestaan. 

   

Planspecifiek 

Conform het geldende bestemmingsplan is de bedrijfsbestemming in het plangebied niet toegestaan. Om 

onderhavig plan toch mogelijk te maken wordt voorliggend bestemmingsplan opgesteld. 

3.4.2 Waterplan Neerijnen 

De gemeente en het waterschap hebben gezamenlijk een waterplan opgesteld. In het waterplan zijn 

doelstellingen en maatregelen opgenomen die soms niet per se bij de kerntaken van beide organisaties 

horen. maar die toch door beide partijen wenselijk geacht worden in het kader van hel stedelijk 

waterbeheer. Verder geeft het waterplan invulling aan gezamenlijke opgaven die volgen uit het Nationaal 

Bestuursakkoord Water en uil de Kaderrichtlijn water. 

   

Met het opstellen van het waterplan wordt de gezamenlijke focus aangebracht. Deze heeft een 

inhoudelijke dimensie - de samenhang - en een procesmatige dimensie - de samenwerking. Door zowel de 

samenhang als de samenwerking te versterken, kunnen ambities op het gebied van integraal 

waterbeheer en de kwaliteit van de leefomgeving warden vergroot. Water moet gaan leven, niet alleen bij 

de betrokken - verantwoordelijke - actoren, maar uiteindelijk ook bij de inwoners van Neerijnen. 

   



23 

 

 
 

Doelstellingen 

De doelstellingen van het waterplan zijn op hoofdlijnen verwoord in de bovenstaande figuur, namelijk het 

opstellen van. 

1. Een watervisie specifiek voor Neerijnen. Hierin is het waterbeleid van gemeente en waterschap 

op elkaar afgestemd en wordt gewerkt aan samenwerking. Bij het beschrijven van beleid en 

ambities wordt in belangrijke mate teruggegrepen op de algemene visie opgesteld voor 

Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen (Arcadis 2007).  

2. Een analyse van het waterbeheer en het watersysteem. Dit is uitgevoerd aan de hand van 

uitgevoerde studies naar waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie en de waterketen, 

inventarisatie van praktijkknelpunten en gesprekken met veldmedewerkers. Het resultaat van 

de analyse bestaat uit overzichten van kansen en knelpunten van het watersysteem en de 

waterketen. De analyse is per kern uitgevoerd.  

3. Een concreet uitvoeringsprogramma, thematisch en per kern geordend, waarin concrete 

maatregelen voor Neerijnen zijn opgenomen, met een planning, taakverdeling en financiering, 

Daarnaast is aangegeven welke prioriteit de verschillende projecten hebben, vanuit wetgeving, 

samenwerking en ondersteuning en beheer.  

Afbakening 

Het waterplan is afgebakend tot de deelsystemen oppervlaktewater (waterkwantiteit en kwaliteit), 

stedelijk grondwater, regenwater en afvalwater en heeft betrekking op het grondgebied van de gemeente 

Neerijnen. Het accent ligt op het stedelijke gebied en de relatie met het landelijke gebied wordt gelegd. 

Het waterplan is thematisch opgezet aan de hand van invalshoeken uit het waterplan Geldermalsen, 

Neerijnen en lingewaal - eerste fase (2047). waarbij de invalshoek `Watersysteem op order is opgesplitst 

in vijf onderdelen: 

1. Watersysteem op orde - waterkwantiteit  

2. Watersysteem op orde - waterkwaliteit en ecologie  

3. Watersysteem op orde - afvalwaterketen  

4. Water en haar omgeving  

5. Beleving van water  

Daarnaast staan de (watersystemen van de) kernen van de gemeente centraal in de aanpak 

   

Planspecifiek 

De planlocatie ligt niet in een gebied met kwalitatief slecht water en slechte oevers. Onderhavig plan is 

dan ook niet in strijd met het "Waterplan Neerijen". In paragraaf 4.7 wordt het aspect water nader 

besproken.  
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4 Haalbaarheid van het bestemmingsplan 

Door verschillende omstandigheden stoppen steeds meer agrarische ondernemers met hun 

bedrijfsvoering waardoor agrarische bedrijfsgebouwen hun functie verliezen en leeg komen te staan. In 

het Streekplan Gelderland 2005 is beleid geformuleerd ten aanzien van hergebruik van vrijgekomen 

agrarische bedrijfsbebouwing. Daarnaast biedt de provincie regio’s in hetzelfde Streekplan de 

mogelijkheid dit beleid nader uit te werken waarbij ook van het streekplanbeleid kan worden afgeweken 

mits de regionale uitwerking door alle binnen de regio samenwerkende gemeenten gedragen wordt en zij 

op basis van de lokale situatie en gebiedskenmerken kunnen beargumenteren waarom afgeweken wordt. 

De samenwerkende gemeenten in de regio Rivierenland zijn van mening dat het streekplanbeleid ten 

aanzien van hergebruik van vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing onvoldoende mogelijkheden biedt 

om – gegeven de lokale situatie – hergebruik en sanering van vrijgekomen bebouwing te bevorderen en 

hebben daarom van deze gelegenheid gebruik gemaakt. 

4.1 Inleiding 

In het kader van een ‘goede’ ruimtelijke ordening moet het aantoonbaar zijn dat een nieuwe ontwikkeling, 

die afwijkt van het vigerend bestemmingsplan, uitvoerbaar is. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed 

aan de planologische en milieuhygiënische aspecten die van belang zijn bij de ontwikkeling van een 

bestemmingsplan. Er dient te worden verantwoord dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de 

planologische en milieuhygiënische situatie. In onderstaande zal in worden gegaan op de volgende 

planologische- en milieuhygiënische aspecten: geluid, bedrijven en milieuzonering, externe veiligheid, 

luchtkwaliteit, bodem, water, ecologie, cultuurhistorie en archeologie en verkeer en parkeren. 

4.2 Geluid 

De mate waarin het geluid, bijvoorbeeld veroorzaakt door het wegverkeer, het woonmilieu mag belasten, 

is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh en Bgh). De Wet geluidhinder is sinds het einde van de jaren 

zeventig een belangrijk juridisch kader voor het Nederlandse geluidsbeleid. De kern van de wet is dat 

geluidsgevoelige bestemmingen, worden beschermt tegen geluidhinder uit de omgeving ten gevolge van 

wegverkeer, spoorweg en industrie. In de Wet geluidhinder worden de volgende objecten beschermd 

(artikel 1 Wgh): 

 woningen;  

 onderwijsgebouwen (een gymnastieklokaal maakt geen onderdeel uit van een onderwijsgebouw 

bij toepassing van de Wet geluidhinder);  

 ziekenhuizen en verpleeghuizen;  

 verzorgingstehuizen;  

 psychiatrische inrichtingen;  

 medische Centra;  

 poliklinieken;  

 medische kleuterdagverblijven.  

Het beschermen van bijvoorbeeld het woonmilieu gebeurd aan de hand van vastgestelde zoneringen. 

Door deze zoneringen is er sprake van een sterke link met de Wro. De naam 'Wet geluidhinder' doet 

vermoeden dat hier sprake is van een alles omvattende regelgeving, echter niet alle geluidsaspecten 

worden in de Wet geluidhinder geregeld. De belangrijkste onderdelen die in de Wet geluidhinder worden 

geregeld zijn: 
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 toestellen en geluidwerende voorzieningen;  

 industrielawaai;  

 wegverkeerslawaai;  

 spoorweglawaai;  

 geluidbelastingkaarten en actieplannen.  

Voor onderhavig bestemmingsplan is alleen de geluidhinder die wordt veroorzaakt door het wegverkeer 

van belang. Met betrekking tot dit punt is in artikel 82 van de Wgh bepaald dat in principe de 

geluidsbelasting op woningen binnen een zone, de 48 dB niet mag overschrijden. De 

voorkeursgrenswaarden is de waarde die zonder meer kan worden toegestaan. Indien nieuwe 

geluidsgevoelige functies worden toegestaan, stelt de Wet geluidhinder de verplichting akoestisch 

onderzoek te verrichten naar de geluidsbelasting ten gevolge van alle wegen, met uitzondering van 30 km 

wegen, op een bepaalde afstand van de geluidsgevoelige functie(s). Indien na akoestisch onderzoek blijkt 

dat de grenswaarden van de gevelbelasting worden overschreden dient er een ontheffing te worden 

verkregen via een hogere voorkeursgrenswaarde procedure. 

   

Planspecifiek 

Onderhavig plan betreft het wijzigen van de functie van agrarisch naar bedrijf waardoor het gebruik in 

overeenstemming komt met de feitelijke situatie. De bedrijfswoning op het terrein wijzigt niet. Er treedt 

derhalve geen verandering op voor de geluidgevoelige functie. Aanvullend akoestisch onderzoek is dan 

ook niet noodzakelijk. 

4.3 Bedrijven en milieuzonering 

Het aspect bedrijven en milieuzonering gaat in op de invloed die bedrijven kunnen hebben op ruimtelijke 

ontwikkelingen. Deze invloed is afhankelijk van de afstand tussen een gevoelige bestemming en 

bedrijvigheid. Milieugevoelige bestemmingen zijn gebouwen en terreinen die naar hun aard bestemd zijn 

voor het verblijf van personen gedurende de dag of nacht of een gedeelte daarvan, bijvoorbeeld 

woningen. 

   

Bij een ruimtelijke ontwikkeling kan sprake zijn van reeds aanwezige bedrijvigheid en van nieuwe 

bedrijvigheid. Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven een juiste plek in de nabijheid van 

woningen krijgen en dat nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven komen te staan. In 

beide gevallen zorgt het aspect milieuzonering ervoor dat bedrijven op een juiste afstand van een 

gevoelige bestemming komen te staan, met als doel het waarborgen van de veiligheid en het garanderen 

van de continuïteit van de bedrijven. 

   

Het belang van milieuzonering wordt steeds groter aangezien functiemenging steeds vaker voorkomt. 

Hierbij is het motto: 'Scheiden waar het moet, mengen waar het kan'. Milieuzonering is niet bedoeld voor 

het beoordelen van bestaande situaties waarbij gevestigde milieubelastende activiteiten en 

milieugevoelige functies op minder dan de richtafstand van elkaar staan, maar wordt alleen toegepast bij 

nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. 

   

Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie, te weten: geluid, geur, 

gevaar en stof. Daarnaast is milieuzonering gericht op nieuwe ontwikkelingen. Milieuzonering is niet 

bedoeld voor het beoordelen van bestaande situaties waarbij gevestigde milieubelastende activiteiten en 

milieugevoelige functies op minder dan de richtafstand van elkaar staan. Met de VNG-brochure “Bedrijven 

en milieuzonering” (het zogenaamde ‘groene boekje’) kan worden bepaald wat de gewenste richtafstand 

is tussen de bouwlocatie en de milieugevoelige objecten in de omgeving. Dit kan oplopen tot een 

maximale richtafstand voor bedrijven met milieucategorie 6 en die bedraagt 1.500 meter tot 

omgevingstype rustige woonwijk. 

   

Het waar nodig ruimtelijk scheiden van milieubelastende activiteiten en milieugevoelige gebieden en 

functies bij nieuwe ontwikkelingen dient twee doelen: 
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 Het reeds in het ruimtelijk spoor voorkómen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaarbij 

woningen en andere gevoelige functies;  

 Het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam binnen 

aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.  

Afwijken van de richtlijnafstanden is mogelijk. De VNG biedt die initiatiefnemers de mogelijkheid om, 

ondanks de vastgestelde richtlijnen, een gevoelige bestemming binnen de contour van een bedrijf te 

plaatsen. Hiervoor moet dan wel middels onderzoeken worden aangetoond dat er voor het betreffende 

plangebied of bedrijf geen sprake is van een overschrijding van de grenswaarden. 

   

Planspecifiek 

Om te bepalen of onderhavig bedrijf inpasbaar is in zijn omgeving dienen op basis van de VNG-uitgave 

'Bedrijven en milieuzonering' de milieucontouren en het gebiedstype bepaald te worden. Onderhavig 

plangebied ligt naast een bedrijventerrein. Het gebiedstype kan derhalve aangeduid worden als een 

gemengd gebied. Een gebiedstype gemengd houdt in dat de aan te houden afstanden met een trede 

verlaagd mogen worden. De te hanteren milieucontouren voor een houthandel kleiner of gelijk aan 2000 

m² (SBI2008-code: 4673) is daarbij maximaal 10 meter op basis van geluid. Op het terrein is een kleine 

houtzaag. Dit is een houtzaag voor klein verstelwerk en het betreft niet een zaag voor het productiematig 

verzagen van partijen hout. Onderhavig bedrijf betreft dan ook geen zagerij.  

   

De meest nabijgelegen (bedrijfs)woning ligt aan de Slimweistraat 6 op ca 75 meter. Er kan derhalve 

voldaan worden aan de richtafstanden zoals opgenomen in de VNG-uitgave. Voor de volledigheid is 

bepaald wat de aan te houden afstanden van een houtzagerij zijn. Een houtzagerij (SBI2008-code: 

16101) kent een maximale afstand van 50 meter op basis van geluid in gemengd gebied. Ondanks dat 

het geen zagerij betreft zal aan de aan te houden afstand voldaan kunnen worden.  

   

Zoals gesteld in paragraaf 2.2 betreft de activiteit van het hobbymatig houden van paarden geen 

inrichting in het kader van de Wet milieubeheer. Daarmee hoeft voor deze activiteit geen rekening 

gehouden te worden met geurhinder of een andere milieuzonering.  

4.4 Externe veiligheid 

Het externe veiligheidsbeleid is gericht op de beperking en/of beheersing van de risico's voor de 

omgeving vanwege gevaarlijke stoffen binnen inrichtingen en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het 

uitgangspunt van het beleid is dat burgers voor de veiligheid van hun omgeving mogen rekenen op een 

minimum beschermingsniveau (plaatsgebonden risico). Daarnaast moet de kans op een groot ongeluk 

met meerdere slachtoffers (groepsrisico) worden afgewogen en verantwoord bij nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen binnen het invloedsgebied van een risicobron. 

   

Voor (de omgeving van) de meest risicovolle bedrijven is het "Besluit externe veiligheid inrichtingen" (Bevi) 

van belang. Aanvullend zijn in het Vuurwerkbesluit en Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels 

inrichtingen milieubeheer) veiligheidsafstanden genoemd die rond minder risicovolle inrichtingen moeten 

worden aangehouden. 

Daarnaast is het toetsingskader voor omgeving van transportassen en buisleidingen voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen vastgelegd in respectievelijk de "Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen" 

en het "Besluit externe veiligheid buisleidingen" (Bevb). De "Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke 

stoffen" zal op korte termijn worden vervangen door het "Besluit externe veiligheid transportroutes" (Bevt) 

   

Overeenkomstig het gestelde in de Externe Veiligheidsvisie (EV-visie) van Neerijnen conformeert de 

gemeente Neerijnen zich aan het wettelijke kader voor het omgaan met de externe 

veiligheidsproblematiek, behandelt de circulaires alsof deze wet zijn en anticipeert op de 

beleidsontwikkelingen rond het transport van gevaarlijke stoffen. Verder geeft de EV-visie richtinggevende 

uitspraken over: 
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 de invulling van de beleidsvrije ruimte bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (kwetsbare of 

beperkt kwetsbare objecten) rondom de meest risicovolle bedrijven (BEVI-bedrijven), en langs 

relevante transportassen en buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen,  

 de gebieden waar nieuwe risicorelevante bedrijven wel of niet kunnen worden toegestaan.  

Risicovolle inrichtingen 

Uit de risicokaart van de provincie Gelderland blijkt dat het bedrijf Rijnvallei Plantaardig (Zandweistraat 

20) ligt op ruim 125 meter van het plangebied. Het Bevi is van toepassing op dit bedrijf vanwege de 

opslag van meer dan 10 ton verpakte gevaarlijke stoffen in een opslagruimte. Het plangebied ligt echter 

buiten het invloedsgebied van dit Bevi-bedrijf. 

   

Het plangebied is ook gelegen buiten het invloedsgebied van andere Bevi-bedrijven. Hierdoor is geen 

verantwoording van het groepsrisico nodig. Overeenkomstig het gestelde in de EV-visie en zoals nader 

uitgewerkt in het op handen zijnde bestemmingsplan 'Buitengebied' van de gemeente Neerrijnen is 

nieuwvesting van Bevi-inrichtingen uitgesloten. Daarnaast ligt het plangebied ook niet binnen de 

veiligheidsafstanden van bestaande stationaire risicobronnen, waarop het Bevi niet van toepassing is. 

   

 
Uitsnede risicokaart provincie Gelderland 

   

Vervoer van gevaarlijke stoffen 

Door de gemeente Neerijnen is geen routering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen vastgesteld. Dit 

betekent dat tankwagens met gevaarlijke stoffen in principe langs het bestemmingsplangebied kunnen 

rijden over gemeentelijke wegen. Aangezien op of nabij het bestemmingsplangebied geen bedrijven met 

opslag van gevaarlijke stoffen (in tanks) zijn gelegen (met uitzondering van enkele propaantanks en 

dieselolietanks), zal het vervoer van gevaarlijke stoffen in tankwagens over gemeentelijke wegen langs 

het bestemmingsplangebied zeer beperkt zijn. Daarom is geen rekening gehouden met de risico’s 

vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over gemeentelijke wegen.  

   

Daarnaast ligt het plangebied ruimschoots buiten de toetsingszones van 200 meter vanaf rijkswegen, 

spoorwegen en de Waal. Hierdoor is er geen verantwoording van het groepsrisico nodig vanwege het 

vervoer van gevaarlijke stoffen.  
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Leidingen 

Uit de risicokaart van de provincie Gelderland blijkt dat het plangebied ook niet is gelegen binnen het 

invloedsgebied van relevante buisleidingen voor aardgas en vloeibare brandstof. Hierdoor is geen 

verantwoording van het groepsrisico nodig vanwege buisleidingen.  

   

Planspecifiek 

Het plangebied of de nieuwe bestemming ligt niet binnen het invloedsgebied van Bevi-inrichtingen, de 

veiligheidsafstanden van andere stationaire risicobronnen, de toetsingszones van transportroutes voor 

gevaarlijke stoffen en het invloedsgebied van relevante buisleidingen voor het transport van gevaarlijke 

stoffen.  

   

Indien het bestemmingsplan 'Buitengebied' na inwerkingtreding van het 'Bevt' wordt vastgesteld zal in 

verband met de ligging nabij de A2 en de Betuweroute een beperkte verantwoording van het groepsrisico 

moeten plaatsvinden, waarbij de Veiligheidsregio in de gelegenheid wordt gesteld om te adviseren over de 

aspecten zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. In de toelichting van het op handen 

zijnde bestemmingsplan 'Buitengebied' is hier om die reden reeds aandacht aan geschonken.  Het aspect 

externe veiligheid vormt derhalve geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.   

4.5 Luchtkwaliteit 

De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet milieubeheer 

goedgekeurd (Stb. 2007, 414) en vervolgens is de wijziging op 15 november 2007 in werking getreden. 

Met name hoofdstuk 5 titel 2 uit genoemde wet is veranderd. Omdat titel 2 handelt over luchtkwaliteit 

staat de nieuwe titel 2 bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. De Wet luchtkwaliteit introduceert het 

onderscheid tussen 'kleine' en 'grote' projecten. Kleine projecten dragen 'niet in betekende mate' (NIBM) 

bij aan de luchtkwaliteit. Een paar honderd grote projecten dragen juist wel 'in betekende mate' bij aan de 

verslechtering van de luchtkwaliteit. Het gaat hierbij vooral om bedrijventerreinen en infrastructuur 

(wegen). 

   

Wat het begrip 'in betekende mate' precies inhoudt, staat in de Algemene Maatregel van Bestuur 

‘gevoelige bestemmingen’ (AMvB). Op hoofdlijnen komt het erop neer dat 'grote' projecten die jaarlijks 

meer dan 3 procent bijdragen aan de jaargemiddelde norm voor fijn stof en stikstofdioxide (1,2 

microgram per m3) een 'betekenend' negatief effect hebben op de luchtkwaliteit. 'Kleine' projecten die 

minder dan 3 procent bijdragen, kunnen doorgaan zonder toetsing. Een kwantitatieve vertaling naar 

verschillende functies is neergelegd in de Regeling niet in betekenende mate bijdragen. 

   

Een belangrijk onderdeel van het instrumentarium is het Nationale Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL), die 1 augustus 2009 in werking is getreden. Binnen het NSL werken het rijk, de 

provincies en gemeenten samen om de Europese eisen voor luchtkwaliteit te realiseren. In het kader van 

het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing moeten doorgaans twee aspecten in beeld worden 

gebracht. Ten eerste of de luchtkwaliteit de nieuwe functie toelaat. En ten tweede moet blijken of het 

project is aan te merken als een NIBM-project. 

   

Besluit gevoelige bestemmingen 

Op 16 januari 2009 is het Besluit gevoelige bestemmingen in werking getreden. Met deze AMvB wordt de 

vestiging van zogeheten 'gevoelige bestemmingen' in de nabijheid van provincialen- en rijkswegen 

beperkt. Dit heeft consequenties voor de ruimtelijke ordening. Het Besluit gevoelige bestemmingen 

(luchtkwaliteitseisen) is gebaseerd op artikel 5.16a van de Wet milieubeheer. 

   

Het besluit is gericht op bescherming van mensen met een verhoogde gevoeligheid voor fijn stof (PM10) 

en stikstofdioxide (NO2), in het bijzonder kinderen, ouderen en zieken. Indien een project betrekking heeft 

op een gevoelige bestemming en geheel of gedeeltelijk is gelegen op een afstand van 300 meter aan 

weerszijden van rijkswegen en 50 meter langs provinciale wegen (gemeten vanaf de rand van de weg) 

mag het totaal aantal mensen dat hoort bij een gevoelige bestemming niet toenemen als overschrijding 

van de grenswaarden voor PM10 of NO2 dreigt/plaatsvindt.  
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De volgende gebouwen met de bijbehorende terreinen zijn aangemerkt als gevoelige bestemming:  

 scholen;  

 kinderdagverblijven;  

 verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen.  

Het gaat hierbij niet om bestemmingen in de meest enge zin van het woord, maar om alle vergelijkbare 

functies, ongeacht de exacte aanduiding ervan in bestemmingsplannen en andere besluiten. 

   

Planspecifiek 

Uit paragraaf 4.10 volgt dat het voorliggende plan geen extra verkeersbewegingen tot gevolg heeft. 

Daarmee draagt het plan geen effect op de luchtkwaliteit. Nadere toetsing van het aspect luchtkwaliteit is 

daardoor niet noodzakelijk. Daarnaast is in onderhavig plan geen sprake van een gevoelige bestemming. 

Ook veranderd de situatie van de luchtkwaliteit niet in die mate dat hierdoor grenswaarden worden 

overschreden. Het aspect luchtkwaliteit vormt derhalve geen belemmering voor onderhavig plan. 

4.6 Bodem 

In het kader van de bestemmingsplanprocedure dient aangetoond te worden dat de kwaliteit van de 

bodem en het grondwater van het plangebied in overeenstemming zijn met het beoogde gebruik. De 

bodemkwaliteit kan namelijk van invloed zijn op de beoogde functie van het plangebied. Indien sprake is 

van een functiewijziging zal er een bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd op de planlocatie. 

Middels een bodemonderzoek kan in beeld worden gebracht of de bodemkwaliteit en de beoogde functie 

van het plangebied bij elkaar passen. Een bodemonderzoek is gericht op bodembedreigende stoffen. 

Hiervoor dient er eerst naar de huidige functie van het plangebied te worden gekeken. Het 

bodemonderzoek moet namelijk de bodemkwaliteit vaststellen alvorens er activiteiten en 

werkzaamheden plaatsvinden in het kader van de beoogde ontwikkeling. Op deze wijze kan men bepalen 

of de bodemkwaliteit de nieuwe ontwikkeling toelaat. 

   

Planspecifiek 

De bodemkwaliteit van het plangebied is in 1998 onderzocht. Uit dit onderzoek, opgenomen als bijlage, 

blijkt dat de grondkwaliteit zich niet verzet tegen een woonfunctie. Sinds het onderzoek is uitgevoerd zijn 

de gronden voornamelijk gebruikt ten behoeve van droge opslag. De kunstmestsilo's en dieseltanken 

zijn inmiddels verwijderd. Er bestaat daarmee geen aanleiding te veronderstellen dat de huidige 

bodemkwaliteit afwijkt van hetgeen in 1998 onderzocht is. Daarmee wordt voor de huidige fase van 

planvorming in voldoende mate voldaan aan de onderzoeksverplichting. Ten tijden van de aanvraag 

omgevingsvergunning zal initiatiefnemer een nieuw bodemonderzoek overhandigen waaruit zal moeten 

blijken dat de grondkwaliteit passend is met het beoogde gebruik.  

4.7 Water  

4.7.1 Algemeen beleid 

Het algemene waterbeleid dat op het plangebied van toepassing is, staat beschreven in de Waterwet en 

het Nationaal Waterplan van de rijksoverheid (zie hoofdstuk 3). Daarnaast zullen het Nationaal 

Bestuursakkoord Water (NBW) en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) de komende jaren 

richtinggevend worden voor het regionale waterbeheer in Nederland. 

     

Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 

In het NBW hebben rijk, provincies, waterschappen en gemeenten afgesproken dat in 2015 het 

watersysteem op orde moet zijn en blijven. Water moet weer de ruimte krijgen en is medesturend voor het 

ruimtelijk beleid. Als een van de eerste stappen is afgesproken dat de waterschappen in beeld brengen 

hoeveel waterberging er nodig is om aan de zogenaamde werknormen te kunnen voldoen. Voor stedelijk 

gebied houdt dit bijvoorbeeld in dat de hoeveelheid wateroppervlak die nodig is om te zorgen dat bij 

neerslag het waterpeil maar eens in de 100 jaar tot aan het maaiveld kan stijgen.  



30 

 

   

Kaderrichtlijn Water (KRW) 

De KRW is een Europese richtlijn gericht op de verbetering van de kwaliteit van het oppervlakte- en 

grondwater. De KRW maakt het mogelijk om verontreiniging van oppervlaktewater en grondwater 

internationaal aan te pakken. De Kaderrichtlijn water moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het 

oppervlakte- en grondwater in 2015 op orde is. In dat jaar moet het oppervlaktewater voldoen aan de 

gestelde waterkwaliteitseisen die afhankelijk zijn van onder meer het type water. De KRW wordt op dit 

moment ingepast in de Nederlandse regelgeving. Milieudoelstellingen en maatregelen zullen 

waarschijnlijk eind 2009 vast worden gelegd. Deze doelstellingen en maatregelen zullen moeten worden 

meegenomen in de watertoets en werken zodoende door in de waterparagraaf. Tot die tijd moet 

voorkomen worden dat overheden besluiten nemen die een achteruitgang van de waterkwaliteit tot 

gevolg hebben.       

4.7.2 Beleid Waterschap Rivierenland 

De speerpunten van het beleid van het Waterschap Rivierenland zijn duurzaam en klimaatbewust. Om 

een duurzaam en klimaatbewust waterbeheer te kunnen realiseren beschikt het waterschap over een 

klimaatneutraal kantoor, koopt men duurzame materiaal in, levert het duurzaam terreinbeheer en 

energiemaatregelen.  

Het Waterschap Rivierenland is het eerste waterschap in Nederland dat is toe getreden tot het 

klimaatverbond. Dit instituut verenigt Nederlandse overheidsorganisaties die daadkrachtig werken aan 

het verankeren van een beter klimaatbeleid en de uitvoering ervan op lokaal niveau. Het lidmaatschap 

moet zorgen voor nieuwe inspiratie voor de ingeslagen weg van duurzaamheid.  

In het kader van de speerpunten van het beleid is het waterschap verantwoordelijk voor, en werkt het 

voorvarend aan, een duurzaam waterbeheer voor een veilig en leefbaar Rivierenland. Hierbij heeft het de 

visie die bestaat uit een missie, een aantal kernwaarden en een toekomstbeeld.  

De kerntaak is het waterbeheer in Rivierenland. Wederom speelt het aspect veiligheid een belangrijk 

onderdeel. Het uitvoeren van de taken doet het waterschap door middel van het inzetten van technische 

middelen en bijzondere capaciteiten, te weten: Dijkbeheer, muskusrattenbestrijding, beheer van 

watersystemen, waterzuivering, vaarwegenbeheer en grondwaterbeheer. Het waterschap draagt de 

verantwoordelijkheid bij het inzetten van de middelen en beschikt over de noodzakelijke kennis om tot 

een juiste inzet te komen.  

  

Waterbeheerplan 2010-2015  

Vanaf 22 december 2009 is het Waterbeheerplan 2010-2015 van kracht. Het beheerplan gaat in op het 

waterbeheer in het hele plangebied en omvat alle watertaken van het waterschap: waterkwantiteit, 

waterkwaliteit, waterkering en waterketen. Het nieuwe plan bouwt voort op het bestaande beleid uit de 

voorgaande waterbeheerplannen. In het plan worden ook nieuwe onderwerpen aangehaald, te weten: 

 Maatregelen voor zwemwater;  

 Maatregelen voor de natuur:  

 in Natura-2000 gebieden, beschermd vanuit de Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn;  

 in TOP-lijstgebieden, waar verdroging met voorrang aangepakt wordt;  

 in waterparels, door de provincie aangewezen beschermde natte natuur;  

 Normen studies aan de hand van de nieuwe klimaat scnenario's;  

 Actualisatie van de 36 stedelijke waterplannen en de uitvoering daarvan.  

De nieuwe doelstellingen sluiten aan bij de opgave waar het waterschap de komende planperiode voor 

staat. Zo wil het waterschap het beheergebied in 2015 klimaatbestendig hebben. Om dit te bereiken 

moet de primaire waterkeringen worden aangepakt en het bergend vermogen van het watersysteem van 

het landelijk gebied worden vergroot.  

Een andere doelstelling, en onderdeel van de opgave, is om in 2027 de KRW-doelstellingen voor 

waterkwaliteit te halen. Hiertoe zullen er in de planperiode een groot aantal maatregelen worden 

getroffen om vooral de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Daarnaast zal ook binnen het stedelijk 

gebied het waterbergend vermogen worden vergroot en de waterkwaliteit worden verbeterd. Als laatste 
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heeft het waterschap de ambitie om de watercondities en de waterkwaliteit voor de natte natuur te 

verbeteren.  

4.7.3 Watertoets 

In het kader van het verkrijgen van een duurzaam watersysteem hebben Rijk, provincie, gemeenten en 

waterschappen in 2001 de Startovereenkomst waterbeleid 21e eeuw (WB’21) ondertekend. Onderdeel 

van het nieuwe waterbeleid is de ‘watertoets’: de check van ruimtelijke plannen aan de gevolgen voor het 

watersysteem.  

Ruimtelijke plannen dienen een waterparagraaf te bevatten. Initiatiefnemers van ruimtelijke plannen 

moeten in een vroegtijdig stadium van het planvormingsproces de waterbeheerder(s) betrekken. De 

initiatiefnemer vraagt de waterbeheerder(s) om een wateradvies in de vorm van een watertoets. In de 

waterparagraaf worden de watertoets en de uitkomsten van het overleg opgenomen. Op basis van de 

watertoets zal de waterbeheerder Keurontheffing en, indien nodig, een Wvo-vergunning (Wet 

verontreiniging oppervlaktewater) verlenen. 

   

Watercompensatie 

Het totale plangebied omvat circa 5.910 m2, waarvan in de huidige situatie het bedrijfsdeel grotendeels 

verhard is. Rondom de woning ligt een tuin. Zoals aangegeven betreft onderhavig plan enkel een 

functiewijziging en geen fysieke aanpassing van bebouwing en of gronden. Voorts zijn in het verleden, bij 

de beëindiging van het agrarisch bedrijf, twee watergangen gegraven. Het open water nabij het 

plangebied is derhalve toegenomen. Voor een afbeelding van de watergangen wordt verwezen naar 

paragraaf 3.3.3. Compensatie in de vorm van open water is derhalve niet noodzakelijk.       

         

Waterafvoer 

De manier van waterafvoer zal niet wijzigen als gevolg van dit plan. 

4.7.4 Grondwaterbeschermingsgebied 

Onderhavig plangebied is gelegen in grondwaterbeschermingsgebied Kolff. Voor de bestemmingswijziging 

van agrarisch naar bedrijfsbestemming levert moet bepaald worden of dit toegestaan is in 

waterbeschermingsgebied.  

   

 
Grondwaterbeschermingsgebied zoals opgenomen in de ontwerpomgevingsvisie (plangebied nabij pijl) 

   

In bijlage 10e van de Provinciale Milieuverordening van de provincie Gelderland is een lijst opgenomen 

van inrichtingen waarvan de oprichting in grondwaterbeschermingsgebieden verboden is. Ten aanzien van 

houtindustrie worden de volgende bedrijfstypen uitgesloten: 

   

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. 
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 Houtconserveringsbedrijven: 

1. met creosootolie  

2. met zoutoplossingen  

 Fineer- en plaatmaterialenfabrieken;  

Onderhavig plan betreft een houthandel en geen houtverwerkingsbedrijf. Daarmee is het beoogde plan 

niet in strijd met bijlage 10e van de Provinciale Milieuverordening.  

4.8 Ecologie 

Bij ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden gehouden met de natuurwaarden ter plaatse. Daarbij 

wordt onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming. Gebiedsbescherming 

kan volgen uit de aanwijzing van een gebied in het kader van bijvoorbeeld de Habitat- of Vogelrichtlijn. 

Wat betreft soortenbescherming is de Flora- en Faunawet van toepassing. Hier wordt onder andere de 

bescherming van plant- en diersoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of 

er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. Indien hiervan sprake is, moet 

ontheffing of vrijstelling worden aangevraagd. 

4.8.1 Gebiedsbescherming 

Nederland heeft sinds 1998 een nieuwe natuurbeschermingswet, die zich alleen richt op de bescherming 

van gebieden. Sinds 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet gewijzigd en zijn de bepalingen vanuit 

de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn, aangevuld met de vroegere Beschermde- en 

Staatsnatuurmonumenten in de wet verwerkt. In de Natuurbeschermingswet zijn de volgende gronden 

aangewezen en beschermd: 

 Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden);  

 beschermde natuurmonumenten;  

 wetlands.  

Op 1 februari 2009 is de wet opnieuw gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op het zogenoemde 

‘bestaand gebruik’. Hieronder vallen activiteiten in en om beschermde Natura 2000-gebieden die al 

plaatshadden voordat een gebied als beschermd gebied is aangewezen. De wijziging is met name van 

belang voor provincies (als bevoegd gezag) en voor burgers en bedrijven met bestaand gebruik. De 

wijzigingen zijn gericht op:  

1. verbetering van de wet in de praktijk;  

2. verbetering van de aansluiting van de wet bij de Habitatrichtlijn.  

Planspecifiek  

Het plangebied is niet gelegen in of nabij een Natura 2000-gebied, een beschermd natuurmonument of 

een wetland. Hieruit volgen dan ook geen nadere onderzoeksverplichting.  

   

4.8.2 Soortenbescherming 

Sinds 1 april 2002 regelt de Flora- en faunawet de bescherming van de in het wild voorkomende 

inheemse planten en dieren. Deze wet biedt het juridisch kader voor de bescherming van dier- en 

plantensoorten in Nederland en bevat onder andere de implementatie van de Europese Vogel- en 

Habitatrichtlijnen. De wet richt zich vooral op het in stand houden van populaties van soorten die 

bescherming behoeven. In de wet zijn algemene en specifieke verboden vastgelegd ten aanzien van 

beschermde dier- en plantensoorten. Naast een aantal in de wet (en daarop gebaseerde besluiten) 

vermelde specifieke mogelijkheden om ontheffing te verlenen van in de wet genoemde verboden, geeft 

de wet een algemene ontheffingsbevoegdheid aan de minister van LBV (artikel 75, lid 3).  
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Planspecifiek  

Onderhavig plan betreft de functiewijziging van agrarisch naar bedrijf. De functie komt hiermee in 

overeenstemming met het huidig gebruik. Het plan omvat geen fysieke wijzigingen. Ecologisch onderzoek 

is derhalve niet noodzakelijk. 

4.9 Cultuurhistorie en archeologie 

Door ondertekening van het verdrag van Malta (1992) heeft Nederland zich verplicht om bij ruimtelijke 

planvorming nadrukkelijk rekening te houden met het niet zichtbare deel van het cultuurhistorisch 

erfgoed, te weten de archeologische waarden. In de Monumentenwet is geregeld hoe met archeologische 

vindplaatsen en zichtbare monumenten moet worden omgegaan. Het streven is om deze belangen tijdig 

bij de planvorming te betrekken. In dit verband moet een verkenning worden gedaan om archeologische 

potentie in te schatten.  

   

 
Archeologische beleidskaart gemeente (plangebied nabij pijl) 

   

De gemeente Neerijnen beschikt over een archeologische beleidskaart. Een uitsnede van deze kaart is in 

de volgende afbeelding weergegeven. Op deze archeologische beleidskaart wordt een overzicht gegeven 

van de archeologische verwachtingswaarden in de gemeente Neerijnen.  

   

Planspecifiek 

Volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Neerijnen ligt het plangebied binnen een 

gebied met een lage archeologische verwachtingswaarde. Archeologisch onderzoek is hierdoor niet 

noodzakelijk.  
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4.10 Verkeer en parkeren 

Onderdeel van een goede ruimtelijke ordening is het effect van een beoogd nieuwe project op de 

verkeersstructuur en het parkeren in en rondom het plangebied.  

   

Planspecifiek 

Het terrein wordt, net als in de huidige situatie, ontsloten op de Slimweistraat. In de toekomstige situatie 

zal dit ook zo blijven. Met uitvoering van onderhavig plan zal er geen extra verkeersaantrekkende werking 

zijn. Verkeersmaatregelen worden dan ook niet nodig geacht. Het parkeren zal op eigen terrein worden 

opgelost. Parkeermaatregelen hoeven dan ook niet te worden genomen. 

   

Onderhavig plan heeft geen nadelige gevolgen voor de bestaande verkeerssituatie. Tevens vormt het 

parkeren ook geen probleem doordat het op eigen terrein wordt opgelost.  

4.11 Economische uitvoerbaarheid 

Bij de voorbereiding van een (voor)ontwerpbestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 lid 1, sub f 

van het Bro onderzoek plaats te vinden naar de (economische) uitvoerbaarheid van het plan. Het project 

wordt op particulier initiatief gerealiseerd. De kosten in verband met de realisatie van de woning zijn dan 

ook voor rekening van de initiatiefnemer. De kosten voor het volgen van de bestemmingsplanprocedure 

zullen via de gemeentelijke legesverordening aan de initiatiefnemer worden doorberekend. Het project 

wordt gefinancierd uit eigen middelen van de initiatiefnemer.  

   

Volgens de Wro, afdeling 6.4 grondexploitatie, moet een gemeente bij het voornemen voor een bouwplan 

een grondexploitatieplan vaststellen. Op basis van artikel 6.12, lid 2 van de Wro kan de gemeenteraad 

echter bij het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan besluiten geen exploitatieplan vast te 

stellen indien: 

a. het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen gronden 

anderszins verzekerd is;  

b. het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, 4°, 

onderscheidenlijk 5°, niet noodzakelijk is, en  

c. het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, 

onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk is.   

Planspecifiek  

Omdat de wijziging van de bestemming niet is voorzien van een bouwplan is de Grondexploitatiewet niet 

van toepassingen en worden kosten verhaald via de legesverordening. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De familie Van der Ende is eigenaar van het perceel Steenweg 72 te Waardenburg (gemeente 

Neerijnen, kadastraal bekend als gemeente Waardenburg, sectie Y, perceel 193, oppervlakte 

3.565 m
2
). Op het perceel, gelegen in het buitengebied van de gemeente Neerijnen, is in de 

huidige situatie een woning met twee bijgebouwen gelegen. Buiten de bestaande bebouwing 

is de rest van de locatie ingericht als tuin en/of erf.  

 

Binnen het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Neerijnen, 

vastgesteld door de raad van de gemeente Neerijnen op 28 maart 2002 (en nadien herzien 

middels de “Reparatie herziening Buitengebied”, vastgesteld door de gemeenteraad op 30 

november 2006) heeft het perceel de bestemming ‘Agrarisch gebied -A-‘ met 

medebestemming Agrarische bedrijfsdoeleinden, waarbinnen een agrarisch bouwblok is 

opgenomen. De vigerende bestemming betekent dat de gronden binnen het perceel zijn 

bestemd voor de volgende doeleinden: 

a. Een duurzame agrarische bedrijfsvoering; 

b. Extensief recreatief medegebruik; 

c. Groenvoorzieningen; 

d. Verkeersdoeleinden. 

 

De familie Van der Ende heeft op de planlocatie een stucadoorsbedrijf in werking, hetgeen in 

strijd is met de vigerende bestemming op de planlocatie. Om het huidig gebruik van de 

planlocatie (stucadoorsbedrijf) te legaliseren, is het herzien van het vigerend 

bestemmingsplan voor de planlocatie noodzakelijk (aanpassing de bestemming van agrarisch 

naar (stucadoors)bedrijfsbestemming). Een andere optie is om de huidige agrarische 

bestemming te herzien in een woonbestemming met een aan huis gebonden beroep. In overleg 

met de gemeente Neerijnen zal worden vastgesteld welke optie het meest passend / gewenst 

is. 

 

Daarnaast is de familie Van der Ende voornemens om de bestaande bedrijfswoning te 

vergroten door het uitbouwen van de bestaande bedrijfswoning. Deze voorgenomen 

uitbreiding van de bestaande bedrijfswoning zal tevens worden meegenomen bij het herzien 

van het bestemmingsplan. 

 

Ten behoeve van het herzien van het bestemmingsplan voor de planlocatie is, in opdracht van 

de initiatiefnemers, een Toelichting opgesteld. In de Toelichting wordt ingegaan op de 

aanleiding en doel van het plan, de topografische ligging van de planlocatie, de beschrijving 

van de voorgenomen ontwikkelingen, het beleidskader, de milieukundige situatie en de 

economische onderbouwing van het plan. De informatie uit de Toelichting dient als basis voor 

het opstellen van het bestemmingsplan.  
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1.2 Projectgegevens 

Op de planlocatie zijn de volgende gegevens van toepassing. 

 

Planlocatie 
 Steenweg 72 

 4181 PV  Waardenburg 

 Gemeente Neerijnen 

 

Kadastrale aanduiding 

 Gemeente Waardenburg 

 Sectie Y 

 Perceel 193 

 Eigendom van: mevrouw Carolina Visscher 

 

Bevoegd gezag 

 Gemeente Neerijnen 

 Van Pallandtweg 11 

 4182 CA  Neerijnen 
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1.3 Bestaande situatie 

De planlocatie ligt in het buitengebied van de gemeente Neerijnen, ten noordoosten van de 

kern Waardenburg. De planlocatie wordt aan de westzijde begrenst door de Steenweg, aan de 

noordzijde door het perceel Steenweg 74, en aan de zuid- en oostzijde door het perceel 

Heuvelstraat 1.  

 

Op de planlocatie is een bedrijfswoning met 2 bijgebouwen aanwezig. De bedrijfswoning is 

slechts in gebruik als woning voor de familie Van der Ende, de achtergelegen (grote) schuur 

(oppervlakte circa 155 m
2
) wordt deels gebruikt voor de bedrijfsvoering van het 

stucadoorsbedrijf (opslag materiaal/ materieel, kantoor) en deels voor privégebruik. Het 

tweede (kleine) bijgebouw (oppervlakte circa 60 m
2
) is in gebruik voor privédoeleinden van 

de familie Van der Ende.  

 

De planlocatie wordt door één inrit ontsloten op de Steenweg. Op onderstaande afbeeldingen 

wordt door middels van (lucht)foto’s de ligging van de planlocatie weergegeven. 

 
Afbeelding 1 Luchtfoto van ligging in buitengebied gemeente Neerijnen  

(bron: Google Earth) 
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Afbeelding 2 De planlocatie, gezien vanaf de Steenweg  

(bron: Google Streetview) 
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1.4 Plan 

1.4.1 Historische informatie 

Het pand Steenweg 72 is in 1922 gebouwd als boerderij. In eerste aanleg als eenvoudige 

boerderij met voorhuis en achterhuis onder één eenvoudige rieten kap. Het gebouw heeft toen 

een inhoud gekregen van 400 m
3
. In de jaren daarna zijn, waarschijnlijk vanwege 

bedrijfsuitbreiding en wijziging van de bedrijfsvoering, agrarische gebouwen gerealiseerd ten 

dienste van het bedrijf. In 1997 bedroeg de oppervlakte van deze gebouwen 329 m
2
.  

 

In 1997 is het pand in eigendom gekomen van de familie Van der Ende. Op dat moment is de 

agrarische functie van de gebouwen beëindigd. De familie Van der Ende heeft in 1997 een 

procedure doorlopen om via een artikel 19 wijziging de agrarische bestemming om te zetten 

naar een woonbestemming. Deze procedure is succesvol doorlopen. Door de gemeente 

Neerijnen is destijds aangegeven dat bij de eerste herziening van het bestemmingsplan 

Buitengebied de planlocatie een bestemming ‘wonen’ zou krijgen. In de periode vanaf 1997 

tot nu is door zowel de gemeente als de eigenaren van de planlocatie hier echter verder geen 

vervolg aan gegeven, waardoor de planlocatie in de bestaande situatie nog een agrarisch 

bouwperceel is.  

 

Daarop is de bouwvergunning verkregen voor het renoveren en verbouwen van de woning 

met achterhuis als geheel tot woning. In dat jaar is tevens één van de schuren (198 m
2
) 

gesloopt en is het woonhuis verbouwd. Dit was noodzakelijk omdat de gesloopte schuur tegen 

de boerderij stond en bewoning daardoor niet mogelijk was. Bij de verbouwing van het 

woonhuis is als belangrijk aspect het behouden van het historisch waardevol karakter van de 

boerderij te behouden aangehouden.  

 

In 2001 heeft de familie Van der Ende dit laten volgen door een sloopaanvraag voor de 

resterende schuren (131 m
2
) en de bouw van een schuur. Deze schuur verkreeg een 

oppervlakte van 155 m
2
 en is gebouwd ter vervanging van de schuur, welke in 1997 is 

gesloopt. De sloop van de overige schuren was nodig, daar de nieuwe schuur op de plaats van 

deze overige schuren was geprojecteerd. 

1.4.2 Gewenste nieuwe situatie 

De herziening van het bestemmingsplan op de planlocatie behelst het wijzigen van de 

agrarische bestemming naar een bedrijfsbestemming ten behoeve van het stucadoorsbedrijf, 

alsmede het mogelijk maken van de voorgenomen uitbreiding van de bestaande 

bedrijfswoning op de planlocatie. De voorgenomen wijzigingen zal meeliften met het 

vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente. 

 

In de beoogde nieuwe situatie behoudt de bestaande woning haar functie als bedrijfswoning, 

waarbij aangemerkt moet worden dat er geen kantoorruimte is voorzien in de bedrijfswoning. 

De bedrijfsvoering vindt plaats in de bestaande schuur, waarbij op de begane grond van de 

schuur met name sprake is van opslagruimte (zowel bedrijfsdoeleinden als privégebruik) en 

de kantoorruimte zich bevindt op de eerste verdieping. Voor een weergave van het 

ruimtegebruik in de schuur, zie afbeelding 6. 

 

In de huidige situatie is er sprake van circa 155 m
2
 aan bedrijfsbebouwing, welke tevens 

wordt gebruikt voor privéopslag, alsmede worden auto’s en fietsen buiten gestald. Om dit op 

te kunnen lossen, bestaat de wens om 100 m
2
 aan bijgebouw bij de woning te realiseren voor 

privégebruik, waarmee het oppervlak aan (bedrijfs)bijgebouwen komt op 255 m
2
.  
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De familie Van der Ende is in de nabije toekomst voornemens om de bestaande 

bedrijfswoning uit te breiden tot een inhoud van maximaal 800 m
3
. De gemeente Neerijnen 

heeft in een eerder stadium reeds toestemming verleend voor de voorgenomen uitbreiding. Op 

basis van de uitgangspunten van het nieuwe bestemmingsplan “Buitengebied” van de 

gemeente Neerijnen (momenteel in voorbereiding), zal het in de toekomst mogelijk zijn om 

bedrijfswoningen op te richten met een maximale inhoud van 800 m
3
, waarmee de aan te 

vragen uitbreiding van de bestaande bedrijfswoning mogelijk wordt.  

 

Naast de voorgenomen uitbreiding van de bedrijfswoning zal tevens een hogere nok- en 

goothoogte worden opgenomen voor de bedrijfswoning om de hooiberguitbreiding van de 

bedrijfswoning mogelijk te maken. In overleg met de gemeente is reeds vastgesteld dat het 

mogelijk is om dit (onderbouwd) mee te laten liften bij het vaststellen van het nieuwe 

bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente Neerijnen.  

 

Voor het bedrijfsmatige deel binnen de bestemming bedrijf (zijnde stucadoorsbedrijf) is een 

bestaande maat van 200 m
2
 opgenomen. Binnen de regels kan hier middels afwijking (gezien 

het feit dat dit lager is dan 500 m
2
) nog met maximaal 40% worden uitgebreid, hetgeen 

betekent een uitbreiding tot maximaal 280 m
2
. Hiervoor geldt een goot- en nokhoogte van 

respectievelijk maximaal 6 meter en maximaal 11 meter. 

 

Bij de bedrijfswoning kan binnen de bestemming tot 100 m
2
 aan aan- en bijgebouwen bij de 

bedrijfswoning worden gerealiseerd. Hiervoor geldt een goot- en nokhoogte van 

respectievelijk maximaal 3 meter en 5 meter. Daarnaast mag de bedrijfswoning als 

hoofdgebouw tot 800 m
3
 worden uitgebreid. Hierbij is een goot- en nokhoogte van 

respectievelijk maximaal 6 meter en 10 meter van toepassing. De bestemming regelt het 

bovenstaande generiek voor alle bedrijfsbestemmingen als acceptabele uitbreidingsruimte 

voor de komende tien jaar. Betreffende regeling geeft op de planlocatie Steenweg 72 

voldoende ruimte voor het gewenste gebruik en bebouwing in de toekomst. 

 

Aangezien er sprake is van een stucadoorsbedrijf en verwacht mag worden dat de 

werkzaamheden grotendeels worden uitgevoerd op projectlocaties, gelegen buiten de 

planlocatie, zullen de bedrijfsactiviteiten op de planlocatie met name kantoorwerkzaamheden 

(planning, administratie, voorraadbeheer, etc.) en opslag betreffen. Desgevraagd heeft de 

initiatiefnemer een overzicht opgesteld van het materiaal en materieel dat op de planlocatie 

wordt opgeslagen ten behoeve van de bedrijfsvoering. Dit overzicht is hieronder 

weergegeven. 

 

Soort Materiaal 

Verbruiksartikelen Gips 

Diverse cement-kalk gebonden materialen 

Hoekprofielen 

Spachtelputz 

Hechtmiddelen 

Materieel Aanhanger 

Rolsteigers 
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Afbeelding 3 Situatietekening gebruik schuur 

 

Optioneel is het mogelijk om gebruik te maken van de, via een artikel 19 wijziging, 

bestemmingswijziging naar een woonbestemming van het perceel, waarbij aanvullend wordt 

toegestaan een aan huis gebonden beroep. Doordat de bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd 

op projectlocaties, en op de planlocatie slechts sprake is van kantoorwerkzaamheden en kleine 

opslag van materieel en materiaal, is dit in overleg met de gemeente Neerijnen te overwegen. 

 

Een aanvraag voor de benodigde omgevingsvergunning t.b.v. de uitbreiding van de 

bedrijfswoning zal bij de gemeente Neerijnen worden ingediend zodra het nieuwe 

bestemmingsplan ‘Buitengebied gemeente Neerijnen’ ter inzage ligt. De gemeente Neerijnen 

heeft namelijk de mogelijkheid om de omgevingsvergunning (bouw) te verlenen 

vooruitlopend op het vaststellen van het bestemmingsplan. 

  



 

28 oktober 2013   Toelichting Steenweg 72 Waardenburg 10 

 

2 Beleid 

2.1 Rijksbeleid 

Het rijksbeleid ten aanzien van de ruimtelijke ordening is in hoofdlijnen vastgelegd in de Nota 

Ruimte. Gezien de kleinschalige omvang van de ontwikkelingen op de planlocatie, kan ervan 

uitgegaan worden dat er vanuit Nota Ruimte geen relevante regelgeving van invloed is op de 

voorgenomen ontwikkelingen. Een nadere beschrijving van de Nota Ruimte is daarom niet 

opgenomen. 

2.2 Provinciaal beleid 

2.2.1 Streekplan Provincie Gelderland  

Op 29 juni 2005 is door Provinciale Staten van Gelderland het “Streekplan Gelderland 2005” 

vastgesteld. Hierin is het provinciaal ruimtelijk beleid verwoord. Het ruimtelijk beleid richt 

zich op de provinciaal ruimtelijke hoofdstructuur welke gevormd wordt door het groenblauwe 

raamwerk (natuur, water, landschap) en het rode raamwerk (wonen, werken, vervoer). In het 

groenblauwe raamwerk ligt het accent op het beschermen en versterken van aanwezige 

kwetsbare waarden en gebieden, in het rode raamwerk op het ontwikkelingsbeleid van 

stedelijke functies en intensieve land- en tuinbouwteelt. De gebieden die niet zijn ingedeeld in 

het groenblauwe of rode raamwerk, worden aangemerkt als multifunctioneel gebied. Dit 

gebied omvat de steden, dorpen, buurtschappen buiten de provinciaal ruimtelijke 

hoofdstructuur, waardevolle landschappen en het multifunctioneel platteland. In het 

provinciaal planologisch beleid wordt op deze gebieden geen expliciete provinciale sturing 

gericht. 

 

Op de Beleidskaart Ruimtelijke structuur is de planlocatie gelegen binnen het 

‘multifunctioneel gebied’, meer specifiek binnen het ‘multifunctioneel platteland’. In het 

provinciaal planologisch beleid wordt op deze gebieden geen expliciete provinciale sturing 

gericht. 

 

In paragraaf 2.3 van het Streekplan Gelderland 2005 zijn de bepalingen opgenomen voor 

‘Functieverandering van gebouwen in het buitengebied’. De doelen van het provinciaal 

ruimtelijk beleid voor functieverandering van gebouwen in het buitengebied zijn de 

volgende: 

 land- en tuinbouwbedrijven de mogelijkheid geven niet-agrarische nevenfuncties te 

vervullen. 

 de behoefte aan landelijk wonen en in tweede instantie werken accommoderen in 

vrijgekomen gebouwen in het landelijk gebied. Hiermee kan een impuls worden gegeven 

aan de leefbaarheid en vitaliteit van het landelijk gebied. 

 niet-agrarische bedrijvigheid die gebonden is aan de kwaliteiten en de functies van dat 

buitengebied ruimte bieden. 

 verbetering van de ruimtelijke kwaliteit door vrijgekomen gebouwen te hergebruiken en 

door per bouwperceel waar functieverandering plaatsvindt de resterende vrijgekomen 

gebouwen te slopen. 
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In paragraaf 2.3.3 (Algemene voorwaarden) en 2.3.5 (Functieverandering naar werken of 

woon-werkcombinaties) zijn de voorwaarden opgenomen voor het wijzigen van de functie 

van voormalige agrarische gebouwen naar een niet-agrarische werkfunctie. Vanuit de 

genoemde paragrafen zijn de volgende voorwaarden op de planlocatie van toepassing: 

 functieverandering is alleen van toepassing op fysiek bestaande, legale vrijgekomen ( en 

ook vrijkomende) gebouwen die gelegen zijn in het buitengebied. 

 de functieverandering van gebouwen wordt geëffectueerd door bestemmingswijziging van 

het gehele voormalige perceel en verkleining van het bouwvlak. 

 met functieverandering van vrijgekomen gebouwen in het buitengebied wordt de 

bedrijfsontwikkeling van agrarische bedrijven in de omgeving niet belemmerd. 

 functieverandering van vrijgekomen gebouwen mag niet leiden tot knelpunten in de 

verkeersafwikkeling. 

 overtollige bebouwing wordt gesloopt met uitzondering van monumentale en 

karakteristieke gebouwen. 

 voor niet-agrarische bedrijvigheid wordt een maximum gehanteerd van 500 m² 

vloeroppervlak per locatie. De resterende vrijgekomen gebouwen worden gesloopt. 

 geen detailhandel mogelijk (behalve van op het bedrijf zelf gemaakte producten). 

 er treedt geen aanzienlijke verkeersaantrekkende werking op. 

 buitenopslag is niet toegestaan. 

 vervangende nieuwbouw is niet mogelijk bij functieverandering naar werken. 

 

Vanuit het Streekplan Gelderland 2005 is er, gezien de ligging in het multifunctioneel gebied, 

geen expliciete provinciale sturing van toepassing op de ontwikkelingen op de planlocatie. De 

voorgenomen ontwikkelingen passen daarbij binnen de voorwaarden voor functieverandering, 

zoals opgenomen in paragraaf 2.3.3 en 2.3.5 van het Streekplan. 
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2.3 Regionaal beleid 

2.3.1 Regio Rivierenland: Beleidskader hergebruik vrijgekomen 
agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied 

Regio Rivierenland - een samenwerkingsverband van Betuwe en Bommelerwaard - wil zich 

samen met de regiogemeenten inzetten om de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van 

het buitengebied te vergroten. Om dit te bereiken heeft Regio Rivierenland beleid opgesteld 

omtrent het hergebruiken en saneren van vrijgekomen agrarische bebouwing. Doel van dit 

beleid is om waardevolle agrarische bedrijfsgebouwen te hergebruiken voor andere functies 

en landschapsontsierende bebouwing te saneren. De uitvoering van het beleid en het verlenen 

van medewerking aan concrete initiatieven ligt bij de individuele gemeenten. 

 

De gemeente Neerijnen heeft dit beleid overgenomen in de ‘Partiële herziening 

bestemmingsplan buitengebied’ (september 2009). 

2.4 Gemeentelijk beleid 

2.4.1 Geldend bestemmingsplan 

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2002’ en de herziening van 

2007 van de gemeente Neerijnen, respectievelijk goedgekeurd door de raad op 28 maart 2002 

en 30 november 2006. Op het perceel aan de Steenweg 72 zijn de bestemmingen Agrarisch 

gebied -A- en Agrarische bedrijfsdoeleinden van toepassing. In onderstaande afbeelding is de 

planlocatie weergegeven in het blauwe kader. Op de planlocatie is een agrarisch bouwblok 

gelegen. 

 

Op 11 februari 2010 is het bestemmingsplan ‘Partiële herziening Bestemmingsplan 

Buitengebied 2009’ vastgesteld. 

 
Afbeelding 4 Uitsnede geldend bestemmingsplan 
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2.4.2 Nieuw bestemmingsplan Buitengebied 

De gemeente Neerijnen werkt aan een nieuw bestemmingsplan buitengebied. In het 

buitengebied van een gemeente is de diversiteit van de belangen het grootst. 

Rekeninghoudend met al deze belangen worden voor alle bestemmingen nieuwe regels voor 

bouw-, gebruik- en aanlegactiviteiten vastgelegd. Insteek daarbij is wel dat het nieuwe 

bestemmingsplan conserverend van karakter is en daarmee geen grote nieuwe ontwikkelingen 

mogelijk maakt. 

 

De aanleiding van het nieuwe bestemmingsplan zijn de noodzakelijke actualisatie vanuit de 

Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de actuele gemeentelijke visie voor het buitengebied. 

Daarnaast vervangt het nieuwe bestemmingsplan een grote hoeveelheid aan afwijkingen, 

wijzigingen en herzieningen en diverse bestemmingsplannen die gedateerd zijn en van 

systematiek verschillen. 

 

Het plangebied omvat het buitengebied van de gemeente Neerijnen. De dorpskernen en 

bedrijventerreinen vallen buiten het bestemmingsplan. Het plangebied wordt verder begrensd 

door de gemeentegrenzen met de zes buurgemeenten (Geldermalsen, Lingewaal, Zaltbommel, 

Maasdriel, West Maas en Waal en Tiel)  

 

Het voorontwerpbestemmingsplan is in de periode 5 juli 2013 tot en met 15 augustus 2013 ter 

inzage gelegd. Op de verbeelding (kaart 3) van het voorontwerpbestemmingsplan is te zien 

dat de bestemming op de planlocatie reeds is aangepast tot bedrijfsbestemming. Dit geldt 

overigens tevens voor de locatie Steenweg 74, waar een bedrijfsbestemming van kracht is. 

Voor de planlocatie moet de specifieke vorm van bedrijf nog worden vastgesteld. 

 
Afbeelding 5 Uitsnede verbeelding voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 
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2.4.3 Welstand 

In de ‘Welstandsnota gemeente Neerijnen juni 2004’ worden in § 4.11 ‘Buitengebied - 

bebouwingsthema Agrarische bebouwingslinten’ de welstandscriteria opgesteld die gelden 

voor bebouwing aan de Steenweg.  

 

Algemeen 

Het buitengebied van Neerijnen kent verschillende landschapstypen. Het is belangrijk dat bij 

de bebouwing rekening gehouden wordt en ingespeeld wordt op de aanwezige 

landschapstypen: de uiterwaarden, de oeverwallen en de komgronden. Verspreid over deze 

landschapstypen komen verschillende bouwsituaties voor. Kenmerkend voor de agrarische 

bebouwingslinten is de groepering van bebouwing langs veelal doorgaande wegen. De meeste 

agrarische bebouwingslinten zijn uitlopers van de bebouwde kommen van de dorpskernen van 

de gemeente Neerijnen. Oorspronkelijk betrof het voornamelijk agrarische bebouwing. De 

laatste jaren echter hebben steeds meer agrarische bedrijven hun oorspronkelijke functie 

verloren en zijn verbouwd tot burgerwoning of gesloopt en vervangen door burgerwoningen. 

Daarnaast zijn er ook andere (niet-agrarische) bedrijven ontstaan. 

 

Bebouwingsbeeld 

De bebouwingslinten bestaan uit losjes gegroepeerde (voormalige agrarische) bebouwing. 

Tussen de individuele gebouwen en (voormalige agrarische) bedrijfscomplexen is een sterke 

visuele relatie met het omliggende landschap blijven bestaan. Het doorzicht tussen de 

gebouwen is karakteristiek en moet worden gehandhaafd. Verder zijn de gebouwen 

georiënteerd op de vestingsas, waarbij de afstanden groter zijn dan in stedelijk gebied, maar 

niet zo groot dat de relatie met de vestingsas verloren zou gaan. 

De agrarisch complexen in de gemeente Neerijnen zijn van oudsher vrij bescheiden van 

omvang. Woonhuis en bedrijfsgedeelte waren in één gebouw ondergebracht, vooral 

langhuizen, krukboerderijen, T-huizen. Vrijstaande bijgebouwen waren ondergeschikt van 

omvang. Moderne ontwikkelingen in de bedrijfsvoering en de agrarische wooncultuur hebben 

geleid tot loskoppeling van het woon- en bedrijfsgedeelte en tot een sterke schaalvergroting 

van de bedrijfsgebouwen. De vormgeving van de agrarische bedrijfsgebouwen is strikt 

functioneel. Landbouw en veeteelt hebben steeds meer een industriële uitstraling gekregen. 

2.4.4 VAB beleid 

De gemeente Neerijnen heeft beleid opgesteld ten aanzien van ‘Vrijkomende agrarische 

bebouwing’ (VAB) in de ‘Partiële herziening bestemmingsplan buitengebied’, vastgesteld 

door de raad op 11 februari 2010. In hoofdstuk 4.4 ‘Beleidskader hergebruik vrijgekomen 

agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied’ worden de uitgangspunten voor 

functieverandering verwoord. Naast sanering van VAB wil de gemeente onder een aantal 

voorwaarden ook mogelijkheden bieden om VAB te gebruiken voor bedrijfsmatige 

doeleinden. Waar gesproken wordt over functieverandering naar werken, wordt gedoeld op 

volledige functieverandering (van een agrarische functie naar een bedrijfsmatige functie). De 

gemeente wil onder voorwaarden bedrijvigheid toestaan die aan het buitengebied gebonden is, 

recreatieve voorzieningen en overige kleinschalige bedrijvigheid die qua karakter en 

uitstraling in het buitengebied past. Grootschalige bedrijvigheid of bedrijvigheid die qua 

uitstraling niet in het buitengebied past, behoort zich op een bedrijventerrein te vestigen. 
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Hergebruik dient aan een aantal voorwaarden te voldoen: 

 Vestiging van bepaalde typen bedrijvigheid wordt alleen toelaatbaar geacht wanneer een 

deel van de vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. De hoeveelheid te 

slopen bedrijfsgebouwen is afhankelijk van de functie van het bedrijf dat zich er wil 

vestigen. 

 Bebouwing met monumentale of karakteristieke waarde mag onder de voorwaarden door 

alle soorten bedrijvigheid volledig worden hergebruikt. 

 Buitenopslag is niet toegestaan. 

 De nieuwe functie mag geen grote verkeersaantrekkende werking hebben. 

 De nieuwe functie mag geen onevenredige milieuhinder voor de omgeving of omliggende 

natuur veroorzaken. 

 

VAB’s kunnen gebruikt worden voor een aantal typen bedrijven, waaronder niet agrarische 

bedrijven, recreatie en zorg. Om te waarborgen dat de bedrijven qua karakter en uitstraling 

passen in het buitengebied wordt voor een aantal soorten bedrijvigheid een maximale omvang 

opgelegd. Overtollige bedrijfsgebouwen moeten worden gesloopt. Voor ‘overige bedrijven’, 

waaronder het stucadoorsbedrijf van de familie Van der Ende valt, is een maximum 

oppervlakte van 500 m
2

 van toepassing.  

2.4.5 Conclusie 

Vanuit het Rijks-, Provinciaal- en Regionaal beleid zijn er geen specifieke eisen voor de 

bestemmingsplanherziening voor de planlocatie Steenweg 72 te Waardenburg. Het 

gemeentelijke beleid (vigerend bestemmingsplan, VAB beleid) is, mede gezien de beperkte 

omvang van de ontwikkelingen, leidend.  

 

Vanuit het vigerend bestemmingsplan is het college van B&W bevoegd om, onder 

voorwaarden, de bestemming Agrarische bedrijfsdoeleinden te wijzigen in een bestemming 

Niet-Agrarische bedrijfsdoeleinden. In het VAB beleid is opgenomen welke voorwaarden 

hiervoor gelden. De bestaande situatie op de planlocatie past binnen de voorwaarden van 

hergebruik van de bestaande bebouwing voor de functie ‘Stucadoorsbedrijf’. Ook wordt 

ruimschoots voldaan aan het maximale oppervlak voor het bedrijf (500 m
2
). 

 

De overtollige gebouwen zijn reeds gesloopt, waarbij er complete nieuwbouw heeft 

plaatsgevonden. Bij de nieuwbouw is er gezocht naar mogelijkheden om op karakteristieke 

wijze terug te bouwen, met aandacht voor de cultuurhistorie. Er is op de planlocatie een 

ensemble van gebouwen ontstaan die passen op een erf. Daarmee is er legale bebouwing 

aanwezig, waarbij een gedeelte van de schuur voor opslag wordt gebruikt. De nieuwbouw 

(vanaf 1997) kan, ondanks dat ze relatief nieuw zijn, als ensemble als karakteristiek worden 

beschouwd (boerderij met bijgebouw) zoals in het buitengebied in deze streek hoort. 

 

De voorwaarden dat er geen grote verkeersaantrekkende werking mag uitgaan van de nieuwe 

functie en er geen onevenredige milieuhinder voor de omgeving of omliggende natuur 

veroorzaakt mag worden, worden verderop in deze Ruimtelijke onderbouwing getoetst. 
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3 Milieutechnische en ruimtelijke aspecten 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt alle relevante milieutechnische en ruimtelijke informatie over de 

planlocatie besproken. Aan bod komen aspecten als bodem, geluid, externe veiligheid en flora 

& fauna. 

3.2 Bodem 

Voor zover bekend zijn er op de planlocatie in het (recente) verleden geen verkennend 

bodemonderzoeken uitgevoerd. Gezien het historisch en huidig gebruik van de planlocatie 

(geen bodembedreigende activiteiten) kan de planlocatie worden gezien als onverdacht ten 

aanzien van voorkomen van verontreinigingen in de bodem die de voorgenomen 

ontwikkelingen zouden kunnen belemmeren. 

 

Het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek in het kader van het wijzigen van het 

bestemmingsplan wordt niet noodzakelijk geacht.   

3.3 Geluid 

3.3.1 Wegverkeerslawaai 

In de Wet geluidhinder (Wgh) staat dat voor een bestemmingsplan inzichtelijk moet worden 

gemaakt welke geluidsbronnen in het gebied aanwezig zijn en wat de geluidsbelasting is voor 

woningen en andere gevoelige bestemmingen. 

Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) zijn er drie geluidsbronnen waarmee bij ruimtelijke 

ontwikkelingen rekening gehouden dient te worden: wegverkeers-, railverkeers- en 

industrielawaai. Voor de akoestische situatie op de planlocatie is alleen het wegverkeers-

lawaai van belang. 

 

In de Wet geluidhinder is aangegeven dat een akoestisch onderzoek moet worden verricht bij 

het voorbereiden van de vaststelling en/of herziening van een bestemmingsplan voor zover 

die geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op gronden behorende tot een zone als bedoeld in 

artikel 74 van de Wet geluidhinder. Wanneer een nieuw (of gewijzigd) bestemmingsplan het 

mogelijk maakt geluidgevoelige bebouwing in de geluidzone van een industrieterrein of 

(spoor)weg te realiseren, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk naar de geluidbelasting 

van een industrieterrein of spoor(weg) op geluidsgevoelige bebouwing. 

 

Aangezien de voorgenomen herziening van het bestemmingsplan op de planlocatie geen 

nieuwe geluidgevoelige bebouwing (bijvoorbeeld woningen) mogelijk maakt, en daarnaast er 

geen sprake is van (vervangende) nieuwbouw op de planlocatie, wordt akoestisch onderzoek 

naar de geluidsbelasting van de Steenweg op de planlocatie niet noodzakelijk geacht. 
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3.3.2 Industrielawaai 

In de directe omgeving van de planlocatie zijn enkele woningen gelegen, die mogelijk worden 

blootgesteld aan geluidsemissie als gevolg van de bedrijfsvoering van het stucadoorsbedrijf. 

De bedrijfswoning op de locatie Steenweg 74 is de woning die het dichtst is gelegen bij de 

planlocatie, en derhalve als eerste mogelijk hinder zal ondervinden van de bedrijfsactiviteiten 

op de planlocatie. 

 

De activiteiten die plaatsvinden op de planlocatie Steenweg 72 in het kader van de 

bedrijfsvoering beperken zich tot het opslaan van materiaal en materieel, waarbij beperkt 

verkeersbewegingen optreden. De overige werkzaamheden t.b.v. de bedrijfsvoering worden 

uitgevoerd op de projectlocaties, en hebben derhalve geen invloed op de akoestische situatie 

op de planlocatie. Er is geen sprake van een werkplaats o.i.d. waar activiteiten worden 

uitgevoerd die geluidsemissie met zich meebrengen. 

 

Op verzoek heeft de initiatiefnemer inzicht gegeven in de verkeersbewegingen die als gevolg 

van de activiteiten op de planlocatie (zowel privé als bedrijfsactiviteiten) plaatsvinden van en 

naar de planlocatie: 

Soort Aantal bewegingen 

Privé bewegingen (personenwagen) 20 verkeersbewegingen
1
 per dag 

Zakelijke bewegingen (personenwagen) 8 verkeersbewegingen per dag (5 dagen per week) 

(geen stalling bedrijfswagens op planlocatie) 

Zakelijke bewegingen (vrachtverkeer) 2 verkeersbewegingen per week  

(incl. vuilniswagen bedrijfscontainer) 

  

Gezien het geringe aantal verkeersbewegingen per dag dat de bedrijfsvoering van het 

stucadoorsbedrijf oplevert, alsmede de afwezigheid van overige activiteiten in het kader van 

de bedrijfsvoering die geluidsemissie veroorzaken, kan worden gesteld dat de activiteiten op 

de planlocatie geen geluidhinder voor de omliggende woningen zal opleveren. Daarnaast is de 

dichtstbij gelegen woning (Steenweg 74) een bedrijfswoning, waarbij te verwachten valt dat 

deze ook enige geluidshinder zal ondervinden van de bedrijfsactiviteiten op de locatie 

Steenweg 74 zelf. De beperkte geluidshinder afkomstig van de verkeersbewegingen van en 

naar de planlocatie Steenweg 72 zullen geen aanvullende hinder opleveren. 

 

Akoestisch onderzoek wordt daarom niet noodzakelijk geacht. De verkeersbewegingen 

kunnen zonder problemen worden opgenomen in het huidige drukke verkeersbeeld over de 

provinciale weg Steenweg. 

  

                                                 

1
  Eén vervoersmiddel dat de planlocatie bezoekt, veroorzaakt twee verkeersbewegingen (aankomst en

 vertrek, vice versa) 
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3.4 Geur 

Er bevinden zich agrarische bedrijven in de omgeving van de planlocatie (zie onderstaande 

afbeelding). De dichtstbijgelegen locatie waarop een vergunning t.b.v. het in werking hebben 

van een agrarisch bedrijf is gelegen, is de locatie Steenweg 74. Inmiddels is echter duidelijk 

geworden dat het (opnieuw) opstarten van een agrarisch bedrijf op de locatie Steenweg 74 

niet meer mogelijk is. De milieuvergunning voor het agrarisch bedrijf op de Steenweg 74 is 

nog wel actueel, maar zal bij de aanpassing van de bestemming op de locatie Steenweg 74 

ruimtelijk en qua gebruiksbeperking niet langer uitvoerbaar zijn.  

 

Op de locatie Zandweg 60 is een agrarisch bedrijf aanwezig, welke in het bezit is van een 

vergunning voor het houden en fokken van (vlees)varkens met een vergunde geuremissie van 

4.600 ou/s. De afstand van de locatie Zandweg 60 tot de planlocatie bedraagt ca. 140 meter. 

 

De ontwikkelingen op de planlocatie houden geen realisatie van nieuwe geurgevoelige 

objecten in. De bebouwingssituatie op de planlocatie blijft in de nieuwe situatie ongewijzigd, 

waarmee kan worden geconcludeerd dat geuraspecten geen belemmering vormen voor de 

voorgenomen herziening van het bestemmingsplan op de planlocatie. Daarbij wordt het 

agrarisch bedrijf aan de Zandweg 60 in de huidige situatie reeds belemmerd door 

(bedrijfs)woningen die dichterbij het bedrijf gelegen zijn. De ontwikkelingen op de 

planlocatie Steenweg 72 leveren geen nieuwe belemmeringen op. 
 

Afbeelding 6 Uitsnede kaart Landbouw en Stikstof (provincie Gelderland) 
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3.5 Externe veiligheid 

Het externe veiligheidsbeleid is gericht op de beperking en/of beheersing van de risico’s voor 

de omgeving vanwege gevaarlijke stoffen binnen inrichtingen en het vervoer van gevaarlijke 

stoffen. Het uitgangspunt van het beleid is dat burgers voor de veiligheid van hun omgeving 

mogen rekenen op een minimum beschermingsniveau (plaatsgebonden risico). Daarnaast 

moet in relevante situaties de kans op een groot ongeluk met meerdere slachtoffers (het 

groepsrisico) worden afgewogen en verantwoord binnen het invloedsgebied. 

 

Voor (de omgeving van) de meest risicovolle bedrijven is het "Besluit externe veiligheid 

inrichtingen" (Bevi) van belang. Aanvullend zijn in het Vuurwerkbesluit en Activiteiten-

besluit (Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer) veiligheidsafstanden genoemd die 

rond minder risicovolle inrichtingen moeten worden aangehouden. Daarnaast is het 

toetsingskader voor de omgeving van transportassen en buisleidingen voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen vastgelegd in de "Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen" 

en het "Besluit externe veiligheid buisleidingen" (Bevb). In 2013 wordt de "Circulaire 

risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen" vervangen door het "Besluit externe veiligheid 

transportroutes". 

 

Verder zijn in de Externe Veiligheidsvisie van Neerijnen richtinggevende uitspraken 

opgenomen over: 

- de invulling van de beleidsvrije ruimte bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 

(kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten) rondom de meest risicovolle bedrijven 

(Bevi-bedrijven), en langs relevante transportassen en buisleidingen voor het vervoer 

van gevaarlijke stoffen; 

- de gebieden waar nieuwe risicobronnen wel of niet worden toegestaan. 

 

Uit de provinciale risicokaart, eindrapporten over het basisnet en actuele informatie over 

relevante risicobronnen binnen de gemeente blijkt dat het plangebied of de nieuwe 

bestemming niet ligt binnen: 

- het invloedsgebied van een Bevi-inrichting, 

- de veiligheidsafstanden van andere stationaire risicobronnen, 

- de 200 meter zone vanaf een basisnetroute (de autosnelwegen A2 en A15, de Waal en 

de spoorlijnen Utrecht-Den Bosch en de Betuweroute), 

- een toekomstig plasbrandaandachtsgebied, en 

- het invloedsgebied van een relevante buisleiding voor het transport van gevaarlijke 

stoffen. 

 

Het aspect externe veiligheid vormt derhalve geen belemmering voor de beoogde 

ontwikkeling. 
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Afbeelding 7 Situatie externe veiligheid (bron: Risicokaart Gelderland) 
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3.6 Water 

Met het doel om wateroverlast te voorkomen dienen gemeenten, ontwikkelaars en waterschap 

vroegtijdig met elkaar de wettelijk verplichte watertoetsdialoog aan te gaan. Het doel van de 

watertoets is de negatieve effecten van besluiten op de waterhuishouding te voorkomen en 

mogelijke kansen voor het watersysteem benutten. De watertoets is een procesinstrument om 

in een vroeg stadium van de planvorming het aspect water te betrekken. Dit houdt in dat het 

waterschap in een vroeg stadium wordt betrokken om een wateradvies te geven over de 

omgang met water binnen de planlocatie. 

 

De ontwikkelingen op de planlocatie hebben geen toename van het verhard oppervlak op de 

locatie tot gevolg. Er zal geen uitbreiding van de terreinverharding en het bebouwd oppervlak 

plaatsvinden. Het Waterschap Rivierenland hanteert een ondergrens van 1.500  m
2
 bij 

ruimtelijke ontwikkelingen, voordat compensatie van afwaterend oppervlak dient te worden 

gecreerd door middel van het realiseren van oppervlaktewater. Aangezien er geen sprake is 

van toename van verhard oppervlak, is dit voor onderhavig plan niet van toepassing.  

 

De ontwikkelingen op de planlocatie hebben geen toename van de hoeveelheid afvalwater tot 

gevolg. De huidige situatie t.a.v. de afvoer van afvalwater via de riolering en de capaciteit van 

de ontvangende afvalwaterzuiveringsinstallatie levert daardoor geen belemmering op voor de 

ontwikkelingen op de planlocatie. Ook beoogd het plan geen aanpassingen aan watergangen 

of overige oppervlaktewateren. 

 

Er bestaan geen belemmeringen vanuit de wateraspecten voor de voorgenomen 

ontwikkelingen. Het uitvoeren van een watertoets conform de standaard van het Waterschap 

Rivierenland wordt niet noodzakelijk geacht. 

3.7 Archeologie en cultuurhistorie 

In september 2008 is de Wet op de archeologische monumentenzorg in werking getreden. De 

wet is een uitvloeisel van het Europese Verdrag van Valetta (1992). Daarin is afgesproken dat 

archeologie een gewogen onderdeel moet zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen. In die wet is 

vastgelegd dat de initiatiefnemer van een bodemverstorende ingreep betaalt voor de zorg van 

het (eventueel) aanwezige erfgoed en dit ook verder regelt. In de wet is bepaald dat de 

afweging binnen de Wro-procedures moet plaatsvinden.  

 

Op de planlocatie zijn, in het kader van de voorgenomen ontwikkelingen, geen nieuwe 

bodemverstorende werkzaamheden voorzien. Het uitvoeren van archeologisch onderzoek 

(bureau-onderzoek, verkennend booronderzoek) wordt derhalve niet noodzakelijk geacht. 

Ook worden eventueel aanwezige cultuur-historische aspecten niet verstoord. 
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3.8 Flora en Fauna 

Bij ruimtelijke plannen dient te worden geinventariseerd of door de geplande ontwikkeling 

schade kan ontstaan aan populaties van beschermde soorten flora en/of fauna, en op welke 

wijze de eventuele schade beperkt of gecompenseerd kan worden.  

 

Op de planlocatie zijn, in het kader van de voorgenomen ontwikkelingen, geen activiteiten 

voorzien (slopen bebouwing, verwijderen bomen en/of planten) die een nadelige invloed 

kunnen hebben op de eventueel aanwezige beschermde natuurwaarden. De planlocatie maakt 

daarnaast geen onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. 

 

Geconcludeerd kan worden dat er vanuit natuuraspecten geen belemmeringen zijn voor de 

ontwikkelingen op de planlocatie. Aanvullend onderzoek wordt derhalve niet noodzakelijk 

geacht. 

 
Afbeelding 8 Uitsnede Atlas Gelderland (provincie Gelderland)) 
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3.9 Luchtkwaliteit 

Op 15 november 2007 is de nieuwe Wet Luchtkwaliteit in werking getreden (wijziging van de 

Wet milieubeheer met betrekking tot luchtkwaliteitseisen). Het Besluit Luchtkwaliteit is 

hiermee komen te vervallen. Met het in werking treden van de nieuwe regelgeving is de 

koppeling tussen ruimtelijke ontwikkelingen en de gevolgen voor de luchtkwaliteit flexibeler 

geworden. Belangrijk hierbij is het begrip ‘niet in betekenende mate’ (NIBM). 

Ontwikkelingen die ‘niet in betekenende mate’ bijdragen aan de verslechtering van de 

luchtkwaliteit hoeven in principe niet meer afzonderlijk te worden getoetst aan de 

grenswaarden voor luchtkwaliteit. 

 

De Algemene Maatregel van Bestuur niet in betekenende mate bijdragen (AMvB-NIBM) 

bepaalt wanneer de mate van luchtverontreiniging verwaarloosbaar is. Voor de periode tot het 

van kracht worden van het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) was 

het begrip ‘niet in betekenende mate’ gedefinieerd als 1% van de grenswaarde voor de 

jaargemiddelde concentratie voor stikstofoxide (NO2) en fijn stof (PM10). Na verlening van 

de derogatie door de EU en de inwerkingtreding van het NSL per 1 augustus 2009 is de 

definitie van NIBM verschoven naar 3% van de grenswaarde.  

 

Een woonwijk van minder dan 1.500 woningen bij één ontsluitingsweg en 3.000 woningen bij 

twee ontsluitingswegen wordt als een klein project gezien en hoeft hierdoor niet te worden 

getoetst aan de normen voor luchtkwaliteit. Voor kantoorlocaties met één ontsluitingsweg 

geldt een grens van 100.000 m
2
 bruto vloeroppervlak. 

 

Onderhavig plan is vanwege de omvang ruimschoots te beschouwen als een ‘klein project’, 

zodat een beoordeling van de luchtkwaliteit achterwege kan blijven. De bedrijfsactiviteiten in 

de nieuwe situatie hebben geen negatieve invloed op de luchtkwaliteit.  

3.10 Bedrijven en milieuzonering 

Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven een passende locatie in de nabijheid van 

woningen krijgen en dat nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven 

gesitueerd worden. Het waar nodig ruimelijk scheiden van bedrijven en woningen bij nieuwe 

ontwikkelingen dient twee doelen: 

 Het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar voor woningen; 

 Het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam 

binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.  

 

Door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de publicatie ‘Bedrijven en 

milieuzonering’, editie 2009, opgesteld als handreiking voor maatwerk in de gemeentelijke 

ruimtelijke ordeningspraktijk. In de genoemde publicatie is een lijst met richtafstanden voor 

milieubelastende activiteiten, opslagen en installaties opgenomen, die gebaseerd zijn op de 

ligging in een rustig woongebied. De VNG publicatie legt niet vast wat wel en niet is 

toegestaan. Er kan gefundeerd worden afgeweken van de in de publicatie genoemde 

richtafstanden, bijvoorbeeld op basis van de uitkomsten van gericht onderzoek.  

 

In bijlage 1 van de VNG publicatie is de lijst met richtafstanden voor milieubelastende 

activiteiten opgenomen. Een exact passende activiteit, die een juiste weergave geeft van de 

bedrijfsactiviteiten op de planlocatie in de nieuwe situatie (opslag en kantoor t.b.v. een 

stucadoorsbedrijf), is echter niet opgenomen in de lijst met richtafstanden.  
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Wanneer uitgegaan wordt van de opslag van materiaal en materieel op de planlocatie, is de 

omschrijving “aannemersbedrijven met werkplaats (b.o. < 1.000 m
2
) onder kopje 

“Bouwnijverheid” enigszins passend. Hiervoor is een richtafstand van 30 meter van kracht 

(milieucategorie 2, op basis van het aspect geluid). Vanwege de ligging van de planlocatie in 

een gemengd gebied, kan de richtafstand met één afstandsstap worden verlaagd tot 10 meter.  

 

Wanneer uitgegaan wordt van de kantoorwerkzaamheden (administratie, planning, 

voorraadbeheer), kan als meest passend voor de bedrijfsactiviteiten op de planlocatie de 

activiteit “Overige zakelijke dienstverlening: kantoren” (SBI-2008 63, 69 t/m 71, 73, 74, 77, 

78, 80 t/m 82) worden gezien, waardoor er een maximale richtafstand van 10 meter van 

toepassing is (milieucategorie 1). Vanwege de ligging in een gemengd gebied bedraagt de 

richtafstand 0 meter. 

 

De omliggende woningen (exclusief de bedrijfswoning op de planlocatie) liggen allen buiten 

de genoemde richtafstand van 10 meter.  

 

In de directe omgeving van de planlocatie zijn enkele bedrijven gelegen, die in het kader van 

de omgekeerde milieuzonering in kaart worden gebracht. Op basis van de kaart ‘Bedrijven en 

bedrijventerreinen’ van de provincie Gelderland betreft het de volgende relevante bedrijven: 

Naam Adres Activiteit SBI-2008 Richtafstand
2
 Werkelijke 

afstand 

H. Slingeland Steenweg 78 Algemene 

metaalbewerking 

2562 50 meter 130 meter 

Prinse 

Perspectief 

Heuvelstraat 1 Reclamebureaus 7311 0 meter 100 meter 

J.G. Verweij Heuvelstraat 3 Goederenvervoer 

over de weg 

4941 50 meter 100 meter 

Body Clinic Heuvelstraat 5 Sauna’s, solaria, 

baden e.d. 

9604 10 meter 150 meter 

 

Vanuit het aspect Bedrijven en milieuzonering zijn er geen belemmeringen voor de 

voorgenomen ontwikkelingen op de planlocatie. Aanvullend onderzoek wordt niet 

noodzakelijk geacht. 

  

                                                 
2
  Er is rekening gehouden met de ligging in een gemengd gebied, waarmee de richtafstand met één

 afstandsstap kan worden verlaagd. 



 

28 oktober 2013   Toelichting Steenweg 72 Waardenburg 25 

 

3.11 Verkeer en parkeren 

Als gevolg van de herziening van het bestemmingsplan op de planlocatie zal de ruimtelijke 

impact klein zijn. Er is geen sprake van een grote verkeersaantrekkende werking (zie ook 

paragraaf 3.3.2) waardoor de verkeersintensiteit op de doorgaande weg Steenweg relevant zal 

toenemen. In de huidige situatie van de Steenweg (drukke provinciale weg) is de 

verkeersintensiteit reeds hoog, waardoor de geringe verkeersaantrekkende werking van het 

stucadoorsbedrijf zonder relevante toename zal kunnen worden opgenomen in het 

verkeersbeeld. 

 

Er zal gebruik gemaakt worden van de bestaande toegangsweg voor ontsluiting van de 

planlocatie, direct op de provinciale weg Steenweg. Het realiseren van een tweede 

toegangsweg is niet gepland en niet noodzakelijk. 

 

Het voorzien van parkeergelegenheid buiten de planlocatie is niet noodzakelijk. Op de 

planlocatie is voldoende gelegenheid om de behoefte aan parkeerruimte te ondervangen. 
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4 Economische uitvoerbaarheid 

4.1 Economische haalbaarheid 

De voorgenomen ontwikkelingen op de planlocatie betreft een particulier initiatief. De kosten 

voor de voorgenomen ontwikkelingen komen voor rekening van de initiatiefnemer. Daarmee 

is de economische uitvoerbaarheid gewaarborgd.  

 

Kostenverhaal kan voor de initiatiefnemer beperkt blijven, omdat er geen sprake is van een 

concreet bopuwplan en de functieverandering kan meeliften in de actualisatie van het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente.  

4.2 Planschade 

Aangezien er geen sprake is van het wijzigen en/of toevoegen van omvangrijke bebouwing 

aan de huidige situatie op de planlocatie, kan worden gesteld dat er geen sprake is van een 

nadelige planologische mutatie. Planschade wordt derhalve niet verwacht. 

 

Eventueel optredende planschade komt voor rekening van de initiatiefnemer. Hiertoe worden 

nadere afspraken gemaakt in een (nog op te stellen) planschade overeenkomst met de 

gemeente Neerijnen.  



Gegenereerd op: 14-03-2013 met V-STACKS Vergunning   versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.  

 

Naam van de berekening: Voorgrondbelasting op woning Steenweg 72 

Gemaakt op: 14-03-2013  10:31:17 

Rekentijd:  0:00:03 

Naam van het bedrijf: Steenweg 74 Waardenburg 

 

Berekende ruwheid: 0,20 m 

Meteo station: Eindhoven 

 

Brongegevens:  
Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 Steenweg 74 146 907 428 271   5,1   3,4  0,56   4,00   8 280 

 

 

Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

2 A 146 839 428 246    8,0     9,6 
3 B 146 852 428 236    8,0    11,6 
4 C 146 846 428 229    8,0     9,2 
5 D 146 833 428 239    8,0     8,6 
6 E 146 850 428 251    8,0    12,1 
7 F 146 856 428 246    8,0    14,1 

 

 



  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Wijziging bestemming op perceel gelegen aan 
de Steenweg 74 te Waardenburg. 
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TOELICHTING 
 
1 INLEIDING 
 
1.1 Voorgeschiedenis 
 
Op 20 maart 2009 heeft de Heer Van Ballegooij, namens Bouwkundig Tekenburo Van Ballegooij, 
opdracht gegeven aan Ulehake Bouwfysica om een (voor)ontwerpbestemmingsplan op te stellen in 
verband met het wijzigen van de bestemming van het perceel gelegen aan de Steenweg 74 te 
Waardenburg. Het perceel  is kadastraal bekend gemeente Neerijnen sectie Y nummer 192. 
 
Pelle Markeringen BV is thans gevestigd aan de Haarstraat te Tuil. De eigenaar van het bedrijf is 
voornemens om het bedrijf te verplaatsen naar het perceel gelegen aan de Steenweg 74 te 
Waardenburg. Op de huidige locatie is de opslagruimte te beperkt om al het materieel binnen te 
kunnen opslaan. Daarnaast passen de bedrijfsactiviteiten niet binnen de woonsituatie zoals die aan 
de Haarstraat te Tuil wordt nagestreefd.  
 
Er is gekozen voor een verplaatsing van het bedrijf naar een locatie aan de Steenweg 74 te 
Waardenburg. Alle bedrijfsmatige activiteiten aan de Haarstraat 15 te Tuil zullen worden beëindigd, 
indien het bedrijf is verplaatst naar de nieuwe locatie aan de Steenweg. 
 
Het plan is al op bestuurlijk niveau besproken met de gemeente Neerijnen. Het gemeentebestuur 
staat in principe niet afwijzend ten opzichte van het plan en is bereid om de benodigde procedure 
conform artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te voeren. Omdat het verzoek is 
gedaan voor de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke ordening, wordt deze 
binnen het overgangsrecht op basis van oude Wet op de Ruimtelijke ordening ingediend.  
 
Het plan omvat het behoud van bedrijfsgebouwen. Het gebruik van deze bedrijfsgebouwen is 
aangepast. Deze bedrijfsgebouwen hebben geen agrarisch gebruik meer, maar zullen worden 
gebruikt voor opslag.  
Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat de huidige agrarische bestemming van het 
perceel wordt omgezet in de bestemming “bedrijf met als hoofdfunctie opslag”. 
De realisering van het plan is in strijd met de bestemming en de voorschriften van het geldende 
bestemmingsplan. 
 
Tenslotte is voor het opstellen van dit (voor)ontwerp bestemmingsplan gebruik gemaakt van 
onderstaande informatie, bestaande uit: 

- bouwtekening, plattegronden, gevels en doorsneden, tekeningnummer 09882-01,  
d.d. 30-10-08 en laatst gewijzigd op 09-03-09, opgesteld door bouwkundig 
tekenbureau D. van Ballegooy te Haaften (zie bijlage 4); 

- Fotomateriaal bestaande situatie; 
- Akoestisch Rapport – geluidbelasting van de gevel 11508 – 2, rapport – 01, d.d. 

25-09-09; 
- Akoestisch rapport – industrielawaai 11508-6, rapport 05, d.d. 29 juni 2010. 

 
De foto’s (bijlage 3) en de tekeningen (bijlage 4) zijn bij deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd 
en kunnen als integraal onderdeel van deze toelichting worden beschouwd. 
 
 
1.2 Probleemschets 
 
De eigenaar van het bedrijf Pelle wegmarkeringen is voornemens de bedrijfsactiviteiten te 
verplaatsen naar de Steenweg 74 te Waardenburg. De bedrijfsactiviteiten aan de Haarstraat te Tuil 
zullen na de verplaatsing op deze locatie worden beëindigd.  
 
De huidige bestemming op het adres Steenweg 74 te Waardenburg is ‘agrarische 
bedrijfsdoeleinden’. De eigenaar van het perceel heeft het voornemen om op de locatie een bedrijf 
(milieucategorie 2) voor opslag van wegmarkeringen op te richten. Omdat het een (voormalig) 
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agrarisch bedrijf betreft valt het onder de regeling voor Vrijgekomen Agrarische bedrijfsbebouwing 
(VAB).  
 
Het plan omvat het behoud van bedrijfsgebouwen. Twee bedrijfsgebouwen (resp. 178 m2 en 106 
m2)  worden afgebroken en niet herbouwd en 2 andere bedrijfsgebouwen (resp. 360 m2 en 729 
m2)  blijven gehandhaafd.  
Het gebruik van deze bedrijfsgebouwen is aangepast. Deze bedrijfsgebouwen hebben geen 
agrarisch gebruik meer, maar zullen worden gebruikt voor opslag.  
 

 
 
 
Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat de huidige agrarische bestemming van het 
perceel wordt omgezet in de bestemming bedrijf met als functie opslag. 
 
Op 13 maart 2009 een bezoek gebracht aan de locatie. Verder is er een bezoek gebracht aan het 
gemeentehuis van Neerijnen, waarbij relevante bestemmingsplaninformatie door de gemeente ter 
beschikking is gesteld. 
 
 
 
 
2 ANALYSE EN WAARDERING  
 
2.1 Plangebied: ligging en omvang  
Waardenburg is een dorp en voormalige gemeente in de Betuwse gemeente Neerijnen. 
Waardenburg was tot 1978 een zelfstandige gemeente. Inmiddels maakt Waardenburg deel uit van 
de gemeente Neerijnen. 

De naam Waardenburg komt van het in 1265 opgerichte kasteel Waardenburg. Het dorp ligt ten 
noorden van de Waal en het stadje Zaltbommel ligt aan de overkant van deze rivier. Waardenburg 
ligt pal langs de A2.  

 

 gebouw 
 blijft            
gehandhaafd 
gebouw 
blijft 
gehandhaafd 

gebouwen 
worden  
gesloopt 

gebouw 
wordt 
gesloopt 
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fig 1: Ligging locatie Steenweg 74 te Waardenburg  
 
Het perceel is gelegen aan de Steenweg 74, ten noordoosten van de kom van Waardenburg (zie 
bijlage 1 en 2). Zoals vermeld is de aanwezige bebouwing niet langer in gebruik als agrarisch 
bedrijf maar slechts als bijgebouwen ten behoeve van privégebruik. De twee bestaande schuren 
waren in gebruik als varkensstal en melkstal.  
 
Deze bedrijfsgebouwen blijven gehandhaafd maar zijn niet meer in gebruik voor agrarische 
doeleinden.  
 
De locatie waar onderhavig plan betrekking op heeft, is thans kadastraal bekend als gemeente 
Waardenburg, sectie Y, nummer 192.  
 
De locatie maakt deel uit van een bebouwingslint. De bebouwing in de omgeving bestaat met name 
uit vrijstaande woningen en hier en daar nog een agrarisch bedrijf. De onbebouwde gronden zijn 
hoofdzakelijk in gebruik als grasland. 
 
De Steenweg betreft een doorgaande weg (N830). Deze provinciale weg is een van de 
belangrijkste ontsluitingswegen van Waardenburg.  
 
 
2.2 Vigerende bestemmingsplannen 
 
Het bestemmingsplan “Buitengebied”, is vastgesteld door de raad van de gemeente Neerijnen op 
28 maart 2002. Nadien is dit bestemmingsplan herzien. Deze herziening is ook relevant voor het 
onderhavige perceel. Deze herziening, genaamd “Reparatie herziening Buitengebied” is vastgesteld 
door de gemeenteraad van Neerijnen op 30 november 2006. De herziening is goedgekeurd door 
het college van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland op 10 juli 2007. Het plan is in 
werking getreden op 13 juni 2008. 
 
Volgens de daartoe strekkende aanduidingen op de hoofdplankaart is aan het perceel Steenweg 74 
een bestemming voor Agrarisch gebied ‘A’ toegekend, met op de detailplankaart een nadere 
bestemming “agrarische bedrijfsdoeleinden” (artikel  4 juncto artikel 16 van de planvoorschriften).  
 
De gronden zijn volgens de doeleindenomschrijving (artikel 16, lid 1, van de planvoorschriften) 
bestemd voor de uitoefening van één agrarisch bedrijf, al dan niet met een niet-agrarische 
nevenfunctie. 
 
Per volwaardig agrarisch bedrijf mag één bedrijfswoning aanwezig zijn. De bedrijfsbebouwing dient 
daarbij binnen de op de plankaart weergegeven bouwvlak te worden opgericht. Het plan bevat ook 
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bouwvoorschriften voor wat betreft de toegelaten bouwhoogte e.d. met betrekking tot agrarische 
bedrijfsbestemming. In dit kader is dit echter verder niet van belang.  
 
Het bestemmingsplan buitengebied 2002 en bijbehorende reparatieherziening bestemmingsplan 
buitengebied 2007 is op enkele onderdelen herzien. Aanleiding hiertoe is het reguleren van een 
aantal nieuwe beleidsregels in een bestemmingsplan.  
Het betreft de beleidsregels voor de huisvesting van tijdelijke buitenlandse tijdelijke buitenlandse 
arbeidskrachten in de land- en tuinbouw, inwoning/mantelzorg, gemeentelijke kampeerbeleid’ en 
hergebruik vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied. Op 11 februari 2010 is 
het bestemmingsplan ‘Partiële herziening Bestemmingsplan Buitengebied 2009’  vastgesteld.  
 
In de partiële herziening staan voorwaarden gesteld om te komen tot een wijziging van de 
bestemming gelegen aan de Steenweg 74 te Waardenburg.  Voor dit plan is het gestelde in artikel 
7.1. a.2 ‘’Hergebruik vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied’ van 
toepassing. 
 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming Agrarische bedrijfsdoeleinden te 
wijzigen in de medebestemming ‘bedrijfsdoeleinden’ teneinde de vrijgekomen agrarische 
bedrijfsbebouwing voor niet-agrarische bedrijfsdoeleinden te hergebruiken mits; 

a. de vrijkomende en vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied met een 
vergunning is opgericht en minstens vijf jaar rechtmatig is gebruikt; 

b. er geen buitenopslag plaatsvindt; 
c. er geen grote verkeersaantrekkende werking vanuit de nieuwe functie uitgaat; 
d. er geen onevenredige milieuhinder voor de omgeving of omliggende natuur wordt 

veroorzaakt; 
e. bebouwing met monumentale waarde mag door alle soorten bedrijvigheid worden 

hergebruikt; 
f. er geen detailhandel plaatsvindt; 
g. er bedrijvigheid plaatsvindt zoals opgenomen in de categorieën 1 en 2 van de staat van 

bedrijfsactiviteiten, waarbij voor agrarische verwante bedrijven, eveneens categorie 3 
activiteiten zijn toegelaten;   

h. het slopen plaatsvindt, met inachtneming van de regeling in de onderstaande tabel 
 

type bedrijf omvang hergebruik  
multifunctioneel gebied 

omvang hergebruik 
groenblauw raamwerk 

agrarische verwante 
bedrijven 

100% 100% 
aan het buitengebied 
gebonden bedrijven 

100% 100% 
opslagbedrijven 500 m2 + 75% van de 

overtollige opstallen 
geen mogelijkheden 

ambachtelijke bedrijven en 
kunstnijverheid 

500 m2 500 m2 
extensieve 
verblijfsrecreatie 

500 m2 500 m2 
kleinschalige horeca die 
gerelateerd is aan de 
recreatieve functie van het 
buitengebied 

250 m2 250 m2 

extensieve dagrecreatie 500 m2 500 m2 
overige bedrijven 500 m2 geen mogelijkheden 

 
i. de oppervlakte aan hergebruik, van vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing, voor 

bedrijven opgenomen in de in bijlage 1 opgenomen staat van bedrijfsactiviteiten niet meer 
dan 500 m2 bedraagt; 

j. de hoeveelheid oppervlakte voor hergebruik ten behoeve van opslagbedrijven bedraagt niet 
meer dan 500 m2 waaraan nog 75% van de overige overtollige opstallen mag worden 
hergebruikt voor opslag; 

k. voor zover de vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing bestaat uit bestaande lege 
champignoncellen is een 100% hergebruik voor opslag toegestaan; 



Project : Pelle Markeringen 
Document : 11508-6 / RAP-05 
Datum : 15 oktober 2010  
 

                                                                                                                                                                                                     7                                                                                                                                     
  

l. het oprichten van nieuwe bedrijfsgebouwen is toegestaan het saneren van leegstaande 
kassen onder volgende voorwaarden 

m. wijziging wordt toegepast indien is aangetoond dat voldaan wordt aan het standstill en 
stepforward beginsel ten aanzien van geluid voor zover het voormalig agrarische bouwvlak 
is gelegen in een stiltegebied zoals aangegeven in de bijlage stiltegebied. 

 
 
De gewenste ontwikkeling past niet binnen de huidige bestemming. Om deze ontwikkeling als nog 
mogelijk te maken wordt,  middels een wijzigingsbevoegdheid van de gemeente Neerijnen de 
bestemming te wijzigen in ‘Bedrijf’.  
Het bedrijf voldoet aan de voorwaarden behorende bij deze wijzigingsbevoegdheid. Deze 
voorwaarden zijn:  

- het bedrijf is gelegen op een perceel waar voorheen gedurende langere tijd een 
veehouderij was gevestigd; 

- op het terrein zal geen buitenopslag plaatsvinden, de opslag vindt plaats in een 
opslaghal; 

- de verkeersaantrekkende werking is beschreven in een akoestisch rapport (zie 
bijlage 6). Het rapport is separaat bijgevoegd; 

- er zal geen onevenredige milieuhinder voor de omgeving of omliggende natuur 
worden veroorzaakt (zie hoofdstuk 4); 

- er is geen bebouwing met monumentale waarde aanwezig; 
- er wordt geen detailhandel gevestigd; 
- het betreft een opslagbedrijf en heeft een milieucategorie 2; 
- het plan bestaat uit 4 bedrijfsgebouwen (resp. 178 m2,  729m2, 106 m2 en 360 

m2).  De totale oppervlakte van de bedrijfsgebouwen bedraagt 1373 m2. Op basis 
van bovenstaande tabel bestaat de omvang van het hergebruik uit 500 m2 
vrijstelling en 654 m2 (75 % van 873 m2). De totale toegestane omvang voor dit 
plan bedraagt dus 1154 m2 (zie ook 3.4.2.);  

- het bedrijf is niet in een stiltegebied gelegen; 
- de bedrijfsactiviteiten aan de Haarstraat te Tuil zullen, na verplaatsing naar de 

locatie aan de Steenweg, op deze locatie worden beëindigd. 
 

Het bedrijf wordt verplaatst naar een perceel van een voormalig agrarische bedrijf en valt derhalve 
onder de regeling voor Vrijgekomen  Agrarische bedrijfsbebouwing (VAB). het initiatief voldoet aan 
alle beleidsaspecten. Bij de opstelling van het bestemmingsplan is ook rekening gehouden met alle 
relevante milieuplanologische aspecten. Er is voldaan aan de eisen van een goede ruimtelijke 
ordening en kwaliteit.  
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3 BELEIDSKADER 
3.1 Algemeen 
In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan het rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid. Het 
kabinet heeft de diverse afzonderlijke nota's op het desbetreffende ruimtelijk beleid samengevoegd 
tot één Nota Ruimte. Voor het provinciaal beleid wordt verder gebruik gemaakt van het Streekplan 
Gelderland 2005. In het kader van het gemeentelijk beleid wordt ten slotte ingegaan op het 
geldende bestemmingsplan “Reparatie herziening buitengebied” van de gemeente Neerijnen. 
 
3.2  Nota ruimte 
Op 27 februari 2006 is de Nota Ruimte formeel in werking getreden. In de Nota Ruimte zijn de 
uitgangspunten voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland tot 2020 vastgesteld. Hoofddoel 
van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte scheppen voor de verschillende ruimtevragende 
functies op het beperkte oppervlak dat in Nederland ter beschikking staat.  
De Nota Ruimte richt zich hierbij op vier algemene doelen:  

1. versterking van de Nederlandse economie en concurrentiepositie; 
2. bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland; 
3. waarborging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden; 
4. waarborging van de veiligheid. 

 
Deze vier doelen worden in onderlinge samenhang nagestreefd, tegen de achtergrond van de 
algemene wens om de economische, ecologische en sociaalculturele waarden van de ruimte te 
versterken en duurzaam te ontwikkelen. Van duurzame ontwikkeling 
is sprake als aan elk van deze waarden gelijkwaardig en in onderlinge samenhang recht wordt 
gedaan en daarmee de aantrekkelijkheid van de ruimte voor bewoners, 
bezoekers en ondernemers toeneemt. De voorgenomen plantontwikkeling heeft betrekking op met 
name twee doelstellingen: krachtige steden en een vitaal platteland, borging en ontwikkeling van 
belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden. 
 
Het rijk wil zich niet meer met alles bemoeien en wil strategisch op hoofdlijnen sturen. Onder het 
motto: ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’ hebben decentrale overheden meer ruimte 
gekregen om hun eigen weg te gaan, zolang maar aan een aantalbasiskwaliteiten wordt voldaan. 
Deze basiskwaliteiten of ondergrenzen zijn in de Nota vastgelegd.  
 
De voorgenomen planontwikkeling doorkruist het rijksbeleid niet. Daarbij draagt het bouwplan bij 
aan een veelzijdig platteland. De ruimte die vrijkomt door sanering van de agrarische 
bedrijfsdoeleinden komt deels ten goede van de aanwezige groen- en waterstructuur en de 
landschappelijke kwaliteiten van de omgeving. Het beleid sluit dus goed aan bij de voorgenomen 
ontwikkeling. 
 
 
3.3 Provincie 
 
3.3.1 Streekplan 
 
Provinciale Staten van Gelderland hebben op 29 juni 2005 het streekplan “Gelderland 2005” 
vastgesteld door Provinciale Staten en in werking getreden op 20 september 2005.  Het 
provinciebestuur presenteert in dit streekplan zijn visie op de ruimtelijke ontwikkeling van 
Gelderland voor de periode tot 2015. Die visie is in overleg met gemeenten, maatschappelijke 
organisaties, waterschappen, het Rijk en burgers opgesteld.  
 
Het streekplan verdeelt de provincie in regio’s. De gemeente Neerijnen maakt deel uit van de regio 
Rivierenland. De ambitie voor de regio als geheel is: het behouden en versterken van het unieke 
karakter van de regio rond de ruimtelijke structuurdragers zijn de uiterwaarden, dijken, 
oeverwallen en kommen en het cultuurhistorische landschap. 
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fig 2: Uitsnede uit beleidskaart ruimtelijke structuur van het Streekplan 
 
De locatie maakt op de Beleidskaart ruimtelijke structuur onderdeel uit van het zogenaamde 
multifunctionele gebied. Ten aanzien van het multifunctionele gebied wordt in het ‘Streekplan het 
volgende gesteld: Het multifunctioneel gebied beslaat het grootste deel van de provincie. Dit 
gebied omvat de steden, dorpen, buurtschappen buiten de provinciaal ruimtelijke hoofdstructuur, 
waardevolle landschappen en het multifunctioneel platteland. In het provinciaal planologische 
beleid wordt op deze gebieden geen expliciete provinciale sturing gericht’.    
 
Ruimte is in het streekplangebied Gelderland een schaars goed. Het is volgens de  
provincie daarom zaak de beschikbare ruimte binnen de bebouwingscontouren beter te benutten 
en om meer dan voorheen te letten op ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied. 
 
Onderhavige ontwikkeling ligt in lijn met de ambitie zoals deze geldt voor de regio Rivierenland 
waar Neerijnen onderdeel vanuit maakt. het unieke karakter van de regio rond de ruimtelijke 
structuurdragers blijft met onderhavige bestemmingswijziging behouden. Hiermee doet het geen 
afbreuk aan deze regionale ambitie.  
  
 

3.3.2 VAB-beleid Provincie Gelderland 
Vanwege ontwikkelingen in sectoren als land- en tuinbouw, zorg en defensie, verliezen in de 
komende periode veel (vooral agrarische) gebouwen en bouwpercelen in het buitengebied hun 
huidige functie, of hebben die functie al verloren. Ook zijn er agrariërs die hun agrarische 
gebouwen deels willen gebruiken voor niet agrarische activiteiten. 
Functieverandering van vrijkomende agrarische gebouwen in het buitengebied moet 
bijdragen aan een impuls voor de leefbaarheid, vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit van het 
buitengebied en kan er tegemoet worden gekomen aan de aanwezige behoefte wonen en 
werken in het buitengebied, zonder daarvoor extra bouwlocaties toe te voegen. 
De provincie Gelderland wil bevorderen dat deze gebouwen op een goede wijze kunnen 
worden (her)gebruikt. Een belangrijk uitgangspunt is dat er door de initiatiefnemer voor de 
functieverandering wordt bijgedragen aan de verbetering van de omgevingskwaliteit en publieke 
functies van het buitengebied, gerelateerd aan de locatie waar functieverandering aan de orde is. 
 
De doelen van het provinciaal ruimtelijk beleid voor functieverandering van gebouwen in het 
buitengebied zijn de volgende: 
· Land- en tuinbouwbedrijven de mogelijkheid geven niet-agrarische nevenfuncties te 
vervullen; 
· De behoefte aan landelijk wonen en werken accommoderen in vrijgekomen 
gebouwen in het landelijk gebied. Hiermee kan een impuls worden gegeven aan de 
leefbaarheid en vitaliteit van het landelijk gebied; 
· Niet-agrarische bedrijvigheid die gebonden is aan de kwaliteiten en de functies van 
het buitengebied de ruimte bieden; 
· Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit door vrijgekomen gebouwen te hergebruiken 
en door per bouwperceel waar functieverandering plaatsvindt de resterende 
vrijgekomen gebouwen te slopen. 
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Functieverandering naar werken of woon-werkcombinaties 
De provincie wil mogelijkheden bieden om functieverandering van vrijgekomen gebouwen in het 
buitengebied naar kleinschalige vormen van niet-agrarische bedrijvigheid mogelijk te maken. Als 
kleinschalige bedrijvigheid in het buitengebied op passende schaal van start gaat, kan de vraag 
naar uitbreiding leiden tot een niet-passende omvang en impact. Voor niet-agrarische bedrijvigheid 
geldt daarom een maximum gehanteerd van 500m² vloeroppervlak per locatie. De resterende 
vrijgekomen gebouwen worden gesloopt.  
Bij een functieverandering geldt dat er geen detailhandel mogelijk is (behalve van op het 
bedrijf zelf gemaakte producten), dat er geen verkeersaantrekkende werking optreedt en dat 
buitenopslag niet is toegestaan. Daarnaast staan gebiedsgebonden functies voorop in het 
groenblauwe raamwerk zoals extensieve recreatie, natuurbeheer. Ook kleinschalige 
woonwerkcombinaties zoals een kantoor in huis kunnen inpasbaar zijn in het blauwgroene 
raamwerk. Vervangende nieuwbouw is daarnaast niet mogelijk bij functieverandering naar werken. 
Gemeenten dienen de mogelijkheden in relatie tot hun beleid voor lokale bedrijventerreinen de 
aard en type van bedrijvigheid in vrijgekomen gebouwen in het buitengebied uit te werken. 
 
 
3.4 Gemeente Regionaal beleid (VAB-beleid) 
Vanwege ontwikkelingen in sectoren als land- en tuinbouw, zorg en defensie, verliezen in de 
komende periode veel (vooral agrarische) gebouwen en bouwpercelen in het buitengebied hun 
huidige functie, of hebben die functie al verloren. Functieverandering van vrijkomende agrarische 
gebouwen in het buitengebied moet bijdragen aan een impuls voor de leefbaarheid, vitaliteit en 
ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied, zonder daarvoor extra bouwlocaties toe te voegen. Op 
deze wijze wordt bevorderd dat deze gebouwen op een goede wijze kunnen worden (her)gebruikt. 
Een belangrijk uitgangspunt is dat er door de initiatiefnemer voor de functieverandering wordt 
bijgedragen aan de verbetering van de omgevingskwaliteit en publieke functies van het 
buitengebied, gerelateerd aan de locatie waar functieverandering aan de orde is.  
De doelen van het ruimtelijk beleid voor functieverandering van gebouwen in het buitengebied zijn 
o.a. de volgende: 
De behoefte aan landelijk wonen en werken accommoderen in vrijgekomen gebouwen in het 
landelijk gebied. Hiermee kan een impuls worden gegeven aan de leefbaarheid en vitaliteit van het 
landelijk gebied;  
Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit door vrijgekomen gebouwen te hergebruiken en door per 
bouwperceel waar functieverandering plaatsvindt de resterende vrijgekomen gebouwen te slopen.  
 
De regeling voor functieverandering geldt voor recent vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen 
(met een agrarische bestemming) maar ook voor eerder vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen 
(waarvan de bestemming reeds is omgezet in bijvoorbeeld een woonbestemming). In dit 
beleidskader zal voor beide soorten bebouwing het begrip “vrijgekomen agrarische 
bedrijfsgebouwen in het buitengebied (VAB)” worden gehanteerd.  
 
3.4.1 Voorwaarden hergebruik 
 
De gemeenten in de regio Rivierenland zijn van mening dat de vestiging van bedrijvigheid in 
vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen een impuls kan geven aan de aantrekkelijkheid en 
vitaliteit van het buitengebied. Dat wil echter niet zeggen dat het buitengebied geschikt is voor alle 
soorten bedrijvigheid. In onze visie zou in het buitengebied plaats moeten zijn voor bedrijvigheid 
die qua karakter en uitstraling in het buitengebied past.  
 
3.4.2 Regeling hergebruik  
Vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen kunnen voor de volgende soorten bedrijvigheid worden 
hergebruikt: 

- agrarische verwante gebonden bedrijven; 
- aan het buitengebied gebonden bedrijven; 
- ambachtelijke bedrijven en kunstnijverheid; 
- extensieve verblijfsrecreatie; 
- kleinschalige horeca die gerelateerd is aan de recreatieve functie van het 

buitengebied; 
- extensieve dagrecreatie; 
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- zorg; 
- opslagbedrijven; 
- overige bedrijven. 

 
Om te waarborgen dan bedrijvigheid qua karakter en uitstraling past in het buitengebeid wordt 
voor een aantal soorten bedrijvigheid een maximale omvang opgelegd. In de onderstaande tabel 
wordt voor elke type toegestane bedrijvigheid aangegeven tot welke omvang de vrijgekomen 
agrarische bedrijfsgebouwen mogen worden hergebruikt voor de nieuwe bedrijfsfunctie. Overtollige 
bedrijfsgebouwen moeten worden gesloopt. 
 
type bedrijf omvang hergebruik  

multifunctioneel gebied 
omvang hergebruik 
groenblauw raamwerk 

agrarische verwante bedrijven 100% 100% 
aan het buitengebied gebonden 
bedrijven 

100% 100% 

opslagbedrijven 500 m2 + 75% van de 
overtollige opstallen 

geen mogelijkheden 

ambachtelijke bedrijven en 
kunstnijverheid 

500 m2 500 m2 

extensieve verblijfsrecreatie 500 m2 500 m2 
kleinschalige horeca die 
gerelateerd is aan de recreatieve 
functie van het buitengebied 

250 m2 250 m2 

extensieve dagrecreatie 500 m2 500 m2 
overige bedrijven 500 m2 geen mogelijkheden 
 
Voor een niet aan het buitengebied geboden bedrijvigheid geldt dat maximaal 500 m2 van de 
vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen mag worden hergebruikt voor de nieuwe functie. Alleen 
voor opslagfuncties wordt toegestaan om een groter deel van de vrijgekomen bebouwing (75% van 
de overtollige bedrijfsgebouwen) te hergebruiken.  
 
Onderhavig plan bestaat uit 4 bedrijfsgebouwen (resp. 178 m2,  729m2, 106 m2 en 360 m2).  De 
totale oppervlakte van de bedrijfsgebouwen bedraagt 1373 m2. Op basis van bovenstaande tabel 
bestaat de omvang van het hergebruik uit 500 m2 vrijstelling en 654 m2 (75 % van 873 m2). De 
totale toegestane omvang voor dit plan bedraagt dus 1154 m2.  
 
Twee bedrijfsgebouwen (resp. 360 m2 en 729 m2) blijven bestaan en worden gebruikt voor opslag. 
Op deze wijze wordt voldaan aan het bovengenoemd beleid.  
 
 
 
3.5 Gemeentelijk beleid 
 
Algemeen 
Het buitengebied van Neerijnen kent verschillende landschapstypen. Het is belangrijk dat bij de 
bebouwing rekening gehouden wordt en ingespeeld wordt op de aanwezige landschapstypen: de 
uiterwaarden, de oeverwallen en de komgronden. Verspreid over deze landschapstypen komen 
verschillende bouwsituaties voor. Kenmerkend voor de agrarische bebouwingslinten is de 
groepering van bebouwing langs veelal doorgaande wegen. De meeste agrarische bebouwingslinten 
zijn uitlopers van de bebouwde kommen van de dorpskernen van de gemeente Neerijnen. 
Oorspronkelijk betrof het voornamelijk agrarische bebouwing. De laatste jaren echter hebben 
steeds meer agrarische bedrijven hun oorspronkelijke functie verloren en zijn verbouwd tot 
burgerwoning of gesloopt en vervangen door burgerwoningen. Daarnaast zijn er ook andere (niet-
agrarische) bedrijven ontstaan.  
 
Bebouwingsbeeld 
De bebouwingslinten bestaan uit losjes gegroepeerde (voormalige agrarische) bebouwing. Tussen 
de individuele gebouwen en (voormalige agrarische) bedrijfscomplexen is een sterke visuele relatie 
met het omliggende landschap blijven bestaan. Het doorzicht tussen de gebouwen is karakteristiek 
en moet worden gehandhaafd. Verder zijn de gebouwen georiënteerd op de vestigingsas, waarbij 
de afstanden groter zijn dan in stedelijk gebied, maar niet zo groot dat de relatie met de 
vestigingsas verloren zou gaan. De agrarische complexen in de gemeente Neerijnen zijn van 
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oudsher vrij bescheiden van omvang. Woonhuis en bedrijfsgedeelte waren in één gebouw 
ondergebracht, vooral langhuizen, krukboerderijen, T-huizen. Vrijstaande bijgebouwen waren 
ondergeschikt van omvang. Moderne ontwikkelingen in de bedrijfsvoering en de agrarische 
wooncultuur hebben geleid tot loskoppeling van het woon- en bedrijfsgedeelte en tot een sterke 
schaalvergroting van de bedrijfsgebouwen. De vormgeving van de agrarische bedrijfsgebouwen is 
strikt functioneel. Landbouw en veeteelt hebben steeds meer een industriële uitstraling gekregen. 
 
Bestemmingsplannen 
Het bestemmingsplan “Buitengebied”, vastgesteld door de raad van de gemeente Neerijnen op 28 
maart 2002. Nadien is dit bestemmingsplan herzien. Deze herziening is ook relevant voor het 
onderhavige perceel. Deze herziening, genaamd “Reparatie herziening Buitengebied” is vastgesteld 
door de gemeenteraad van Neerijnen op 30 november 2006. De herziening is goedgekeurd door 
het college van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland op 10 juli 2007. Het plan is in 
werking getreden op 13 juni 2008. 
Het bestemmingsplan buitengebied 2002 en bijbehorende reparatieherziening bestemmingsplan 
buitengebied 2007 wordt op enkele onderdelen herzien. Aanleiding hiertoe is het reguleren van een 
aantal nieuwe beleidsregels in een bestemmingsplan.  
Het betreft de beleidsregels voor de huisvesting van tijdelijke buitenlandse tijdelijke buitenlandse 
arbeidskrachten in de land- en tuinbouw, inwoning/mantelzorg, ’gemeentelijke kampeerbeleid’ en 
‘hergebruik vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied.  
 
Op 11 februari 2010 is het bestemmingsplan ‘Partiële herziening Bestemmingsplan Buitengebied 
2009’ vastgesteld.  
 
Welstand 
Sinds 1 juli 2004 kan welstandstoetsing van bouwplannen alleen nog maar plaatsvinden als de 
gemeente beschikt over een dergelijke nota. De gemeente Neerijnen beschikt over een dergelijke 
nota. 
In de welstandsnota worden per kern verschillende gebiedstypen onderscheiden. Per type zijn in de 
nota specifieke welstandscriteria geformuleerd. Het gaat om de gebiedstypen: 

- historisch dorpsgebied; 
- naoorlogse woningbouw; 
- stedelijk groen/recreatiegebied; 
- buitengebied. 

 
Het plangebied heeft de bestemming buitengebied. 
 
De welstandsnota maakt onderscheid tussen de volgende niveaus: 

- welstandsniveau 1 zwaar 
- welstandsniveau 2 regulier 
- welstandsniveau 3 soepel 
- welstandsniveau 4 welstandsvrij 

 

 
 
 
In de “Welstandsnota gemeente Neerijnen juni 2004” worden in paragraaf 4.11 buitengebied 
bebouwingsthema Agrarische bebouwingslinten” de welstandscriteria opgesteld die gelden voor 
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bebouwing aan Steenweg 74. Voor dit deel van het buitengebied zal Welstand het plan beoordelen 
aan de hand van de reguliere toets, dit is welstandsniveau 2. 
 
De welstandsbeoordeling richt zich op het handhaven of gericht veranderen en verbeteren van de 
basiskwaliteit van het gebied. Daarbij wordt zorgvuldig gekeken naar de invloed op de omgeving 
en de architectonische uitwerking va het bouwplan. Detaillering en materialisering worden op 
hoofdlijnen bekeken. 
 
 
Beleidsvisie externe veiligheid Gemeente Neerijnen 
De gemeente Neerijnen wil haar burgers een veilige leefomgeving bieden. In die zin draagt zij een 
belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om externe veiligheid (EV). Om die 
verantwoordelijkheid in te vullen heeft de gemeente Neerijnen deze beleidsvisie externe veiligheid 
vastgesteld.  
 
De gemeente Neerijnen legt de nadruk op de uitbreiding van woonkernen, maar daarnaast wordt 
ook plaats geboden voor uitbreiding en vestiging van lokale ondernemingen. Op basis van de aard 
en de omvang van risicobronnen in de nabijheid van kwetsbare functies kan worden gesteld dat de 
gemeente momenteel een relatief laag risicoprofiel heeft. Dat wil de gemeente zo houden. 
 
Het doel van de beleidsvisie is om een toetsingskader te bieden dat duidelijk maakt hoe met 
bestaande en toekomstige externe veiligheidsrisico’s dient te worden omgegaan. De beleidsvisie 
focust op nieuwe situaties. De essentie van de visie is weergegeven aan de hand van 
beleidsuitspraken op verschillende niveaus; algemene uitgangspunten, generieke 
beleidsuitspraken, gebiedsspecifieke beleidsuitspraken voor de meest risicovolle bedrijven en 
beleidsuitspraken voor overige risicoveroorzakende activiteiten. De opbouw impliceert een steeds 
verdergaande uitwerking, waarbij ook voorgaande stappen van toepassing zijn. Voor de genoemde 
risicovolle bedrijven en de overige risicoveroorzakende activiteiten gelden bijvoorbeeld ook de 
algemene uitgangspunten en de generieke uitspraken.   
 
Algemene uitgangspunten 

- de gemeente Neerijnen houdt zich aan het wettelijke kader voor het omgaan met 
de externe veiligheidsproblematiek, behandelt de circulaires alsof deze wet zijn en 
anticipeert op de beleidsontwikkelingen rond het transport van gevaarlijk stoffen 
en buisleidingen; 

- de gemeente richt zich wel op het stimuleren van bedrijvigheid, maar niet op het 
aantrekken van bedrijven met een groot externe veilgheidsrisico; 

 
Verder geeft de EV-visie richtinggevende uitspraken over:  

- in landelijk gebied worden geen nieuwe risicobronnen geïntroduceerd. 
Gebiedseigen en functiegerelateerde bedrijven met een beperkte risicobelasting 
kunnen eventueel gemotiveerd worden toegestaan; 

- in landelijk gebied worden in de directe nabijheid van bestaande risicovolle 
bedrijven geen nieuwe objecten toegestaan. In een ruimer gebied, het 
zogenaamde invloedsgebied rondom het risicovolle bedrijf, worden objecten onder 
voorwaarden toegestaan; 

- in landelijk gebied is de komst of uitbreiding van een risicovol bedrijf niet 
toegestaan.  

 
 
 
 
 
4 MILIEUHYGIËNISCHE EN PLANOLOGISCHE ASPECTEN 
  
4.1 Wegverkeerslawaai 
De bedrijfsgebouwen worden niet aangemerkt als geluidgevoelige objecten in de zin van de Wet 
geluidhinder.  
De ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting vanwege wegverkeerlawaai op de gevel van een woning 
mag in beginsel maximaal 48 dB bedragen.  
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Ter plaatse is de Steenweg/N830 bepalend voor wat betreft de geluidbelasting vanwege 
wegverkeerslawaai. Deze weg heeft een gebiedsontsluitend karakter en kent om die reden een 
redelijk hoge verkeersintensiteit. De formele geluidszone behorende bij deze weg bedraagt 250 
meter (weg tot twee rijstroken in buitengebied). Het betrokken perceel is gelegen binnen deze 
zone als bedoeld in de Wet geluidhinder. Aangezien het plan wordt uitgevoerd binnen deze zone, is 
een akoestisch onderzoek uitgevoerd. 
 
Uit het akoestisch rapport blijkt dat de hoogste geluidbelasting bij de woning ten gevolge van 
wegverkeer 53 dB bedraagt. Deze waarde is hoger dan de voorkeursgrenswaarde maar gelijk aan 
de hoogste toelaatbare geluidsbelasting middels vaststelling van een zogenaamde hogere waarde. 
Om de woningen te kunnen bouwen is dus een ontheffing voor een hogere geluidsbelasting 
noodzakelijk (art 83 Wet geluidhinder). De ontwerpbeschikking van deze ontheffing dient 
tegelijkertijd met het bestemmingsplan ter inzage te liggen. 
 
Voor een nadere detaillering wordt op dit punt verwezen naar het akoestisch rapport1-
geluidbelasting van de gevel. 
 
 
4.2 Industrielawaai 
 
In de nabijheid van de bedrijfsgebouwen aan de Steenweg 74 zijn woningen (Steenweg 72, 76 en 
78) gelegen. In het akoestisch onderzoek 2 wordt de akoestische invloed van het bedrijf op de 
omgeving beschreven. 
 
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat het hoogste berekende langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau ten gevolge van de inrichting 49 dB(A) etmaalwaarde bedraagt. Het 
beoordelingspunt betreft een pand (achter woning 72) dat zeer waarschijnlijk als woning wordt 
gebruikt. Onduidelijk is de exacte bestemming.  
 
Het hoogste berekende maximale geluidniveau ten gevolge van de inrichting bedraagt 70 dB(A) 
etmaalwaarde ter plaatse van de voorgevel van de eventuele toekomstige uitbreiding van woning 
72 en wordt veroorzaakt door een langsrijdende vrachtwagen optrekkende vrachtwagen bij de 
uitrit.  
 
Voor een nadere detaillering wordt verwezen naar het akoestisch rapport –industrielawaai. 
 
4.3 Bedrijven en milieuzonering 
 
Milieuzonering is het aanbrengen van een noodzakelijke ruimtelijke scheiding tussen 
milieubelastende en milieugevoelige functies ter bescherming of vergroting van de kwaliteit van de 
leefomgeving. 
Milieuzonering beperkt zich in het algemeen tot de milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: 
geur, stof, geluid en gevaar. 
Om de gemeenten een handreiking te bieden voor een verantwoord inpassen van bedrijvigheid in 
haar fysieke omgeving of van gevoelige functies nabij bedrijven, heeft de VNG de publicatie 
‘Bedrijven en milieuzonering’ (geheel herziene uitgave april 2007) opgesteld. In die publicatie is 
een richtafstandenlijst opgenomen in relatie tot het omgevingstype ‘rustige woonwijk’.  
 
Indien de aard van de omgeving dit rechtvaardigt, kunnen gemotiveerd kleinere richtafstanden 
worden aangehouden bij het omgevingstype ‘gemengd gebied’, dat gezien de aanwezige 
functiemenging of ligging nabij drukke wegen al een hogere milieubelasting kent. 
 
 
                                                   
1 Akoestisch rapport van Ingenieursbureau Ulehake – geluidbelasting van de gevel, woning Steenweg 74 te 
Waardenburg, opdrachtnummer 11508-3, rapport - 02. 
 
2 Akoestisch rapport van Ingenieursbureau Ulehake – Industrielawaai, Pelle Markeringen opdrachtnummer 
11508-6, rapport-05, d.d. 22 oktober 2010. 
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In deze lijst zijn bedrijven op grond van hun potentiële milieubelasting ingedeeld in zes 
categorieën. De categorie 1 staat voor de laagste potentiële milieubelastingen en de categorie 6 
staat voor de hoogste potentiële milieubelasting. 
De richtafstandenlijst inclusief categorie-indeling en afstandscriteria is voor deze ruimtelijke 
onderbouwing gehanteerd. De afstanden, genoemd in de VNG-publicatie, gelden in principe tussen 
enerzijds de perceelsgrens van het bedrijf en anderzijds de gevel van een woning. 
 
Tabel 1 Milieucategorieën en richtafstanden 

Milieucategorie Richtafstanden tot 
omgevingstype ‘rustige 
woonwijk’ 
 

Richtafstanden tot 
omgevingstype 
‘gemengd’ gebied 
 

1 10 0 
2 30 10 
3.1 50 30 
3.2 100 50 
4.1 200 100 
4.2 300 200 
5.1 500 300 
5.2 700 500 
5.3 1000 700 
6 1500 1000 

 
 
De VNG handreiking hanteert twee omgevingstypen: 

1. “rustige woonwijk en rustig buitengebied”  
een rustig woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van 
wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies  (zoals bedrijven en kantoren) 
voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring 
door verkeer.  
2. “gemengd gebied’  
een gemengd gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen 
andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het 
buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied 
worden beschouwd.  
Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend.  
  
 

Milieuzonering directe omgeving 
In de directe omgeving van de Pelle bevindt zich het volgende bedrijf: 
1) Heuvelstraat 2, milieucategorie 2, richtafstand 30 meter. 
 
De afstand van het bedrijf gevestigd aan Heuvelstraat 2 en de woning op het perceel van Pelle 
bedraagt meer dan 30 meter.  
 
 
Milieuzonering Pelle wegmarkeringen 
Pelle wegmarkering (milieucategorie 2) heeft zelf een zonering ten opzichte van de omgeving.  
Omdat Pelle is gelegen in een gemengd gebied moet een minimale richtafstand van 10 meter 
worden aangehouden.  
 
De dichtstbijzijnde woning van derden is gelegen aan Steenweg 72 en is op 20 meter gelegen. 
Voor deze woning is middels een bouwvergunning een uitbreiding van de woning aangevraagd.  Na 
de ingediende uitbreiding zal de woning op 11 meter van de erfscheiding komen te liggen. Pelle 
heeft beroep ingediend op de bouwvergunning om te voorkomen dat zij worden belemmerd in hun 
activiteiten op hun eigen perceel.  
 
Op het perceel gelegen aan de Steenweg 72 nog een pand aanwezig. De bestemming van het pand 
is zeer onduidelijk. Dit pand is echter slechts gelegen op 3 meter van de erfgrens en is dus binnen 
de genoemde richtafstand van 10 meter gelegen. Omdat de bestemming van het pand geen 
woning is, is het onduidelijk of dit pand meegenomen moet worden in de toetsing.  
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In het akoestisch rapport is dit pand ook beschreven en meegenomen de berekening. Dit pand is 
nader onderzocht op het relevante aspect geluid.  
 
Geconcludeerd kan worden dat er voor dit plan qua milieuzonering geen onacceptabele 
belemmeringen vanuit de omgeving gelden en tevens het plan zelf geen onacceptabele 
belemmeringen voor de omgeving oplevert.  
 
 
 
4.4 Luchtkwaliteit 
Alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het gebied van luchtkwaliteit hebben geleid tot een 
aanpassing van de Wet milieubeheer met betrekking tot luchtkwaliteitseisen. Daarnaast zijn het 
Besluit en de Regeling “Niet in betekende mate bijdrage” op 15 november 2007 in werking 
getreden. Het Besluit luchtkwaliteit 2005 is hiermee komen te vervallen. Deze wetswijziging brengt 
de volgende veranderingen met zich mee: 
Uitsluiting van het standstill beginsel. Het standstill beginsel houdt in dat een situatie die voldoet 
aan de normen, toch niet mag verslechteren tot aan de norm. Uitsluiting van dit beginsel ten 
aanzien van luchtkwaliteit betekent dat de luchtkwaliteit mag worden “opgevuld” tot aan de 
grenswaarde; 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit bij (dreigende) overschrijding grenswaarden. 
Hiertegen is geen beroep mogelijk.  
Niet in betekende mate verslechteren; een verslechtering van de luchtkwaliteit is toegestaan, mits 
dit niet in betekende mate is. Hiervoor wordt een interimgrens van 1% gehanteerd. 
 
De Wet luchtkwaliteit maakt onderscheid tussen kleine en grote ruimtelijke projecten. In Nederland 
zijn meer dan 5000 ruimtelijke projecten. Slechts zo’n 150 daarvan verslechteren de luchtkwaliteit  
“in betekende mate”.   
 
Kleine projecten 
Dit zijn projecten die de luchtkwaliteit niet “in betekende mate” verslechteren. Deze projecten 
worden niet meer beoordeeld op luchtkwaliteit. Ze zijn namelijk zo klein dat ze geen wezenlijke 
invloed hebben op de luchtkwaliteit. Draagt een klein project niet of nauwelijks bij aan 
luchtverontreiniging, dan is er geen belemmering, óók niet in overschrijdingsgebieden (gebieden 
met teveel luchtvervuiling).  
 
Grote projecten 
Deze projecten verslechteren de luchtkwaliteit “in betekende mate”. Ze worden waar mogelijk 
opgenomen in de gebiedsgerichte programma’s van het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL). Deze projecten worden niet meer beoordeeld op de afzonderlijke effecten op 
de luchtkwaliteit, maar getoetst aan de criteria van de NSL. Met deze projecten moeten de 
doelstellingen van het NSL voor het specifieke gebied nog steeds kunnen worden gerealiseerd. 
Alleen dan kan het project doorgaan. De negatieve gevolgen van het project voor de luchtkwaliteit 
kunnen in het gebiedsprogramma worden gecompenseerd. Dat kan door extra maatregelen te 
nemen (salderen) of door het project op te nemen in het NSL.  
 
VROM heeft de definitie van ‘in betekende mate’ vastgelegd in een algemene maatregel van 
bestuur (AMvB). VROM sluit aan bij de definities die buurlanden hiervoor gebruiken. Zo hanteert 
Duitsland een grens van 3%; projecten die de concentratie NO2 of fijn stof met meer dan 3% 
verhogen, dragen in betekende mate bij aan de luchtvervuiling (tot de inwerkingtreding van het 
NSL bedraagt de grens 1%).  
Als een project voor één stof de 3% -grens overschrijdt, dan verslechtert het project ‘in 
betekenende mate’ de luchtkwaliteit. De 3%- norm betekent concreet: 

- woningbouw: 1.500 woningen netto bij 1 ontsluitende weg, 3000 woningen bij 2 
ontsluitende wegen.  

- infrastructuur: 3% concentratiebijdrage (verkeerseffecten gecorrigeerd voor minder 
congestie)  

- kantoorlocaties: 100000 m2 brutovloeroppervlak bij 1 ontsluitende weg, 200.000 m2 
brutovloeroppervlak bij 2 ontsluitende wegen.  

 
Onderhavig project valt onder kleine projecten (opslag in bedrijfsgebouwen), zodat een 
beoordeling op luchtkwaliteit achterwege kan blijven.  
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In de directe omgeving van het perceel zijn buiten emissies vanwege het wegverkeer geen 
activiteiten welke de kwaliteit van de buitenlucht significant beïnvloeden.  
Uitvoering van het plan zal slechts in zeer geringe mate leiden tot een toename van het aantal 
verkeersbewegingen van en naar het perceel. Ter plaatse wordt geen rekening gehouden met 
bestaande overschrijdingen van de grenswaarden van bijlage 2 van de Wet milieubeheer. 
Voorshands kan worden geconcludeerd dat het plan niet in betekenende mate zal bijdragen aan de 
lokale luchtkwaliteit.  
 
De bedrijfsgebouwen bestemd voor opslag worden niet beschouwd als functies in de zin van het 
Besluit gevoelige bestemmingen ten aanzien waarvan de luchtkwaliteit bijzondere aandacht vraagt. 
 
Gezien het bovenstaande is het dan ook niet noodzakelijk dat er verder onderzoek wordt gedaan 
naar de luchtkwaliteit. 
 
 
4.5 Geur 
De bedrijfsgebouwen worden niet aangemerkt als geurgevoelige objecten3. 

 fig 3: omgeving steenweg 74  
 
Er bevinden zich agrarische bedrijven in de omgeving van het plan. Hierover is navraag gedaan bij 
de gemeente Neerijnen. Uit gegevens welke door de gemeente zijn verstrekt, blijkt dat de 
bedrijfsgebouwen niet zijn gerealiseerd binnen de geurcontour van het dichtstbijzijnde, nog in 
bedrijf zijnde agrarische bedrijf. Er zijn geen andere bedrijven aanwezig in de omgeving ten 
aanzien waarvan rekening moet worden gehouden met mogelijke geuremissies. 
 
In het kader van een bouwplan aan de Steenweg 75a is een geuronderzoek uitgevoerd voor wat 
betreft de algemene geurbelasting ter plaatse4. Uit dit rapport kan worden afgeleid, dat voor de 
Steenweg 75a en omgeving rekening moet worden gehouden met een achtergrondbelasting van 
0,5 ou/m3. De maximaal te hanteren geurbelasting voor een woning in het buitengebied bedraagt 8 
ou/m3. De conclusie uit de onderzoeksrapportage is ook relevant voor onderhavig bouwplan. 
Immers ook de woning kan als geurgevoelig object worden aangemerkt.  
 
De conclusie is dat geuraspecten geen belemmering vormen voor uitvoering van het plan. 
 
4.6 Bodemonderzoeken 
Ten aanzien van de milieugesteldheid van de bodem kan het volgende worden opgemerkt. Er is 
sprake van het slopen van 2 bedrijfsgebouwen.  
Er is een verkennend bodemonderzoek5 uitgevoerd op het perceel. Op grond van het uitgevoerde 
onderzoek vormt de bodemkwaliteit geen belemmering voor het voorgenomen plan. Voor een 
nadere detaillering wordt op dit punt verwezen naar het rapport verkennend bodemonderzoek 
                                                   
3 Object categorie II, dan wel I, in de zin van het Besluit landbouw milieubeheer. 
4 Geuronderzoek Stacks Omgeving d.d. 13 juli 2009, Witjes Milieuadvies, rapportnummer 09235. 
5 Rapport: Verkennend bodemonderzoek Steenweg 74, Waardenburg door Bakker Milieuadviezen te Waalwijk 
(kenmerk BM/1597-09) d.d. juni 2009. 
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(bijlage 7). Het bodemonderzoek is in 2009 uitgevoerd en in de tussentijd hebben er geen 
veranderingen plaatsgevonden. 
 
 
4.7 Externe veiligheid 
De risiconormen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in het BEVI. In dit besluit zijn 
milieukwaliteitseisen op het gebied van externe veiligheid geformuleerd. De bij het besluit 
behorende ministeriele regeling “Regeling externe veiligheid inrichtingen” REVI werkt de afstanden, 
de referentiepunten en de wijze van berekenen van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico 
verder uit ter uitvoering van het BEVI. Op 3 april 2007 is de Regeling tot wijziging van de REVI 
gepubliceerd. De wijziging is op 1 juli 2007 in werking getreden en heeft onder andere betrekking 
de gewijzigde afstanden voor bestaande LPG tankstations. Daarnaast zijn de Handreiking 
Verantwoording Groepsrisico van VROM en de Handleiding externe veiligheid inrichtingen 
hulpmiddelen voor de wijze waarop volgens het BEVI met het externe veiligheidsrisico’s moet 
worden omgegaan. Het BEVI verplicht het bevoegd gezag op basis van de Wet milieubeheer om 
veiligheidsafstanden aan te houden tussen gevoelige objecten risicovolle bedrijven. In  
het besluit zijn gevoelige objecten gedefinieerd als kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. De 
bedrijfsgebouwen worden niet aangemerkt als kwetsbare object.  
 
Plaatsgebonden risico (PR) 
In het BEVI zijn normen opgenomen voor de kans dat één persoon buiten het inrichtingsterrein 
overlijdt als gevolg van een calamiteit bij het bedrijf (plaatsgebonden risico). 
 
Groepsrisico (GR) 
In het BEVI zijn normen opgenomen voor de kans dat meerdere personen buiten het 

inrichtingsterrein overlijden als gevolg van een calamiteit 
bij het bedrijf (groepsrisico). Voor het groepsrisico wordt 
een orientatiewaarde gegeven en geldt voor nieuwe 
situaties een verantwoordingsplicht voor het bevoegd 
gezag.  
 
De provincie Gelderland heeft een zogenaamde 
risicokaart opgesteld. Uit onderstaande afbeelding blijkt 
dat er geen risicocontourkaart nabij het plangebied ligt.  
 
De gastransportleidingen ten noorden van het plangebied 
liggen op voldoende afstand (circa 270 m). De locatie is 
eveneens op voldoende afstand gelegen tot risicovolle 
activiteiten, zoals transport  
fig 4: uitsnede risicokaart Gelderland 
 
van gevaarlijke stoffen over de weg, het water, het spoor 

en door buisleidingen en risicovolle inrichtingen.  
 
Uit de risicoatlas hoofdwaterwegen Nederland blijkt dat het plaatsgebonden risico de waarde van 
10-6 alleen overschrijdt op de oever van de Westerschelde, langs het Lekkanaal, langs een gedeelte 
van het Amsterdam –Rijnkanaal nabij Utrecht en Amsterdam en een klein gedeelte van de Oude 
Maas. 
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Onderhavig plan voorziet niet in de realisatie van (beperkt) kwetsbare objecten in de zin van 
artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Pelle Markeringen B.V. heeft zich 
gespecialiseerd in het aanbrengen van markeringen. Ze kunnen markeringen aanbrengen op 
wegen, luchthavens, in bedrijfshallen, op parkeerterreinen en sportveldjes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1: Wegmarkering             Foto 2: Thermoplast 
 
Het markeringspoeder (Thermoplast, foto 2) zit in plasticzakken die op pallets staan. Er is geen 
sprake van de opslag van gevaarlijke stoffen en het bedrijf valt zelf niet onder het BEVI. 
Ook in de nabijheid zijn geen risicovolle inrichtingen aanwezig die uitvoering van het plan in de 
weg zouden kunnen staan (bron: risicokaart Gelderland). 
 
4.7.1  Transport en veiligheid 
Ten aanzien van het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor geldt het volgende. De 
betrokken locatie is gelegen op een afstand van circa 780 meter uit de spoorverbinding. Volgens 
algemene gegevens heeft de veiligheidszone, gemeten vanaf de spoorlijn, een reikwijdte van 200 
meter. Gelet hierop vormt de spoorlijn geen belemmering voor de uitvoering van het plan. 
 
Uit informatie verstrekt door de provincie Gelderland blijkt dat de N830 niet is geïnventariseerd als 
een weg waar (grote) hoeveelheden transport van gevaarlijke stoffen plaatsvinden.  
 
De conclusie is dat de N830 in het kader van de externe veiligheid geen rol speelt en genoemde 
weg geen belemmering vormt voor het plan. 
4.7.2 Overig 
In de nabijheid van het perceel zijn geen propaantanks aanwezig welke uitvoering van het plan in 
de weg zouden kunnen staan. 
 
Van andere externe veiligheidsaspecten, zoals (hogedruk-)gasleidingen of de mogelijke 
aanwezigheid van blindgangers e.d., is ook niet gebleken.  
 
Zoals te doen gebruikelijk zal voor aanvang van de werkzaamheden zonodig een zogenaamde klic-
melding worden gedaan ten einde verdere risico’s op dit punt uit te sluiten. 
 
 
4.8 Verkeer en parkeren 
De ruimtelijke impact van het in gebruik nemen van de bedrijfsgebouwen voor opslag zal beperkt 
zijn. Er zal gebruik worden gemaakt van de bestaande uitrit naar de openbare weg. De toeleidende 
wegen zijn van voldoende capaciteit om deze geringe verkeerstoename op te vangen. Op eigen 
terrein zijn voldoende parkeerplaatsen voorhanden. 
In het akoestisch rapport 6  d.d. 29 juni 2010 en een aanvullende brief d.d. 31-08-2010 staat 
aangegeven dat er 23 vrachtwagens en 25 personenwagens/bestelbusjes per etmaal komen en 
gaan. Het aantal verkeersbewegingen is ruim geschat en zal in de praktijk lager zijn.  
 
                                                   
6 akoestisch rapport opgesteld door Ulehake Bouwfysica d.d. 29 juni 2010. 
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4.9 Archeologie en cultuur historische aspecten 
Bij een toelichting van een (voor)ontwerpbestemmingsplan als de onderhavige dient gekeken te 
worden naar archeologische en cultuurhistorische aspecten welke eventueel aanwezig zijn op de 
betreffende percelen.  

4.9.1 Archeologie 
De bescherming van het archeologische erfgoed in de bodem en de inbedding ervan in de 
ruimtelijke ontwikkeling is het onderwerp van het Europese Verdrag van Valetta (Malta, 1992). 
Nederland heeft dit Verdrag ondertekend en goedgekeurd.  

Uit gegevens van de gemeente Neerijnen (rapport “archeologische 
waarden en beleidskaart voor het grondgebied van Neerijnen d.d. 01-
09-2008) blijkt dat het achtergedeelte (zuidoosten) van het perceel 
waarop het plan gerealiseerd gaat worden grotendeels valt in een 
gebied met een lage archeologische verwachting. Voor een klein 
gedeelte van het  
perceel aan de voorkant (westzijde) geldt gematigde archeologische 
waarde.  
 

fig 5: uitsnede beleidskaart voor het grondgebied van Neerijnen 
Zoals beschreven in het bestemmingsplanvoorschriften geldt voor een gebied met “gematigde 
archeologische waarde” het vrijstellingscriterium voor bodemingrepen  en het te bebouwen 
oppervlak beneden 5000 m2.  Er is sprake van slopen van bedrijfsgebouwen en het 
ingebruikneming van bedrijfsgebouwen ten behoeve van opslag. Er zal geen  bodemroering 
optreden in de directe nabijheid van een reeds bestaande verstoring van de ondergrond. Door de 
uitvoering van dit onderdeel van het plan zal dus geen toename van bestaande verstoringen van 
het bodemarchief kunnen optreden.  
Op grond van dit gegeven is een archeologisch onderzoek dan ook niet noodzakelijk. Indien tijdens 
de bouwwerkzaamheden toch onverhoopt archeologische resten zouden worden aangetroffen, dan 
geldt op grond van de Monumentenwet 1988 een meldingsplicht. In de onderhavige situatie kan 
deze meldingsplicht als voldoende bescherming van eventuele archeologische waarden gelden. 
 
4.9.2 Cultuurhistorie 
Op de Cultuur Historische Hoofdstructuur kaart van de provincie Gelderland valt voorts af te lezen 
dat onderhavig perceel is gelegen in gebied met een hoge historisch-geografische waardering. 
 
De waarde van historisch landschappelijke gebieden hangt samen met historische lijnelementen 
(rivieren, watergangen, dijken) of vlakelementen (in de vorm van inrichting, boerderijen, 
houtwallen, hoogteverschillen etc.).  
 
De meeste typen van historische lijn- en vlakelementen zijn als zodanig niet bijzonder zeldzaam. 
Ze scoren daardoor - bij voldoende gaafheid en samenhang - doorgaans niet hoger dan “hoge 
waarde”.  

Het perceel is gelegen in een landelijke omgeving. Aan 
weerszijden van het perceel is bebouwing aanwezig bestaande 
uit boerderijen met een landelijke uitstraling. Beeldbepalend zijn 
de historische uitstraling en ruimtelijke verdeling tussen zowel 
woongebied als werkgebied (agrarische bedrijven).  
 
 
 
 
fig 6: Uitsnede Cultuur Historische Hoofdstructuur 
 
Onderhavig plan zal geen (verdere) verstoring van enig 
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cultureel-historisch aspect veroorzaken. Het plan voorziet slechts in het ingebruikname en slopen 
van bedrijfsgebouwen.  
 
 
4.10 Natuuraspecten 

Ruimtelijke plannen dienen te worden beoordeeld op de 
uitvoerbaarheid in relatie tot actuele natuurwetgeving, met 
name de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en 
faunawet. Er mogen geen ontwikkelingen plaatsvinden die op 
onoverkomelijke bezwaren stuiten door effecten op beschermde 
natuurgebieden en/of flora en fauna. 
 
Beschermde gebieden 
Er is geen sprake van beschermde gebieden in het kader van 
de Natuurbeschermingswet ter plaatse of in de nabijheid van 
het onderzoeksgebied. Het onderzoeksgebied en het 
omliggende gebied maken geen deel uit van de Ecologische 
Hoofdstructuur of de provinciale Groene Hoofdstructuur. 
 
 
fig 7: bron Ecologische hoofdstructuur 
 
Beschermde soorten 
Op basis van een eerste verkenning middels het natuurloket 

(www.natuurloket.nl) is geconstateerd dat in het kilometerhok (146,428) waarin het 
onderzoeksgebied ligt geen aantal beschermde soorten is aangetroffen. 
 
 
Conclusie 
De ruimtelijke ingreep heeft geen consequenties voor de beschermde soorten. 
 
4.11 Riolering en waterhuishouding 
 
Schoon verhard afwaterend oppervlak zal zoveel mogelijk worden afgekoppeld.  
Het vestigen van het bedrijf zorgt nauwelijks voor een toename van verhard en/of bebouwd 
afwaterend oppervlak. Er zal geen uitbreiding plaatsvinden van terreinverharding en in totaal zal er 
geen sprake zijn van een toename van de bebouwing. Het Waterschap Rivierenland hanteert een 
ondergrens van 1500 m2 bij ruimtelijke ontwikkelingen vooraleer compensatie van afwaterend 
oppervlak dient plaats te vinden door het realiseren van oppervlaktewater. Vanuit het oogpunt van 
waterkwantiteitsbeheer bestaan er dan ook geen bezwaren. 
 
De capaciteit van de riolering en de ontvangende afvalwaterzuiveringsinstallatie kan voldoende 
worden geacht om dit afvalwater te ontvangen. Vanuit een oogpunt van waterkwaliteitsbeheer 
bestaan er dus evenmin bezwaren ten aanzien van het plan. 
 
Gezien het voorgaande kan geconcludeerd worden dat er voor wat betreft de wateraspecten geen 
belemmeringen bestaan die realisering van het plan in de weg staan. 
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5 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 
 
5.1 Economische haalbaarheid 
 
De onderhavige ontwikkeling betreft een particulier initiatief, waarvan de kosten niet ten laste van 
de gemeente worden gebracht. Vanuit dit oogpunt bezien wordt het plan economisch uitvoerbaar 
geacht. Middels een planrealisatieovereenkomst en exploitatieovereenkomst is nader verzekerd dat 
de kosten van uitvoering niet voor rekening van de gemeente Neerijnen komen.  
  
5.2 Planschade 
Een ander aspect dat in het kader van het nieuwe bestemmingsplan van belang is vormt de vraag 
of er aanleiding is om rekening te houden met een risico op voor toewijzing in aanmerking 
komende verzoeken om vergoeding van planschade. 
 
Bij de beoordeling van verzoeken om schadevergoeding ex artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke 
ordening is het van belang om te bezien of als gevolg van het voorgenomen planologische besluit 
een belanghebbende schade kan lijden in de vorm van waardedaling van zijn eigendom of derving 
van inkomsten. 
 
Zodra er sprake is van nadelige planologische mutatie dan kan de daaruit mogelijk voortvloeiende 
schade per peildatum, in casu het moment van het in werking treden van het nieuwe 
bestemmingsplan, worden vastgesteld. Aansluitend moet worden beoordeeld of de schade 
redelijkerwijs geheel of gedeeltelijk ten laste van eventuele aanvragers om planschadevergoeding 
behoort te blijven. 
 
 
5.2.1 Planvergelijking 
Zoals in het voorgaande, onder paragraaf 4.4, reeds uiteen is gezet, geldt thans nog een 
agrarische bestemming op grond waarvan op het perceel bebouwing ten behoeve van een 
agrarisch bedrijf mag worden opgericht.  
 
 
Op grond van het nieuwe bestemmingsplan zal sprake zijn van een bestemming voor een 
opslagbedrijf met bedrijfsgebouwen. In hoofdzaak zal daarbij een wijziging van het toegelaten 
gebruik optreden.  
 
5.2.2 Beoordeling 
In vergelijking met de hinder en de bebouwing welke kan worden verwacht voor een agrarisch 
bedrijf zal een gebruik voor een bedrijf bestemd voor opslag met maximaal 2 bedrijfsgebouwen 
niet nadeliger voor de omgeving zijn. 
 
In geval van de huidige bestemming voor een agrarisch bedrijf zal immers sprake kunnen zijn van 
enige geuroverlast en geluidoverlast van agrarisch materieel, dieren en/of zwaar vrachtverkeer. 
Daarnaast moeten ook grotere bouwhoogten en bebouwde oppervlakken dan waarvan thans 
feitelijk sprake van zal zijn niet worden uitgesloten. Dit bijvoorbeeld in de vorm van stallen, 
hooibergen, voedersilo´s mestopslag en/of buffertanks. 
 
De bestaande bebouwing zal een gebruik kennen van het verblijf van een bedrijf bestemd voor de 
opslag van materiaal en materieel in de bedrijfsgebouwen. Dit zal geen reden zijn om te vrezen 
voor planologisch nadeel.  
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6 CONCLUSIE  
Met uitzondering van het geldende bestemmingsplan zijn er geen ruimtelijke beleidskaders die de 
realisering van het plan in de weg staan. Verder blijkt uit de verschillende aspecten welke in het 
kader van deze toelichting zijn onderzocht, dat er geen bezwaren bestaan tegen het onderhavige 
bestemmingsplan.  
 
Het plan is economisch uitvoerbaar en ook maatschappelijk moet het plan uitvoerbaar worden 
geacht.  
Gesteld kan worden dat het plan ruimtelijk goed inpasbaar is in de bestaande omgeving. 
 
 
7 Bijlagen bij de toelichting 

1) Kaart ligging plangebied 
2) Kadastrale kaart 
3) Foto’s plangebied 
4) Tekening bouwaanvraag: Plattegronden, gevels en doorsneden (separaat toegevoegd) 
5) Akoestisch rapport wegverkeerslawaai (separaat toegevoegd) 
6) Akoestisch rapport –industrielawaai- (separaat toegevoegd) 
7) Bodemonderzoek (separaat toegevoegd) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Bijlage 1:  

Kaart ligging plangebied 



Omgevingskaart Klantreferentie: ulehake

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500
Hier bevindt zich Kadastraal object WAARDENBURG Y 192

Steenweg 74, 4181 PV WAARDENBURG
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.
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Bijlage 2:  
Kadastrale kaart 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: ulehake

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, ARNHEM, 17 september 2009
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

WAARDENBURG
Y
192

0 m 10 m 50 m

74

S
teenw

eg

76

78

72

259

184

185

183

193

192

objsel.asp?kad_gem_code=WDB01&sectie=X&perceelnummer=259&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=r64Lb2xq18Kc3pdsBk2x&referentie=ulehake
objsel.asp?kad_gem_code=WDB01&sectie=Y&perceelnummer=184&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=r64Lb2xq18Kc3pdsBk2x&referentie=ulehake
objsel.asp?kad_gem_code=WDB01&sectie=Y&perceelnummer=185&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=r64Lb2xq18Kc3pdsBk2x&referentie=ulehake
objsel.asp?kad_gem_code=WDB01&sectie=Y&perceelnummer=183&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=r64Lb2xq18Kc3pdsBk2x&referentie=ulehake
objsel.asp?kad_gem_code=WDB01&sectie=Y&perceelnummer=193&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=r64Lb2xq18Kc3pdsBk2x&referentie=ulehake
objsel.asp?kad_gem_code=WDB01&sectie=Y&perceelnummer=192&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=r64Lb2xq18Kc3pdsBk2x&referentie=ulehake
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Bijlage 3:  
Foto’s Plangebied 
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foto 1  Bijgebouw (wordt gesloopt) 

 
 
 
 
 

 
foto 2  bijgebouw (wordt gesloopt) 
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Bijlage 4:  
tekening bouwaanvraag : Plattegronden, gevels en doorsneden 
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1. INLEIDING 

In opdracht van Pelle Markeringen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de toekomstige 
inrichting aan de Steenweg 74 te Waardenburg.  
 
Het onderzoek is verricht in het kader van de ruimtelijke onderbouwing, er vindt op het perceel 
een bestemmingswijziging plaats. Dit akoestisch onderzoek beschrijft de akoestische invloed op 
de omgeving. 
 
Er is gecontroleerd of het bedrijf voldoet aan de geluideisen die worden gesteld in de Wet 
Milieubeheer. Daartoe zijn geluidmetingen verricht op de bestaande inrichting en zijn 
berekeningen gemaakt met behulp van het computerprogramma ‘DGMR Geomilieu en Geonoise 
Source Explorer’. De veronderstellingen, uitgangspunten en resultaten van de berekeningen en 
geluidmetingen zijn in dit rapport beschreven. 
 
In dit rapport (wijziging C) zijn de opmerkingen die bij de beoordeling van het vorige rapport 
(11508-6 / Rap-05 B, d.d. 17 november 2010) door de provincie Gelderland verwerkt. In het 
kort te omschrijven als: 

• Het opnemen van toetspunten aan de oostzijde van het bedrijf op de gevel van de 
woningen aan de  Heuvelstraat 2 en Heuvelstraat 3; 

• De normstelling van de gemeente Neerijnen is opgenomen en er is hieraan getoetst; 
• Het opnemen van piekgeluiden van laad- en losactiviteiten (heftruck); 
• De resultaten van geluidmetingen op de huidige locatie. 

 
De geluidmetingen op de huidige locatie zijn verricht om inzicht te verschaffen in de 
daadwerkelijk optredende geluidniveaus. In het verleden is gebleken dat er onduidelijkheid 
bestond over bedrijfsactiviteiten. 
 
Er is uitgegaan van de door opdrachtgever aangeleverde situatie. 
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2. OMSCHRIJVING VAN DE INRICHTING 

De inrichting is gelegen aan de Steenweg 74 te Waardenbrug. In bijlage I is een plattegrond 
van de situatie weergegeven. De inrichting verzorgt wegmarkeringen en alles wat hiermee 
samenhangt en heeft een opslagplaats voor markeringspoeder op het terrein van de inrichting.  
 
Pelle Markeringen B.V. heeft zich gespecialiseerd in het aanbrengen van markeringen. Ze 
kunnen markeringen aanbrengen op wegen, luchthavens, in bedrijfshallen, op parkeerterreinen 
en sportveldjes.  

Foto 1: Wegmarkering          Foto 2: Thermoplast 

 
Het markeringspoeder (Thermoplast, foto 2) zit in plasticzakken die op houten pallets staan. Het 
laden en lossen van de vrachtwagens gebeurt alleen in de dagperiode. Het laden en lossen 
gebeurt met een elektrische heftruck. In principe is er geen sprake van de opslag van metalen 
wegafzettingen. 
 
De activiteiten van de inrichting betreffen transportbewegingen met vrachtwagens voor laden 
en lossen van de wegmarkeringen. Verder is er sprake van vervoersbewegingen met 
bestelbussen en personenwagens in de dag-, avond- en nachtperiode.  
 
De woningen waarmee rekening gehouden moet worden zijn de omliggende bestaande 
woningen aan de Steenweg 72, 76 en 78 en aan de Heuvelstraat 2 en 3.  
 
Tevens zijn ter plaatse van de te realiseren uitbreiding van de Steenweg 72 toetspunten 
meegenomen op verzoek van de gemeente Neerijnen.  
 
Voor het pand achter woning Steenweg 72 is geen sprake van een geluidgevoelige functie (dit 
betreft een schuur). 
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3. NORMSTELLING 

Voor grenswaarden ten aanzien van geluid moet in eerste instantie worden uitgegaan van de 
waarden behorende bij een buitengebied met veel agrarische activiteiten.  
 
Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau (LAmax) 
veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de 
inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten geldt dat de 
geluidniveaus op de plaatsen en tijdstippen, genoemd in tabel 1, niet meer mogen bedragen 
dan de in tabel 1 aangegeven waarden.  
Tabel 1:  Normstelling. 

 7.00-19.00 
uur 

19.00-23.00 
uur 

23.00-07.00 
uur 

 1,5 meter 
hoogte 

4,5 meter  
hoogte 

4,5 meter 
hoogte 

LAr,LT  op de gevel van een geluidgevoelige 
bestemming [dB(A)] 

45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A) 

LAmax  op de gevel van een geluidgevoelige 
bestemming [dB(A)] 

70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

 
De gemeente Neerijnen geeft in haar mail-correspondentie (d.d. 6 juli 2011) aan dat het 
afwijken van de grenswaarden zoals die hierboven staan weergegeven mogelijk is door uit te 
gaan van een andere gebiedstypering.  
Gezien de opbouw van het gebied met lintbebouwing en de geluidbelasting van de N830 waar 
de percelen op korte afstand hun uitrit op hebben lijkt de normering van gemengd gebied 
(conform de handreiking bedrijven en milieuzonering) en dus 50 dB(A) gerechtvaardigd. Deze 
50 dB(A) komt daarmee ook overeen met de geluidsnorm uit het Activiteitenbesluit.  
 
Om een en ander verder te onderbouwen is schematisch het referentieniveau in het gebied 
vastgesteld. In het akoestisch rapport van Ulehake Bouwfysica, geluidbelasting van de gevel, 
(11508-2 / RAP-01, d.d. 25 september 2009). is het geluidniveau van wegverkeer berekend ten 
gevolge van Steenweg (N830). De hoogste berekende geluidbelasting (Lden) exclusief aftrek 
volgens artikel 110g Wgh is 61 dB. Samengevat kan worden gesteld dat het L95 van het 
omgevingsgeluid gelijk is aan het equivalente geluidniveau t.g.v. wegverkeer min 10 dB(A) en 
dat de waarde in dit geval 51 dB(A) is.  
Uitgaan van een beoordeling conform de gebiedstypering gemengd gebied lijkt dus 
gerechtvaardigd. 
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4. METINGEN 

Bij de huidige locatie van Pelle Markeringen (Haarstraat 15 te Tuil) zijn op dinsdag 12 juli 2011 
rond 16:00 uur geluidmetingen verricht. In bijlage II zijn deze geluidmetingen uitgebreid 
weergegeven. In tabel 2 zijn de meetresultaten weergegeven. Met de geconcentreerde 
bronmethode (methode II.2) wordt het bronvermogen van de rijdende vrachtwagen en rijdende 
heftruck en de laad- en losactiviteiten met de heftruck (zie bijlage III) berekend.  
 
Tijdens de geluidmeting van de laad- en losactiviteiten is het rijden van de heftruck naar de 
vrachtwagen (motor uitgeschakeld), het omhoog gaan van de hefvork en oppakken van een 
houten pallet vol met zakken markeringspoeder (Thermoplast) en het vervolgens het neerzetten 
hiervan gemeten.   
Tabel 2:  Geluidmetingen La,eq en La,max. 

spectrum [dB(A)] activiteit La,eq 
[dB(A)] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Rijdende vrachtwagen 73,6 49,2 54,4 61,2 56,8 64,9 69,0 68,5 63,1 57,3 
Laad- en losactiviteiten 66,1 20,5 30,5 43,6 50,6 58,4 61,2 61,7 55,8 48,4 
Rijdende heftruck 64,0 20,5 29,7 41,9 51,9 55,7 56,9 60,7 53,5 47,3 
activiteit La,max 

[dB(A)] 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Rijdende vrachtwagen 82,1 57,0 63,7 70,6 64,6 72,6 77,3 77,0 72,2 68,2 
Laad- en losactiviteiten 84,2 24,8 38,1 56,2 62,8 72,3 81,0 80,3 70,4 61,7 
Rijdende heftruck 71,3 23,6 36,8 51,1 61,9 64,0 64,5 65,5 63,5 57,6 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 3: Heftruck met pallet.      Foto 4: Zij laadruimte vrachtwagen. 



Project : Pelle Markeringen 
Document : 11508-6 / RAP-05C 
Datum : 17 november 2010 (B) / 14 juli 2011  
 
 

 
7 

5. RESPESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE  

Voor de representatieve bedrijfssituatie is de geluidemissie van de inrichting beschouwd. Het 
betreft hier alleen activiteiten op het terrein van de inrichting.  

5.1 Vrachtwagens 
Gedurende het gehele etmaal rijden vrachtwagens over het terrein van de inrichting voor het 
laden en lossen van de wegmarkeringen die in de bedrijfshal zijn opgeslagen. Deze 
vrachtwagens rijden via route 1 naar de opslag. Hier wordt de vrachtwagen stilgezet en de 
motor wordt uitgezet. In de berekening wordt rekening gehouden met 12 vrachtwagens in de 
dagperiode, 7 vrachtwagens in de avondperiode en 4 in de nachtperiode.  
 
Voor het bronvermogen van de vrachtwagens is 103 dB(A) aangehouden. In tabel 3 is het 
aangehouden geluidspectrum weergegeven. Het aangehouden standaard bronvermogen van de 
vrachtwagen is duidelijk hoger dan het gemeten bronvermogen van de eigen vrachtwagen. Er is 
gekozen om de worst-case situatie in kaart te brengen zodat ook vrachtwagens van derden 
aanwezig kunnen zijn. De bedrijfsduurcorrecties worden in tabel 4 aangegeven. Voor de 
snelheid van de vrachtwagens wordt op het terrein van de inrichting 10 km/uur aangehouden. 

5.2 Personenwagens en bestelbussen 
Gedurende het gehele etmaal rijden er personenwagens en bestelbussen over het terrein van de 
inrichting volgens route 2. In de berekening wordt rekening gehouden met 12 personenwagens 
en een bestelbus in de dagperiode, 9 personenwagens in de avondperiode en 4 personenwagens 
in de nachtperiode. Voor het bronvermogen van personenwagens en bestelbussen is 90 dB(A) 
aangehouden. In tabel 3 is het aangehouden geluidspectrum weergegeven. De 
bedrijfsduurcorrecties worden in tabel 4 aangegeven. Voor de snelheid van de personenwagens 
en bestelbussen wordt op het terrein van de inrichting 20 km/uur aangehouden. 

5.3 Heftruck 
Het bedrijf beschikt over een elektrische heftruck van het merk Still, type R60-25 met een 
bronvermogen van 90,5 dB(A), (zie bijlage III). Uit de resultaten van de geluidmetingen komt 
een bronvermogen van 74,9 dB(A) voor een rijdende heftruck en een bronvermogen van 77,1 
dB(A) bij de laad- en losactiviteiten van de heftruck. In tabel 3 is het geluidspectrum 
weergegeven. Het gemeten bronvermogen komt ca. 13 dB lager uit dan de opgave van de 
fabrikant.  
 
De heftruck wordt gebruikt voor het laden en lossen, en het verplaatsen van de houten pallets 
met Thermoplast. De heftruck is maximaal 4 uur in de dagperiode in gebruik. Hiervan is de 
heftruk maximaal 1,5 uur op maximaal vermogen in gebruik. De overige tijd (2,5 uur) is de 
heftruck laad- en losactiviteiten aan het verrichten. Voor het maximale vermogen wordt het 
maximale bronvermogen van de fabrikant 90,5 dB(A) aangehouden. Voor de laad- en 
losactiviteiten is het gemeten bronvermogen van 77,1 dB(A) aangehouden. Daarnaast is één 
uur laad- en losactiviteiten in de avondperiode in kaart gebracht dit is een situatie die 
sporadisch voorkomt. In tabel 3 is het aangehouden geluidspectrum weergegeven. Het 
werkterrein van de heftruck is het achterterrein tussen de bijgebouwen in. De 
bedrijfsduurcorrecties worden in tabel 4 aangegeven.  
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5.4 Bronnen maximale geluidniveaus 
Maximale geluidniveaus treden op ten gevolge van optrekkende vrachtwagens bij de uitrit, 
begin van het terrein en op het achterterrein bij de opslag. Hiervoor is een bronvermogen van 
105,9 dB(A) aangehouden met het spectrum volgens tabel 5. Tevens ontstaan maximale 
geluidniveaus ten gevolge van de langsrijdende vrachtwagens, personenwagens,  bestelbussen 
en de werkende heftruck. Hiervoor is een bronvermogen met het spectrum volgens tabel 3 
aangehouden met een verhoging van 3 dB. 
 
Het maximale geluidniveau van de laad- en losactiviteiten met de heftruck bij een vrachtwagen 
is gemeten, het bronvermogen is 95,2 dB(A). Deze activiteiten vinden alleen in de dagperiode 
plaats. Het proces tijdens deze meting is omschreven in hoofdstuk 4. Echt hoge piekniveaus 
ontstaan hier niet. De vrachtwagens hebben een rolluik aan de zijkant voor het laden en lossen. 
Tevens betreft het hier opslag van zakken markeringspoeder op houten pallets en geen stalen 
hekken of stalen wegafzettingen. Maximale geluidniveaus ten gevolge van laadkleppen, stalen 
hekken etc. is hier niet van toepassing. Omdat het bronvermogen 10 dB lager is dan dat van 
een optrekkende vrachtwagen en alleen in de dagperiode plaats vindt, is voor de maximale 
geluidniveaus het standaard bronvermogen van de langsrijdende en optrekkende vrachtwagen 
aangehouden. 
Tabel 3:  Bronvermogen en spectrum t.g.v. activiteiten op het terrein van de inrichting. 

Spectrum [dB(A)] Activiteit Lw 

[dB(A)] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Vrachtwagen 103,0  68,0 81,0 87,0 92,0 95,0 99,0 97,0 90,0 86,0 
Vrachtwagen 
(meting) 

87.6 * 59.3 64,5 75,3 70,9 79,0 83,1 82,6 77,2 71,4 

Personenwagen / 
bestelbus 

90,0 43,0 48,0 58,0 61,0 66,0 80,0 88,0 83,0 78,0 

Heftruck 
(volle toeren, fabrikant) 

90,5 55,5 68,5 74,5 78,5 82,5 86,5 84,5 77,5 73,5 

Heftruk  
(meting, rijdend) 

74,9 * 31,5 40,7 52,9 62,9 66,7 67,9 71,7 64,5 58,3 

Heftruck  
(meting, laad- en los) 

77,1 31,5 41,5 54,6 61,6 69,4 72,2 72,7 66,8 59,4 

*) Dit bronvermogen is i.v.m. het worst-case uitgangspunt niet gebruikt in de modellering.  

Tabel 4:  Bronvermogen en bedrijfsduurcorrecties van activiteiten op het terrein van de  
inrichting. 

bedrijfsduurcorrectie [dB] Activiteit Lw  
[dB(A)] dag avond nacht 

Vrachtwagen 103,0 33,1 30,6 36,1 
Personenwagen / bestelbus 90,0 36,1 32,6 39,1 
Heftruck (volle toeren) 90,5 9,0 - - 
Heftruck (laad- en lossen) 77,1 6,8 6,0 - 

Tabel 5:  Maximaal bronvermogen en spectrum t.g.v. activiteiten op het terrein van de 
inrichting. 

Spectrum [dB(A)] Activiteit Lw, max 
[dB(A)] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Optrekkende 
vrachtwagen 

105,9 73,0 86,0 92,0 96,0 100,0 104,0 102,0 95,0 91,0 

Laad- en los 
activiteiten  

95,2 35,8 49,1 67,2 73,8 83,3 92,0 91,3 81,4 72,7 
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6. COMPUTERMODEL   

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het computerprogramma ‘DGMR Geomilieu, 
versie 1.62’ en het computerprogramma ‘DGMR Geonoise versie 5.43 onderdeel Source Explorer 
versie 2.12’. Dit computerprogramma is gebaseerd op ‘HRMI-1999’. In dit programma zijn de 
geografische en akoestische gegevens van de inrichting en de omgeving ingevoerd. 
 
In bijlage II is weergegeven welke objecten en waarneempunten in het computerprogramma 
zijn ingevoerd. De waarneempunten zijn gelegen op de gevels van de dichtstbijzijnde 
omliggende woningen op een hoogte van 1,5 meter en 4,5 meter. De woningen die opgenomen 
zijn in het onderzoek, zijn de woningen aan de Steenweg 72, 76 en 78 en aan de Heuvelstraat 2 
en 3. Er zijn tevens waarneempunten op het pand achter de Steenweg 72 ingevoerd. Het was 
hier niet duidelijk of dit een woning betrof. In een later stadium van het onderzoek is bekend 
geworden dat dit pand geen geluidgevoelige object betreft (schuur), daarom zijn de resultaten 
van dit pand buiten beschouwing gelaten.  
De geluidbelasting ter plaatse van de mogelijke uitbreiding van Steenweg 72 is op uitdrukkelijk 
verzoek van de gemeente Neerijnen in kaart gebracht ¹). De geluidbelasting is berekend 
exclusief gevelreflecties.  
 
De standaardbodemfactor in het model is 1,0 (akoestisch zachte bodem). De harde 
bodemgebieden zoals wegen en bestrating zijn apart ingevoerd in het model  met bodemfactor 
0 (hard). Er zijn geen hoogtelijnen ingevoerd. 
 
Bijlage III geeft de bronnen weer die ingevoerd zijn ten behoeve van het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau ten gevolge van de directe hinder. Bijlage V geeft de bronnen weer die 
ingevoerd zijn ten behoeve van de maximale geluidniveaus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) = De meegenomen uitbreiding van de woning Steenweg 72 is de uitbreiding waarvan de bouwvergunning 
is vernietigd, de vergunning is echter nog niet onherroepelijk. De afdeling RO van de gemeente Neerijnen 
heeft geadviseerd een (eventuele) uitbreiding mee te nemen in het onderzoek. 
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7. BEREKENINGSRESULTATEN 

7.1 Berekeningsresultaten LAr, LT  
De resultaten van de berekening van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge 
van de activiteiten op het terrein van de inrichting zijn samengevat in tabel 6 en uitgebreid 
weergegeven in bijlage IV. Per woning is de hoogst berekende waarde per periode 
weergegeven. 
Tabel 6:  Berekende LAr, LT t.g.v. directe hinder in dB(A). 
  beoordelingspunt dag avond nacht 

punt omschrijving hoogte 07-19 uur 19-23 uur 23-07 uur 

02A Woning Steenweg 72 1,5 40 -- -- 
02B Woning Steenweg 72 4,5 -- 36 28 
01B Woning Steenweg 72 4,5 -- 35 30 
04A Woning Steenweg 76 1,5 32 -- -- 
04B Woning Steenweg 76 4,5 -- 36 30 
07A Woning Steenweg 78 1,5 31 -- -- 
07B Woning Steenweg 78 4,5 -- 29 23 
      

H-01A Woning Heuvelstraat 3 1,5 33 -- -- 
H-01B Woning Heuvelstraat 3 4,5 -- 29 20 
H-02A Woning Heuvelstraat 2 1,5 34 -- -- 
H-02B Woning Heuvelstraat 2 4,5 -- 36 26 

      
U01 A Uitbreiding woning Steenweg 72 1,5 40 -- -- 
U03 B Uitbreiding woning Steenweg 72 4,5 -- 38 30 
 
Uit de resultaten blijkt dat de hoogste waarde t.g.v. directe hinder in de dagperiode 40 dB(A) is 
voor de woning aan de Steenweg 72 (incl. en excl. uitbreiding). Op dit punt wordt voldaan aan 
de gestelde eis. 
 
Uit de resultaten voor de avondperiode blijkt dat de hoogste waarde t.g.v. directe hinder 38 
dB(A) is op de woning Heuvelstraat 2. Op dit punt wordt voldaan aan de gestelde eis. 
 
Uit de resultaten voor de nachtperiode blijkt dat de hoogste waarde t.g.v. directe hinder 30 
dB(A) is op de woning Steenweg 72 (incl. en excl. uitbreiding) en op de woning Steenweg 76. 
Op alle punten wordt voldaan aan de gestelde eis.  
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7.2 Berekeningsresultaten LAMAX 
De resultaten van de berekening van de maximale geluidniveaus ten gevolge van de activiteiten 
op het terrein van de inrichting zijn samengevat in tabel 7 en uitgebreid weergegeven in bijlage 
VI. Berekende LAmax t.g.v. directe hinder in dB(A) etmaalwaarde. Per woning is de hoogst 
berekende waarde per periode weergegeven. 
Tabel 7:  Berekende LAmax t.g.v. directe hinder in dB(A). 
 beoordelingspunt dag avond nacht  
punt omschrijving hoogte 07-19 uur 19-23 uur 23-07 uur bron / opmerking 

01A Woning Steenweg 72 1,5 56 -- -- * 
01B Woning Steenweg 72 4,5 -- 59 59 * 
04A Woning Steenweg 76 1,5 55 -- -- * 
04B Woning Steenweg 76 4,5 -- 58 58 * 
07A Woning Steenweg 78 1,5 52 -- -- * 
07B Woning Steenweg 78 4,5 -- 55 55 * 
       

H-01A Woning Heuvelstraat 3 1,5 44 -- -- * 
H-01B Woning Heuvelstraat 3 4,5 -- 47 47 * 
H-02A Woning Heuvelstraat 2 1,5 45 -- -- * 
H-02B Woning Heuvelstraat 2 4,5 -- 53 53 * 

       
U01 A Uitbreiding woning Steenweg 72 1,5 55 -- -- * 
U03 B Uitbreiding woning Steenweg 72 4,5 -- 60 60 * 
* bron: passerende vrachtwagen, waarden zijn inclusief 3 dB verhoging weergegeven. 
 
Uit de resultaten blijkt dat het maximale geluidniveau ten gevolge van het passeren van een 
vrachtwagen 56 dB(A) is op de woning Steenweg 72. Op dit punt wordt voldaan aan de gestelde 
eis. 
 
Uit de resultaten voor de avondperiode blijkt dat de hoogste waarde t.g.v. maximale hinder 60 
dB(A) is op de woning Steenweg 72 (uitbreiding) en 59 dB(A) op de woning Steenweg 72. Op  
alle punten wordt voldaan aan de gestelde eis. 
 
Uit de resultaten voor de nachtperiode blijkt dat de hoogste waarde t.g.v. maximale hinder 60 
dB(A) is op de woning Steenweg 72 (uitbreiding) en 59 dB(A) op de woning Steenweg 72. Op  
alle punten wordt voldaan aan de gestelde eis. 
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7.3 Cumulatieve geluidbelasting 
De woning aan de Steenweg 72 wordt geluidbelast door zowel industrielawaai (zoals 
omschreven in de voorliggende rapportage) als door wegverkeerslawaai. 
 
Hoewel de exacte hoogte van de geluidbelasting door verkeerslawaai niet is vastgesteld 
bedraagt deze uitgedrukt in Lden ca. 60 dB excl. aftrek art. 110 Wgh.  
 
De geluidbelasting ten gevolge van industrielawaai bedraagt maximaal 41 dB(A) etmaalwaarde. 
 
Indien deze waarden conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 worden 
opgeteld tot een Lcum waarde bedraagt deze 60 dB. 
Hieruit blijkt dat het wegverkeerslawaai volledig maatgevend is.    
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8. CONCLUSIES 

In opdracht van Pelle Markeringen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de toekomstige 
inrichting aan de Steenweg 74 te Waardenburg. De geluidbelasting op de omliggende bestaande 
woningen is weergegeven. Er is gecontroleerd of het bedrijf voldoet aan de geluideisen die 
worden gesteld in de Wet milieubeheer. Daartoe is een geluidmeting verricht in op de bestaande 
inrichting en zijn berekeningen gemaakt met behulp van het computerprogramma ‘DGMR 
Geomilieu en Geonoise Source Explorer’. 
 
Voor de uitgangspunten met betrekking tot de representatieve bedrijfssituatie wordt verwezen 
naar hoofdstuk 5.   
 
Er zijn twee verschillende berekeningssituaties te onderscheiden: 
• langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de activiteiten op het terrein van de 

inrichting; 
• maximale geluidniveaus ten gevolge van de activiteiten op het terrein van de inrichting. 
 
Het hoogste berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van de inrichting 
bedraagt 40 dB(A) voor de dagperiode. Dit is lager dan de richtwaarde van 45 dB(A) die in 
eerste instantie moet worden aangehouden zodat op dit punt wordt voldaan aan de Wet 
milieubeheer. 
 
Het hoogste berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van de inrichting 
bedraagt 38 dB(A) voor de avondperiode. Dit is lager dan de richtwaarde van 40 dB(A) die in 
eerste instantie moet worden aangehouden zodat op dit punt wordt voldaan aan de Wet 
milieubeheer. 
 
Het hoogste berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van de inrichting 
bedraagt 30 dB(A) voor de nachtperiode. Dit is lager dan de richtwaarde van 35 dB(A) die in 
eerste instantie moet worden aangehouden zodat op dit punt wordt voldaan aan de Wet 
milieubeheer. 
 
Het hoogste berekende maximale geluidniveau ten gevolge van de inrichting bedraagt 56 dB(A) 
voor de dagperiode en wordt veroorzaakt door een langsrijdende vrachtwagen. Dit is lager dan 
de normstelling van 70 dB(A), zodat op dit punt wordt voldaan aan de Wet milieubeheer. 
 
Het hoogste berekende maximale geluidniveau ten gevolge van de inrichting bedraagt 60 dB(A) 
voor de avondperiode en wordt veroorzaakt door een langsrijdende vrachtwagen. Dit is lager 
dan de normstelling van 65 dB(A), zodat op dit punt wordt voldaan aan de Wet milieubeheer. 
 
Het hoogste berekende maximale geluidniveau ten gevolge van de inrichting bedraagt 60 dB(A) 
voor de nachtperiode en wordt veroorzaakt door een langsrijdende vrachtwagen. Dit is gelijk 
aan de normstelling van 60 dB(A), zodat op dit punt wordt voldaan aan de Wet milieubeheer. 
 
De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ca. 60 dB hierbij is het wegverkeer geheel 
maatgevend. 
 
 
 
 
 
ing. M.A.F.M. van Santvoord 
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Bijlage I: Situatie 
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Luchtfoto (zoom) Heuvelstraat 
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Bijlage II: Ingevoerde objecten en waarneempunten 
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Pelle                                                                               11508-8
Metingen                                                                                   

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________ ________________________________________
Onderdeel          :  Metingen bij Pelle                                                   
Bronnaam           :  02 Rijdende vrachtwagen                                                                         
MeetDatum          :  12-7-2011                                                                                       
Meetduur           :  00:00:23                                                                                        
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  23,00                                                                                           
Windsnelheid [m/s] :  4,00                                                                                            
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  76,00                                                                                           
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,00                                                                                            
Meetafstand    [m] :  1,80                                                                                            
Meethoogte     [m] :  1,10                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     49,2    54,4    61,2    56 ,8    64,9    69,0    68,5    63,1    57,3    73,6 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     16,1    16,1    16,1    16 ,1    16,1    16,1    16,1    16,1    16,1         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2 ,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     59,3    64,5    75,3    70 ,9    79,0    83,1    82,6    77,2    71,4    87,6 

Source Explorer V2.12                                                                      
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Pelle                                                                               11508-8
Metingen                                                                                   

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________ ________________________________________
Onderdeel          :  Metingen bij Pelle                                                   
Bronnaam           :  02 Rijdende vrachtwagen - Max                                                                    
MeetDatum          :  12-7-2011                                                                                       
Meetduur           :  00:00:23                                                                                        
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  23,00                                                                                           
Windsnelheid [m/s] :  4,00                                                                                            
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  76,00                                                                                           
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,00                                                                                            
Meetafstand    [m] :  1,80                                                                                            
Meethoogte     [m] :  1,10                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     57,0    63,7    70,6    64 ,6    72,6    77,3    77,0    72,2    68,2    82,1 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     16,1    16,1    16,1    16 ,1    16,1    16,1    16,1    16,1    16,1         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2 ,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     67,1    73,8    84,7    78 ,7    86,7    91,4    91,1    86,3    82,3    96,2 

F:\000_Projecten\11500-11599\11508-MvS-MdL\11508-6 tm 8 industrie\DSCN5008.JPG

Source Explorer V2.12                                                                      



Pelle                                                                               11508-8
Metingen                                                                                   

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________ ________________________________________
Onderdeel          :  Metingen bij Pelle                                                   
Bronnaam           :  06 Laden en Lossen met heftru ck                                                                 
MeetDatum          :  12-7-2011                                                                                       
Meetduur           :  00:00:30                                                                                        
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  23,00                                                                                           
Windsnelheid [m/s] :  4,00                                                                                            
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  76,00                                                                                           
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,00                                                                                            
Meetafstand    [m] :  1,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  1,10                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     20,5    30,5    43,6    50 ,6    58,4    61,2    61,7    55,8    48,4    66,1 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     11,0    11,0    11,0    11 ,0    11,0    11,0    11,0    11,0    11,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     31,5    41,5    54,6    61 ,6    69,4    72,2    72,7    66,8    59,4    77,1 

F:\000_Projecten\11500-11599\11508-MvS-MdL\11508-6 tm 8 industrie\DSCN5006.JPG
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Pelle                                                                               11508-8
Metingen                                                                                   

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________ ________________________________________
Onderdeel          :  Metingen bij Pelle                                                   
Bronnaam           :  06 Laden en Lossen met heftru ck - Max                                                           
MeetDatum          :  12-7-2011                                                                                       
Meetduur           :  00:00:30                                                                                        
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  23,00                                                                                           
Windsnelheid [m/s] :  4,00                                                                                            
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  76,00                                                                                           
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,00                                                                                            
Meetafstand    [m] :  1,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  1,10                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     24,8    38,1    56,2    62 ,8    72,3    81,0    80,3    70,4    61,7    84,2 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     11,0    11,0    11,0    11 ,0    11,0    11,0    11,0    11,0    11,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     35,8    49,1    67,2    73 ,8    83,3    92,0    91,3    81,4    72,7    95,2 

F:\000_Projecten\11500-11599\11508-MvS-MdL\11508-6 tm 8 industrie\DSCN5006.JPG
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Pelle                                                                               11508-8
Metingen                                                                                   

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________ ________________________________________
Onderdeel          :  Metingen bij Pelle                                                   
Bronnaam           :  07 Rijdende heftruck                                                                            
MeetDatum          :  12-7-2011                                                                                       
Meetduur           :  00:00:23                                                                                        
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  23,00                                                                                           
Windsnelheid [m/s] :  4,00                                                                                            
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  76,00                                                                                           
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,00                                                                                            
Meetafstand    [m] :  1,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  1,10                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     20,5    29,7    41,9    51 ,9    55,7    56,9    60,7    53,5    47,3    64,0 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     11,0    11,0    11,0    11 ,0    11,0    11,0    11,0    11,0    11,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     31,5    40,7    52,9    62 ,9    66,7    67,9    71,7    64,5    58,3    74,9 

F:\000_Projecten\11500-11599\11508-MvS-MdL\11508-6 tm 8 industrie\DSCN5006.JPG

Source Explorer V2.12                                                                      



Pelle                                                                               11508-8
Metingen                                                                                   

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________ ________________________________________
Onderdeel          :  Metingen bij Pelle                                                   
Bronnaam           :  07 Rijdende heftruck - Max                                                                      
MeetDatum          :  12-7-2011                                                                                       
Meetduur           :  00:00:23                                                                                        
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  23,00                                                                                           
Windsnelheid [m/s] :  4,00                                                                                            
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  76,00                                                                                           
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,00                                                                                            
Meetafstand    [m] :  1,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  1,10                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     23,6    36,8    51,1    61 ,9    64,0    64,5    65,6    63,5    57,6    71,3 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     11,0    11,0    11,0    11 ,0    11,0    11,0    11,0    11,0    11,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     34,6    47,8    62,1    72 ,9    75,0    75,5    76,6    74,5    68,6    82,3 

F:\000_Projecten\11500-11599\11508-MvS-MdL\11508-6 tm 8 industrie\DSCN5006.JPG

Source Explorer V2.12                                                                      
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11508 / Rap-05C

Pelle

Ingenieursburo Ulehake B.V.

Heftruck

Industrielawaai - IL, [Steenweg 74 - Derde model] , Geomilieu V1.62

  

  

Scherm

  

Lijnbron

  

Gebouw

  

Detail puntbron

  
Bodemgebied

  

  

0 m

  

40 m

schaal = 1 : 1000



Übersicht Geräuschemissionen und -immissionen nach EN12053

R20-15 2008 70,0 85,8

R20-18 2011 70,2 85,9

R20-15/16i R20-15i 2015 69,9 87,9

R20-15/16i R20-16i  2046 70,9 85,2

R50-10/12/15 R50-15 5044 64,0 79,5

Rx50-15 5054 64,4 79,5

Rx50-16 5055 66,5 81,8

Rx50-10/13/15/16NE Rx50-16NE 5066 68,4 81,7

R60-20 6032 70,0 90,0

R60-20i 6035 71,7 88,5

R60-20 6052 70,9 86,0

R60-20i 6055 71,4 88,5

R60-22/25/30 R60-25 6024 74,5 90,5

R60-30 6045 69,9 88,9

R60-30i 6039 74,8 91,9

R60-35/40/45 R60-45 6028 70,8 88,3

Rx20-16 6211 65,6 83,5

Rx20-20 6216 65,8 83,0

Rx60-16/18/20 Rx60-18 6313 67,5 88,0

Rx60-30 6323 73,6 90,7

Rx60-35L 6325 72,4 88,7

Rx60-40/45/50 Rx60-50 6329 69,6 87,6

R70-16/18/20 R70-20 7076 80,8 97,4

R70-16/18/20T R70-20T 7079 75,9 94,4

R70-16/18/20 R70-20 7096 75,7 96,3

R70-16/18/20T R70-18T 7098 75,3 95,0

R70-30T 7070 76,3 97,4

R70-20T 7068 79,0 97,8

R70-30i 7067 79,3 95,9

R70-20i 7065 78,8 99,4

R70-35 7048 76,1 98,6

R70-45 7050 78,2 99,7

R70-40/45/50  R70-50  * 7073 78,3 97,3

R70-40/45/50 T R70-50 T * 7083 76,1 95,4

R70-60/70/80 R70-80 7045 85,5 104,8

R70-60/70/80 R70-80 7089 83,7 102,3

R70-60/70/80 R70-80 * 7092 85,8 101,1

Rx70-16/18/20 Rx70-18 7312 76,6 96,2

Rx70-16/18/20T Rx70-16T 7314 78,2 95,1

Rx70-25 7322 78,4 95,8

Rx70-35 7324 78,8 94,5

Rx70-22/25/30/35T Rx70-25 T 7326 75,4 92,5

Anmerkungen: Alle Fahrzeuge ohne Kabine, alle Dieselfahrzeuge mit Abgas unten (ausgenommen *: Abgas oben)

R70-35/40/45

Rx70-22/25/30/35

R20-15/16/18/20

Rx50-10/13/15/16

Rx20-15/16/18/20

R60-15/16/18/20

R60-16/18/20

R60-22/25/30

Rx60-25/30/35

R70-20/25/30T

R70-20/25/30i

Schalldruckpegel am Fahrerohr Lm 
(Schallimmision)

Schallleistungspegel Lw 
(Schallemission)

TypenträgerTonnageklasse Fahrzeugtyp

EV/RR 16. 2. 2010
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11508 / Rap-05CPelle
bijlage IVResultaten Lar,lt

Rapport: Resultatentabel

Model: Derde model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: direct

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A voorgevel woning 72 1,50 33,3 32,7 27,0

01_B voorgevel woning 72 4,50 36,0 35,3 29,6

02_A zijgvel woning 72 1,50 40,0 30,4 20,9

02_B zijgvel woning 72 4,50 44,0 36,0 28,4

03_A achtergevel woning 72 1,50 38,0 28,3 18,8

03_B achtergevel woning 72 4,50 43,1 33,2 23,5

04_A zijgevel woning 76 1,50 32,4 32,4 26,8

04_B zijgevel woning 76 4,50 39,9 36,3 30,1

05_A voorgevel woning 76 1,50 26,6 20,4 13,9

05_B voorgevel woning 76 4,50 27,8 22,4 16,1

06_A achtergevel woning 76 1,50 28,4 21,3 14,5

06_B achtergevel woning 76 4,50 38,6 32,3 25,2

07_A zijgevel woning 78 1,50 31,2 27,3 21,3

07_B zijgevel woning 78 4,50 33,1 29,5 23,4

08_A voorgevel pand achter nr 72 1,50 40,8 31,8 23,3

08_B voorgevel pand achter nr 72 4,50 45,2 36,7 28,7

09_A zijgevel pand achter nr 72 1,50 43,3 33,3 23,0

09_B zijgevel pand achter nr 72 4,50 48,0 38,7 29,3

10_A achtergevel pand achter nr 72 1,50 38,1 28,0 15,8

10_B achtergevel pand achter nr 72 4,50 40,2 30,2 18,3

H-01_A Woning Heuvelstraat 3 achtergevel 1,50 32,7 23,1 14,8

H-01_B Woning Heuvelstraat 3 achtergevel 4,50 38,4 29,3 20,5

H-02_A Woning Heuvelstraat 2 achtergevel 1,50 34,0 24,4 15,6

H-02_B Woning Heuvelstraat 2 achtergevel 4,50 44,8 36,1 26,2

U01_A Uitbreiding nr 72 zijgevel 1,50 40,1 32,8 25,7

U01_B Uitbreiding nr 72 zijgevel 4,50 45,5 37,5 29,8

U02_A Uitbreiding nr 72 achtergevel 1,50 39,6 30,2 21,3

U02_B Uitbreiding nr 72 achtergevel 4,50 44,8 37,0 29,4

U03_A Uitbreiding nr 72 voorgevel 1,50 34,6 32,1 26,3

U03_B Uitbreiding nr 72 voorgevel 4,50 44,7 37,6 30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-7-2011 15:37:50Geomilieu V1.62
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11508 / Rap-05CPelle
bijlage VIResultaten Max uitrit (1)

Rapport: Resultatentabel

Model: Derde model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: max optrekkende uitrit

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A voorgevel woning 72 1,50 49,1 49,1 49,1

01_B voorgevel woning 72 4,50 51,1 51,1 51,1

02_A zijgvel woning 72 1,50 35,1 35,1 35,1

02_B zijgvel woning 72 4,50 49,7 49,7 49,7

03_A achtergevel woning 72 1,50 31,8 31,8 31,8

03_B achtergevel woning 72 4,50 33,4 33,4 33,4

04_A zijgevel woning 76 1,50 54,6 54,6 54,6

04_B zijgevel woning 76 4,50 57,5 57,5 57,5

05_A voorgevel woning 76 1,50 40,9 40,9 40,9

05_B voorgevel woning 76 4,50 43,5 43,5 43,5

06_A achtergevel woning 76 1,50 38,9 38,9 38,9

06_B achtergevel woning 76 4,50 49,9 49,9 49,9

07_A zijgevel woning 78 1,50 52,0 52,0 52,0

07_B zijgevel woning 78 4,50 54,4 54,4 54,4

08_A voorgevel pand achter nr 72 1,50 47,3 47,3 47,3

08_B voorgevel pand achter nr 72 4,50 49,5 49,5 49,5

09_A zijgevel pand achter nr 72 1,50 38,2 38,2 38,2

09_B zijgevel pand achter nr 72 4,50 43,1 43,1 43,1

10_A achtergevel pand achter nr 72 1,50 27,4 27,4 27,4

10_B achtergevel pand achter nr 72 4,50 28,3 28,3 28,3

H-01_A Woning Heuvelstraat 3 achtergevel 1,50 33,2 33,2 33,2

H-01_B Woning Heuvelstraat 3 achtergevel 4,50 38,6 38,6 38,6

H-02_A Woning Heuvelstraat 2 achtergevel 1,50 27,8 27,8 27,8

H-02_B Woning Heuvelstraat 2 achtergevel 4,50 39,3 39,3 39,3

U01_A Uitbreiding nr 72 zijgevel 1,50 49,7 49,7 49,7

U01_B Uitbreiding nr 72 zijgevel 4,50 51,7 51,7 51,7

U02_A Uitbreiding nr 72 achtergevel 1,50 45,1 45,1 45,1

U02_B Uitbreiding nr 72 achtergevel 4,50 52,2 52,2 52,2

U03_A Uitbreiding nr 72 voorgevel 1,50 49,0 49,0 49,0

U03_B Uitbreiding nr 72 voorgevel 4,50 52,2 52,2 52,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-7-2011 15:42:00Geomilieu V1.62



11508 / Rap-05CPelle
bijlage VIResultaten Max terrein (2)

Rapport: Resultatentabel

Model: Derde model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: max optrekken terrein

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A voorgevel woning 72 1,50 55,4 55,4 55,4

01_B voorgevel woning 72 4,50 58,5 58,5 58,5

02_A zijgvel woning 72 1,50 44,7 44,7 44,7

02_B zijgvel woning 72 4,50 53,5 53,5 53,5

03_A achtergevel woning 72 1,50 42,5 42,5 42,5

03_B achtergevel woning 72 4,50 46,9 46,9 46,9

04_A zijgevel woning 76 1,50 37,0 37,0 37,0

04_B zijgevel woning 76 4,50 47,5 47,5 47,5

05_A voorgevel woning 76 1,50 34,2 34,2 34,2

05_B voorgevel woning 76 4,50 35,7 35,7 35,7

06_A achtergevel woning 76 1,50 35,8 35,8 35,8

06_B achtergevel woning 76 4,50 46,6 46,6 46,6

07_A zijgevel woning 78 1,50 37,3 37,3 37,3

07_B zijgevel woning 78 4,50 39,3 39,3 39,3

08_A voorgevel pand achter nr 72 1,50 44,7 44,7 44,7

08_B voorgevel pand achter nr 72 4,50 50,8 50,8 50,8

09_A zijgevel pand achter nr 72 1,50 44,1 44,1 44,1

09_B zijgevel pand achter nr 72 4,50 51,3 51,3 51,3

10_A achtergevel pand achter nr 72 1,50 37,7 37,7 37,7

10_B achtergevel pand achter nr 72 4,50 40,3 40,3 40,3

H-01_A Woning Heuvelstraat 3 achtergevel 1,50 39,3 39,3 39,3

H-01_B Woning Heuvelstraat 3 achtergevel 4,50 44,7 44,7 44,7

H-02_A Woning Heuvelstraat 2 achtergevel 1,50 38,3 38,3 38,3

H-02_B Woning Heuvelstraat 2 achtergevel 4,50 48,4 48,4 48,4

U01_A Uitbreiding nr 72 zijgevel 1,50 50,2 50,2 50,2

U01_B Uitbreiding nr 72 zijgevel 4,50 54,8 54,8 54,8

U02_A Uitbreiding nr 72 achtergevel 1,50 41,9 41,9 41,9

U02_B Uitbreiding nr 72 achtergevel 4,50 54,3 54,3 54,3

U03_A Uitbreiding nr 72 voorgevel 1,50 48,1 48,1 48,1

U03_B Uitbreiding nr 72 voorgevel 4,50 51,9 51,9 51,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-7-2011 15:42:52Geomilieu V1.62



11508 / Rap-05CPelle
bijlage VIResultaten Max achter terrein (3)

Rapport: Resultatentabel

Model: Derde model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: max optrekken achter terrein

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A voorgevel woning 72 1,50 38,8 38,8 38,8

01_B voorgevel woning 72 4,50 41,3 41,3 41,3

02_A zijgvel woning 72 1,50 47,1 47,1 47,1

02_B zijgvel woning 72 4,50 51,3 51,3 51,3

03_A achtergevel woning 72 1,50 45,1 45,1 45,1

03_B achtergevel woning 72 4,50 50,3 50,3 50,3

04_A zijgevel woning 76 1,50 37,2 37,2 37,2

04_B zijgevel woning 76 4,50 48,3 48,3 48,3

05_A voorgevel woning 76 1,50 34,6 34,6 34,6

05_B voorgevel woning 76 4,50 36,4 36,4 36,4

06_A achtergevel woning 76 1,50 34,9 34,9 34,9

06_B achtergevel woning 76 4,50 46,2 46,2 46,2

07_A zijgevel woning 78 1,50 37,9 37,9 37,9

07_B zijgevel woning 78 4,50 40,3 40,3 40,3

08_A voorgevel pand achter nr 72 1,50 48,6 48,6 48,6

08_B voorgevel pand achter nr 72 4,50 53,0 53,0 53,0

09_A zijgevel pand achter nr 72 1,50 50,9 50,9 50,9

09_B zijgevel pand achter nr 72 4,50 57,3 57,3 57,3

10_A achtergevel pand achter nr 72 1,50 44,6 44,6 44,6

10_B achtergevel pand achter nr 72 4,50 47,5 47,5 47,5

H-01_A Woning Heuvelstraat 3 achtergevel 1,50 37,5 37,5 37,5

H-01_B Woning Heuvelstraat 3 achtergevel 4,50 43,1 43,1 43,1

H-02_A Woning Heuvelstraat 2 achtergevel 1,50 39,9 39,9 39,9

H-02_B Woning Heuvelstraat 2 achtergevel 4,50 51,0 51,0 51,0

U01_A Uitbreiding nr 72 zijgevel 1,50 46,6 46,6 46,6

U01_B Uitbreiding nr 72 zijgevel 4,50 52,9 52,9 52,9

U02_A Uitbreiding nr 72 achtergevel 1,50 46,6 46,6 46,6

U02_B Uitbreiding nr 72 achtergevel 4,50 52,3 52,3 52,3

U03_A Uitbreiding nr 72 voorgevel 1,50 40,5 40,5 40,5

U03_B Uitbreiding nr 72 voorgevel 4,50 51,9 51,9 51,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-7-2011 15:43:20Geomilieu V1.62



11508 / Rap-05CPelle
bijlage VIResultaten Max langsrijden

Rapport: Resultatentabel

Model: Derde model

LAmax totaalresultaten voor toetspunten

Groep: direct

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A voorgevel woning 72 1,50 52,6 52,6 52,6

01_B voorgevel woning 72 4,50 55,7 55,7 55,7

02_A zijgvel woning 72 1,50 48,7 44,5 44,5

02_B zijgvel woning 72 4,50 52,5 51,4 51,4

03_A achtergevel woning 72 1,50 46,7 42,5 42,5

03_B achtergevel woning 72 4,50 51,8 47,8 47,8

04_A zijgevel woning 76 1,50 51,8 51,8 51,8

04_B zijgevel woning 76 4,50 54,9 54,9 54,9

05_A voorgevel woning 76 1,50 38,3 38,3 38,3

05_B voorgevel woning 76 4,50 41,0 41,0 41,0

06_A achtergevel woning 76 1,50 36,9 36,1 36,1

06_B achtergevel woning 76 4,50 47,2 47,2 47,2

07_A zijgevel woning 78 1,50 49,2 49,2 49,2

07_B zijgevel woning 78 4,50 51,7 51,7 51,7

08_A voorgevel pand achter nr 72 1,50 49,4 48,7 48,7

08_B voorgevel pand achter nr 72 4,50 53,8 53,8 53,8

09_A zijgevel pand achter nr 72 1,50 52,0 47,7 47,7

09_B zijgevel pand achter nr 72 4,50 56,6 54,3 54,3

10_A achtergevel pand achter nr 72 1,50 46,7 41,9 41,9

10_B achtergevel pand achter nr 72 4,50 48,9 44,3 44,3

H-01_A Woning Heuvelstraat 3 achtergevel 1,50 41,4 38,0 38,0

H-01_B Woning Heuvelstraat 3 achtergevel 4,50 47,0 43,6 43,6

H-02_A Woning Heuvelstraat 2 achtergevel 1,50 42,7 39,0 39,0

H-02_B Woning Heuvelstraat 2 achtergevel 4,50 53,4 49,9 49,9

U01_A Uitbreiding nr 72 zijgevel 1,50 48,6 48,6 48,6

U01_B Uitbreiding nr 72 zijgevel 4,50 54,0 53,0 53,0

U02_A Uitbreiding nr 72 achtergevel 1,50 48,3 44,4 44,4

U02_B Uitbreiding nr 72 achtergevel 4,50 53,4 51,4 51,4

U03_A Uitbreiding nr 72 voorgevel 1,50 51,9 51,9 51,9

U03_B Uitbreiding nr 72 voorgevel 4,50 57,3 57,3 57,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-7-2011 15:43:58Geomilieu V1.62



11508 / Rap-05CPelle
bijlage VIResultaten Max langsrijden

Rapport: Resultatentabel

Model: Derde model

LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - voorgevel woning 72

Groep: direct

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A voorgevel woning 72 1,50 52,6 52,6 52,6

01 Vrachtwagen 1,00 52,6 52,6 52,6

02 Bestelbus / personenwagen 0,75 40,6 40,6 40,6

01 Elect. heftruck 0,75 39,4 -- --

02 Elect. heftruck (laad- en losactiviteiten) 0,75 25,5 25,5 --

LAmax (hoofdgroep) 55,4 55,4 55,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-7-2011 15:45:05Geomilieu V1.62



11508 / Rap-05CPelle
bijlage VIResultaten Max langsrijden

Rapport: Resultatentabel

Model: Derde model

LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - voorgevel woning 72

Groep: direct

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_B voorgevel woning 72 4,50 55,7 55,7 55,7

01 Vrachtwagen 1,00 55,7 55,7 55,7

02 Bestelbus / personenwagen 0,75 43,4 43,4 43,4

02 Elect. heftruck (laad- en losactiviteiten) 0,75 28,0 28,0 --

01 Elect. heftruck 0,75 42,0 -- --

LAmax (hoofdgroep) 58,5 58,5 58,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-7-2011 15:46:13Geomilieu V1.62
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Ruimtelijke onderbouwing Gerlasco BV, 

Tinnegieter 3 te Hellouw 

 datum 25 oktober 2013 projectnummer 24213007A 

    

  

Inleiding 

Op het adres Tinnegieter 3 te Hellouw is het bedrijf Gerlasco BV gevestigd. Het be-

drijf is een handelsonderneming in machines die gebruikt worden voor onder meer 

het breken, zeven en verkleinen van puin. De verkoop vindt grotendeels plaats via 

internet en beurzen. De machines worden rechtstreeks vanuit de fabriek in Finland 

bij de klant geleverd. Op de locatie aan de Tinnegieter vinden hoofdzakelijk 

(las)werkzaamheden plaats voor het aanpassen van de machineonderdelen, zoals 

puinbreekbakken, aan de wensen van de gebruiker en voor reparatie. Onderstaande 

afbeelding geeft de ligging van het bedrijfsperceel weer. 

 

De exploitatie van een niet-agrarisch bedrijf is niet mogelijk binnen het vigerende 

bestemmingsplan. Vooruitlopend op opname van de bedrijfsactiviteiten in het 

nieuwe bestemmingsplan Buitengebied heeft de gemeente Neerijnen op 23 februari 

2010 een gedoogbeschikking verleend. 

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing bevat de motivering voor het opnemen van 

de bedrijfsactiviteiten van Gerlasco BV in de herziening van het bestemmingsplan 

Buitengebied Neerijnen. 
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Geschiedenis 

In 1991 heeft de heer G.C. Oudshoorn het bedrijf Gerlasco BV opgericht. Oorspron-

kelijk bestonden de bedrijfsactiviteiten uit het repareren  van aanbouwdelen van 

graafmachines. 

In 2003 heeft Gerlasco het perceel aan de Tinnegieter 3 te Hellouw gekocht om de 

bedrijfsactiviteiten voort te zetten en uit te breiden. Op deze locatie was sinds 2000 

een handelsonderneming in vleeswarenmachines gevestigd in een voormalige tuin-

bouwloods. 

De bedrijfsactiviteiten van Gerlasco echter in strijd met het bestemmingsplan. De 

gemeente Neerijnen achtte het positief bestemmen van het bedrijf mogelijk en heeft 

derhalve op 23 februari 2010 een persoonsgebonden gedoogbeschikking verleend 

voor het voortzetten van het bedrijf tot de inwerkingtreding van het nieuwe bestem-

mingsplan Buitengebied. 

Bedrijfsactiviteiten 

De bedrijfsactiviteiten van Gerlasco bestaan uit de verkoop van onder meer machi-

nes die gebruikt worden voor het breken, zeven en verkleinen van puin. Meer spe-

cifiek betreft het aanbouwdelen aan graafmachines. Gerlasco treedt daarbij voorna-

melijk op als dealer, waarbij de verkoop via internet en op beurzen plaatsvindt. De 

machines worden in principe rechtstreeks vanuit de fabriek in Finland aan de klant 

geleverd. 

Hoewel het assortiment aan zeef- en breekmachines zeer divers is kunnen klanten 

specifieke wensen hebben. Gerlasco heeft op zijn bedrijfsperceel een werkplaats 

waar machines 'op maat' kunnen worden gemaakt. In de werkplaats vinden tevens 

reparatiewerkzaamheden plaats. De werkzaamheden bestaan overwegend uit las-

sen. Voorts staan op het bedrijfsterrein enkele (demonstratie)modellen. Deze zijn op 

afspraak te bezichtigen. 

Het bedrijfsperceel heeft een oppervlakte van circa 3800 m², waarop een bedrijfsge-

bouw met overkapping van circa 430 m² en een bedrijfswoning staan. Daarnaast is 

er een buitenopslag met een oppervlakte van 300 m². 

Gerlasco is een eenmansbedrijf. De heer Oudshoorn verzorgt alle werkzaamheden 

en heeft geen personeel in dienst. Er is niet de behoefte de bedrijfsactiviteiten uit te 

breiden of personeel in dienst te nemen. Uiteraard zal Gerlasco blijven inspelen op 

ontwikkelingen in de markt. 
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Vigerend bestemmingsplan 

De locatie Tinnegieter 3 te Hellouw is in het vigerende bestemmingsplan "Repara-

tieherziening bestemmingsplan 'Buitengebied'" (vastgesteld 30 november 2006) op-

genomen binnen de bestemming 'Agrarisch gebied' met de medebestemming 

'Woondoeleinden'. 

Ter plaatse is één woning toegestaan met maximaal 75 m² aan bijgebouwen. De 

voormalige tuinbouwloods, waarbinnen thans de activiteiten van Gerlasco plaatsvin-

den, valt onder het overgangsrecht. 

Toetsing aan het relevante beleid 

Voor het maken van een afweging is voornamelijk het ruimtelijke beleid van de pro-

vincie Gelderland van belang, vastgelegd in het Streekplan Gelderland 2005 en de 

Ruimtelijke Verordening Gelderland. 

In het Streekplan Gelderland 2005 is opgenomen dat niet-agrarische werkfuncties 

kunnen bijdragen aan de vitaliteit van het platteland. Daarbij wordt opgemerkt dat 

het slechts mag gaan om kleinschalige activiteiten in bestaande gebouwen met een 

gezamenlijke oppervlakte van maximaal 500 m², en dat er geen aanzienlijke ver-

keersaantrekkende werking mag zijn. 

Het bedrijfsbebouwing van Gerlasco heeft een oppervlakte van circa 430 m². Het 

betreft een eenmanszaak zonder grote verkeersaantrekkende werking. Het bedrijf 

past derhalve in het streekplanbeleid. 

De Ruimtelijke Verordening Gelderland bevat geen regels ten aanzien van omscha-

keling naar of nieuwvestiging van niet-agrarische bedrijven in het buitengebied. 

De gemeente Neerijnen heeft een structuurvisie in voorbereiding. Een toetsing van 

het project daaraan is thans nog niet mogelijk. 

Ruimtelijke afweging 

Ruimtelijk-planologisch 

Het bedrijfsterrein ligt in het agrarisch buitengebied tussen de kernen Hellouw en 

Herwijnen. In de omgeving ligt een aantal fruitteeltbedrijven. De bedrijfsgebouwen 

van die bedrijven liggen op relatief grote afstand tot het bedrijfsterrein van Gerlasco. 

Navolgende afbeelding betreft een luchtfoto van het bestaande bedrijf. Duidelijk her-

kenbaar is de landschappelijke inpassing door middel van opgaande beplanting rond 

het gehele perceel.  
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Zoals vermeld is er één persoon werkzaam op het bedrijf. Het bezoek van buitenaf 

is beperkt. Het extra aantal verkeersbewegingen voor de bedrijfsactiviteiten, boven 

de verkeersbewegingen voor een burgerwoning, bedraagt per etmaal maximaal 12, 

waarvan 4 met personenauto's/bestelbussen en 8 met vrachtwagens. Het aantal 

verkeersbewegingen is laag en beïnvloedt de normale verkeersafwikkeling niet. 

Milieuaspecten 

- bodem: er is geen functieverandering in een meer gevoelige functie aan de 

orde. Tevens vindt geen uitbreiding van gebouwen plaats. Het uitvoeren van 

een bodemonderzoek is niet nodig. Het aspect bodem vormt geen belemme-

ring voor de nieuwe bestemming. Aanvullend wordt opgemerkt dat een nulsitu-

atie bodemonderzoek is uitgevoerd. 

- bedrijven en milieuzonering: het bedrijf is in te delen in de categorie "smede-

rijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d.". Voor dergelijke bedrijven met een 

productieoppervlakte van meer dan 200 m² bedraagt de richtafstand 100 meter. 

De bedrijfsactiviteiten zijn echter zodanig beperkt dat de milieu-uitstraling van 

Gerlasco kleiner zijn en dat de richtafstand met één afstandsstap naar 50 meter 
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mag worden verkleind. De dichtstbijzijnde bedrijfswoning van derden (Tinne-

gieter 2a) ligt op circa 70 meter van het bedrijfsperceel van Gerlasco. Het as-

pect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor de nieuwe 

besteming. 

- externe veiligheid: op basis van de Risicokaart Nederland is beoordeeld dat er 

geen inrichtingen, buisleidingen of transportroutes waarbij gevaarlijke stoffen 

aanwezig zijn in de omgeving van het bedrijf liggen. Het aspect externe veilig-

heid vormt geen belemmering voor de nieuwe bestemming. 

- geurhinder veehouderijen: op het adres Tinnegieter 2a is een intensieve vee-

houderij gevestigd. De afstand van dit bedrijf tot het bedrijfsperceel van Ger-

lasco bedraagt circa 70 meter. Omdat de heer Oudshoorn de enige werknemer 

is van het bedrijf, neemt het aantal geurgehinderden niet toe. De bestaande 

woning Tinnegieter 3 vormt reeds het meest beperkende geurgevoelige object. 

Het aspect geurhinder vormt geen belemmering voor de nieuwe bestemming. 

- geluid: de nieuwe bestemming omvat geen nieuwe geluidgevoelige objecten. 

Er is geen akoestisch onderzoek nodig. Het aspect geluid vormt geen belem-

mering voor de nieuwe bestemming. 

- luchtkwaliteit: in de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwali-

teitseisen) zijn categorieën van gevallen genoemd die niet in betekenende 

mate bijdragen aan de concentratie van fijnstof in de buitenlucht. Hoewel de 

bedrijfsactiviteiten niet tot die categorieën behoren zijn deze dusdanig beperkt 

van omvang dat deze vergelijkbaar zijn met deze categorieën en derhalve niet 

in betekenende mate bijdragen. Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemme-

ring voor de nieuwe bestemming. 

Waarden 

- archeologie: de nieuwe bestemming omvat geen uitbreiding van gebouwen of 

andere werken waarbij de grond wordt geroerd. Het aspect archeologie vormt 

geen belemmering voor de nieuwe bestemming. 

- cultuurhistorie: binnen de bedrijfslocatie en in de directe omgeving liggen geen 

cultuurhistorische waarden die als gevolg van de nieuwe bestemming kunnen 

worden aangetast. Het aspect cultuurhistorie vormt geen belemmering voor de 

nieuwe bestemming. 

- flora en fauna: de nieuwe bestemming omvat geen nieuwe gebouwen of ver-

hardingen. Hoewel binnen het bedrijfsterrein incidenteel algemeen voorko-
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mende soorten kunnen bevinden, vormt de nieuwe bestemming geen aantas-

ten van leefgebied van deze soorten. Het aspect flora en fauna vormt geen 

belemmering voor de nieuwe bestemming. 

Water 

Er worden geen nieuwe gebouwen gebouwd of verharde oppervlakken aangelegd. 

De waterhuishoudkundige situatie blijft onveranderd.  

 

Motivering 

Aan de herziening van de bestemming kan worden meegewerkt op basis van de 

volgende overwegingen: 

1. Het bedrijf Gerlasco BV functioneert sinds 2003 op het perceel Tinnegieter 3 

en wordt sinds 23 februari 2010 gedoogd. 

2. Het opnemen van het bedrijf in het bestemmingsplan is noodzakelijk voor de 

continuïteit van het bedrijf. 

3. De herbestemming van het perceel ten behoeve van een niet-agrarisch bedrijf 

past in het ruimtelijk beleid. 

4. Het bedrijfsterrein is landschappelijk ingepast en heeft een beperkte milieu-uit-

straling.  

5. De bedrijfsbestemming voldoet aan alle relevante milieuaspecten. 

6. Er worden geen waarden aangetast. 
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Samenvatting en conclusies

Het  gebruik  van  het  perceel  Veerstraat  6  te  Waardenburg  ten  behoeve  van  een
hoveniersbedrijf  met  de  bijbehorende  bebouwing,  past  niet  binnen  het  geldende
bestemmingsplan. Voor de inpassing ervan zal om die reden een planologische procedure
doorlopen  moeten  worden.  Om  zicht  te  hebben  op  de  bestuurlijke  en  planologische
haalbaarheid, is namens de betreffende hovenier, de heer M. Schrijver, een principe-verzoek
ingediend bij de gemeente. Bij brief van 25 juli 2013 heeft het college van B&W een positief
principe-besluit genomen over de inpassing van het hoveniersbedrijf. 

Het  voornemen bestaat  om de planologische inpassing van het  hoveniersbedrijf  aan de
Veerstraat  6  te  Waardenburg  te  laten  verlopen  via  het  nieuwe  bestemmingsplan
‘Buitengebied’. In dit document wordt de planologische inpassing nader onderbouwd.  

Allereerst  is  onderzocht  of  de  ontwikkeling  past  binnen  achtereenvolgens  het  nationaal,
provinciaal, regionaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid.
Uit het oogpunt van het nationaal, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid zijn geen
directe belemmeringen aanwezig voor een planologische regeling van het hoveniersbedrijf
aan de Veerstraat 6 te Waardenburg.
Het perceel ligt immers ingeklemd tussen de Veerstraat en de Rijksweg A2. Voorts grenst de
locatie  aan  de  achterzijde  aan  de  circa  8  meter  hoge  geluidsscherm  van  de  A2.  Het
geluidsscherm en de hoge bomenrij langs de A2 zijn ruimtelijk gezien het meest relevant.
Dat  betekent  dat  de  kernkwaliteiten  van  het  gebied,  genoemde  in  de  diverse
beleidsdocumenten, door het voorliggend plan niet worden aangetast.

Het perceel Veerstraat 6 is gelegen op de grens van een overgangsgebied tussen 1) het
'snelweglandschap' van de A2 met de opgaande bomenrijen en het geluidsscherm 2) de
open  kompolders.  Het  gebruik  en  de  opzet  van  het  perceel  doet  geen  afbreuk aan  de
openheid. Sterker nog, het draagt juist bij aan de diversiteit en ruimtelijke karakteristiek van
de Veerstraat als geheel. Daarbij komt dat de groene inpassing van het perceel Veerstraat 6
met zorg tot stand is gebracht en goed wordt onderhouden. Kortom: landschappelijk gezien
past  de  ruimtelijke  uiting  van  het  hoveniersbedrijf  in  de  opzet  en  het  gebruik  van  de
Veerstraat als geheel. 

Om hier tot een meer optimale inpassing te komen, wordt het perceel met de nieuwe loods
aan het zicht onttrokken door het toepassen van een gemengde losse haag met hier en daar
een  solitaire  boom.  Inheemse beplanting  die  goed  past  in  het  groene  karakter  van  het
perceel  en  de  direct  daaraan  gelegen  bomenrijen  van  de  A2.  De  zonder
bouw-/omgevingsvergunning  opgerichte  bebouwing  wordt  op  termijn  verwijderd.
Hoveniersbedrijf Schrijver heeft het voornemen om deze bebouwing op termijn te vervangen
door één nieuw en mooi ingepast gebouw. 

Voorts zijn er geen milieu- en / of omgevingsaspecten die een belemmering vormen voor de
planologische inpassing van het hoveniersbedrijf aan de Veerstraat 6 te Waardenburg.

Gelet  op  het  voorgaande  kan  gesteld  worden  dat  de  inpassing  van  het  betreffende
hoveniersbedrijf in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, gelet op het ruimtelijke beleid en op
de (overige) toepasselijke (milieu)regelgeving, mogelijk is. 

4 4



1. Inleiding

1.1 Aanleiding
Het  gebruik  van het  perceel  Veerstraat  6  te  Waardenburg  ten  behoeve  van een
hoveniersbedrijf  met  de  bijbehorende  bebouwing,  past  niet  binnen  het  geldende
bestemmingsplan.  Voor  de  inpassing  ervan  zal  om die  reden  een  planologische
procedure  doorlopen moeten  worden.  Om zicht  te  hebben op  de  bestuurlijke  en
planologische haalbaarheid, is namens de betreffende hovenier, de heer M. Schrijver,
een principe-verzoek ingediend bij  de gemeente.  Inmiddels heeft  het  college van
B&W  bij  brief  van  25  juli  2013  een  positief  principe-besluit  genomen  over  de
inpassing van het hoveniersbedrijf. 

Het voornemen bestaat om de planologische inpassing van het hoveniersbedrijf aan
de Veerstraat 6 te Waardenburg te laten verlopen via het nieuwe bestemmingsplan
‘Buitengebied’. In dit document wordt de planologische inpassing nader onderbouwd.

1.2 Leeswijzer
Hierna, in hoofdstuk 2, wordt eerst een beschrijving gegeven van Hoveniersbedrijf
Schrijver. Met name de werkzaamheden en activiteiten op het perceel zullen worden
benoemd.

Vervolgens  bevat  hoofdstuk  3  een  overzicht  van  het  geldende  ruimtelijke  beleid.
Daarin zullen de diverse beleidsvisies (nationaal,  provinciaal,  regionaal  en lokaal)
aan bod komen. 

Hoofdstuk  4  onderbouwt  de  stedenbouwkundige  en  landelijke  inpassing  van  het
hoveniersbedrijf  in  relatie  tot  het  omliggende  gebied.  Dit  hoofdstuk  bevat
hoofdzakelijk de weergaven van de bevindingen van landschapsarchitect dhr. ir. A.
Nienhuis.

In hoofdstuk 5 worden vervolgens, voor zover noodzakelijk, de relevante milieu- en
omgevingsaspecten beschreven. 

Ten slotte bevat hoofdstuk 6 een samenvattende conclusie.    
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2. Activiteiten Hoveniersbedrijf Schrijver

Voor de beoordeling van de inpassing is  het  relevant  te  weten welke activiteiten
Hoveniersbedrijf  Schrijver  ontplooit  aan de Veerstraat  6  te  Waardenburg.  Daarbij
wordt niet alleen stilgestaan bij de activiteiten (het gebruik) maar ook bij de nu op het
perceel aanwezige gebouwen en materialen.

2.1 Diensten
De diensten van Hoveniersbedrijf Schrijver bestaan hoofdzakelijk uit het aanleggen
en onderhouden van tuinen, groen en parken. Het bedrijf werkt daarbij niet alleen
voor particulieren, maar ook voor bedrijven en gemeentes (openbaar gebied). 
Verder komt het voor dat Hoveniersbedrijf Schrijver wordt ingehuurd door aannemers
van  wegenbouw  of  groenprojecten,  om  als  externe  ingezet  te  worden  voor
genoemde werkzaamheden.  
De betreffende werkzaamheden vinden (uiteraard) plaats op locatie. 
Hoveniersbedrijf  Schrijver  biedt  werk  aan  een  tweetal  fulltime  employees:  de
eigenaar zelf en een jongere werknemer. 

2.2 Gebouwen en materialen
Het achterste deel van Veerstraat 6 wordt gebruikt voor het hoveniersbedrijf. Op dat
perceel zijn de volgende objecten c.q. materialen aanwezig:

- Romney-loods  met  aanbouw  van  140  m2  (voor  opslag  en  onderhoud
materieel)

- Twee zeecontainers van 15 m2 (voor opslag materialen en afval)
- Een loods van 35 m2 (ten behoeve van stalling materieel)
- Een  halfopen-loods  van  50  m2 (ten  behoeve  van  de  opslag  van  hout  en

houtsnippers)
- Opslag zand (max. 5 m3)
- In de avond- en nachtperiode twee bestelwagens en twee aanhangers.

Bovengenoemde  bouwwerken  zijn  door  de  voormalige  eigenaar  van  het  perceel
gebouwd c.q. ter plaatse neergezet. Bekend is dat de bouwwerken reeds circa 17
jaar  op  het  perceel  aanwezig  zijn.  Voor  zover  bekend  is  voor  de  betreffende
bouwwerken in het verleden nooit een bouwvergunning verleend. Hoveniersbedrijf
Schrijver heeft het voornemen heeft om deze bouwwerken, met uitzondering van de
halfopen-loods van 50 m2, te vervangen door één nieuwe en mooi ingepaste schuur,
van rond de 300 m2.
Voor  de  bestaande  woning,  die  overigens  ook  reeds  een  positieve  bestemming
‘wonen’ heeft, is in het verleden wel een bouwvergunning verleend. De oppervlakte
van deze woning met garage beslaat circa 200 m2.  

2.3 Teeltactiviteiten 
Een strook aan de noordelijke zijde van het perceel, aansluitend op het woonperceel,
wordt voorts gebruikt voor de teelt van snijheesters. Het betreft hier het soort ‘Sekka’
(een  bandwilg).  Deze  teelt  betreft  feitelijk  en  bedrijfseconomisch  slechts  een
ondergeschikt onderdeel ten opzichte van de hoofdactiviteit.

2.4 Intensiteit gebruik
Zoals reeds vermeld vinden de meeste activiteiten van Hoveniersbedrijf  Schrijver
plaats op de werklocatie en niet aan de Veerstraat 6. Dat is eigen aan de aard van
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een hoveniersbedrijf,  en zeker bij  een hoveniersbedrijf  met een dergelijke geringe
omvang. De locatie aan de Veerstraat 6 wordt enkel gebruikt ten behoeve van de
opslag van wat materieel en goederen. 
Gemiddeld vinden op het perceel zo’n 4 tot 6 verkeersbewegingen per dag plaats.
Deze bestaan hoofdzakelijk uit het vertrek in de ochtend, en de terugkomst in de
avond. Het is een incident dat overdag nog teruggekeerd wordt aan de Veerstraat,
om wellicht materieel / gereedschap te brengen of te halen. 

2.5 Volwaardig bedrijf
De volwaardigheid van een bedrijf wordt doorgaans afgemeten aan de hand van: a.
de aard en omvang van de activiteiten en, b. de arbeidsbehoefte. Deze gegevens
moeten uitwijzen dat de continuïteit ook op langere termijn gewaarborgd is. 

Met  de  hierboven  beschreven  activiteiten  kan  Hoveniersbedrijf  Schrijver  een
volwaardig bedrijf  exploiteren. De bedrijfsgegevens van de afgelopen jaren wijzen
dat ook uit. Deze gegevens kunnen uiteraard worden overlegd. 
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3. Ruimtelijk beleid

Zoals  hierboven  in  de  inleiding  al  beschreven,  is  het  gebruik  van  het  perceel
Veerstraat 6 te Waardenburg in strijd met het geldende bestemmingsplan. Daarom is
de vraag relevant of de ontwikkeling past binnen achtereenvolgens het nationaal,
provinciaal, regionaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid, om op goede gronden toe te
kunnen komen aan een aanpassing van in dit geval het bestemmingsplan, danwel
een andere geschikte planologische procedure te doorlopen.

3.1 Nationaal beleid
Vanuit het nationaal beleid zijn relevant de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
(SVIR) en het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro).
De SVIR geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau.
De  SVIR  bepaalt  welke  kaderstellende  uitspraken  zodanig  zijn  geformuleerd  dat
deze  bedoeld  zijn  om  beperkingen  te  stellen  aan  de  ruimtelijke
besluitvormingsmogelijkheden  op  lokaal  niveau.  Het  Besluit  algemene  regels
ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die kaderstellende uitspraken. 

Vanuit het SVIR en het Barro geldt er geen bijzondere (waarde)aanduiding voor het
gebied  waar  de  Veerstraat  6  te  Waardenburg  in  is  gelegen,  zoals  bijvoorbeeld
Ecologische Hoofdstructuur of iets dergelijks. 

Vanwege de nabijheid van het perceel bij de Rijksweg A2 is getoetst aan de artikelen
2.7.2 en 2.7.3 van het Barro, alsmede aan artikel  3.1 van de Regeling algemene
regels  ruimtelijke  ordening  (het  Rarro),  in  verband  met  de  aanwijzing  van
reserveringsgebieden rondom hoofdwegen. Uit voornoemde artikelen blijkt dat de A2
niet als zodanig is aangewezen. 

3.2 Provinciaal beleid
Voor wat betreft het provinciaal beleid is gekeken naar de ontwerp-omgevingsvisie
en de provinciale verordening ruimte. 

De provincie Gelderland heeft nog geen op de Wet ruimtelijke ordening van 1 juli
2008 gebaseerde definitieve structuurvisie vastgesteld. Dat betekent ingevolge het
overgangsrecht van voornoemde wet dat het Streekplan 2005 als structuurvisie moet
worden beschouwd. 
Op  de  betreffende  ‘streekplankaart’  wordt  het  gebied  waar  de  Veerstraat  6  in  is
gelegen,  aangeduid  als  ‘multifunctioneel  platteland’.  De  vestiging  van  een
hoveniersbedrijf lijkt zich hier niet direct tegen te verzetten. 

Op dit moment bereidt de provincie Gelderland wel een nieuwe omgevingsvisie voor,
welke inmiddels ter inzage heeft gelegen. Onderdeel van deze omgevingsvisie is de
zogenaamde ‘ladder voor duurzaam ruimtegebruik’. Deze ‘duurzaamheidsladder’ is
‘een processchema dat alle mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen of initiatieven voor
stedelijke functies, via beleidskaders begeleidt naar een optimale locatiekeuze’.

De Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik is opgenomen in de verordening
en ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:
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1. Voorziet  de  voorgenomen  ruimtelijke  ontwikkeling  (=  initiatief)  in  een  actuele
lokale of regionale behoefte en hoe verhoudt het initiatief zich met beleidskaders
en -programma's?

2. Kan de aangetoonde behoefte in redelijkheid binnen bestaand stedelijk  gebied
worden opgevangen door hergebruik dan wel transformatie van gebouwen?

3. Zo niet, kan de behoefte dan worden opgevangen door benutten van beschikbare
gronden  binnen  het  stedelijk  gebied,  rekening  houdend  met  o.a.
stedenbouwkundige, ecologische en sociaal-culturele kwaliteiten?

4. Zo  niet,  kan  de  behoefte  dan  worden  opgevangen  door  hergebruik  of
transformatie  van  gebouwen  buiten  het  stedelijk  gebied  en  zijn  deze  locaties
passend  ontsloten?  Houd  rekening  met  de  ter  plekke  geldende
gebiedskwaliteiten.

5. Zo  niet,  kunnen  passend  ontsloten  nieuwbouwlocaties  die  aansluiten  op  het
stedelijk  gebied  in  de  behoefte  voorzien?  Houd  rekening  met  de  ter  plekke
geldende gebiedskwaliteiten.

6. Zo niet, kunnen passend ontsloten nieuwbouwlocaties die niet aansluiten op het
stedelijk  gebied  in  de  behoefte  voorzien?  Houd  rekening  met  de  ter  plekke
geldende gebiedskwaliteiten.

Ten aanzien van deze duurzaamheidsladder is het van belang op te merken dat deze
vooral  is  bedoeld  voor  de  zorgvuldige  inpassing  van  verstedelijking  in  bestaand
stedelijk  en  landelijk  gebied.  Het  gaat  om  het  optimaal  benutten  van  ruimte  in
stedelijke gebieden en het niet onnodig gebruiken van landelijk gebied.
In de ontwerp-omgevingsvisie wordt aangegeven dat de ladder niet moet voelen als
'keurslijf' maar als 'hulpmiddel', als richtinggevend instrument: “De provincie wil nooit
op voorhand initiatieven afwijzen.  Wel wil  de provincie dat  ontwikkelingen in een
bredere en juist integralere context worden afgewogen.”

Dat  laatste  is  zeker  ook  van  belang  voor  onderhavige  inpassing  van  een
hoveniersbedrijf aan de Veerstraat 6 te Waardenburg. De ladder is niet bedoeld om
‘mechanisch’  te  gebruiken.  Ieder  initiatief  vraagt  om  een  eigen  afweging.  De
duurzaamheidsladder  wint  aan  relevantie  naar  mate  de  ingrijpendheid  van  het
initiatief groter is. Het onderhavige initiatief ziet ‘slechts’ op het gebruik van een deel
van het perceel Veerstraat 6 te Waardenburg t.b.v. een hoveniersbedrijf, met daarbij
de realisatie van een nieuwe schuur van circa 300 m2. 

Daarbij  komt  dat  de  locatie  Veerstraat  6  weliswaar  binnen  het  plangebied
‘Buitengebied’  valt,  echter  ‘materieel’  eerder  onderdeel  uitmaakt  van  het  ‘rand’-
stedelijke  gebied.  Gedoeld  wordt  op  het  feit  dat  er  nu  reeds  sprake  is  van  een
bestaande  woning  met  een  ‘woonbestemming’  en  de  locatie  met  de  achterzijde
grenst  aan het  circa 8 meter  hoge geluidsscherm van de A2.  De nieuwbouw zal
worden  gerealiseerd,  op  de  achterzijde  van  het  perceel,  nabij  het  betreffende
geluidsscherm.  Bovendien  ligt  de  locatie  op  een  strook  die  op  de  kaart  van  de
ontwerp-omgevingsvisie aangeduid wordt als ‘wonen en werken’. 

Gelet op het feit  dat het hier om een ‘rand’-stedelijk  gebied gaat,  met een reeds
aanwezige  burgerwoning  en  een  geluidsscherm  van  de  A2,  alsmede  gelet  op
hetgeen hieronder (onder paragraaf 4) wordt opgemerkt, druist de ontwikkeling niet
in  tegen  de  uiteindelijke  doelstelling  van  de  duurzaamheidsladder,  namelijk  het
optimaal benutten van ruimte in stedelijke gebieden en het niet onnodig gebruiken
van landelijk gebied. Bovendien sluit de aanwezigheid van een hoveniersbedrijf beter
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aan  bij  dit  ‘rand’-stedelijke  buitengebied,  dan  bijvoorbeeld  bij  een  geheel
binnenstedelijk(e) bedrijventerrein of een woongebied. Hoewel de behoefte aan het
gebruik  van  de  betreffende  locatie  uiteraard  ook  voortvloeit  uit  de  bestaande
eigendomssituatie,  is er ook in  objectievere zin  sprake van een behoefte om het
hoveniersbedrijf  te  vestigen  in  deze  ‘rand’-stedelijke  gebieden.  Dit  soort  locaties
worden  voor  hoveniersbedrijven  als  meer  passend  ervaren  dan  de  geheel
binnenstedelijke percelen (op bedrijventerreinen en / of in woongebieden). 

Gelet op de bestaande behoefte aan een hoveniersbedrijf op de betreffende locatie,
alsmede  op  de  bestaande  ‘rand’-stedelijke  omgeving,  en  op  de  bestaande
gebiedskwaliteiten  (zie  tevens  hieronder,  in  paragraaf  4),  vormt  de  ontwerp-
omgevingsvisie van de provincie Gelderland geen belemmering voor de inpassing
van het hoveniersbedrijf aan de Veerstraat 6 te Waardenburg. 

Voorts valt de locatie (zoals het er naar uit ziet) op de kaart ‘Water’, behorend bij de
Provinciale Verordening Gelderland, binnen het ‘Grondwaterschermingsgebied’. 
Artikel 17 van de Provinciale Verordening Gelderland bepaalt met zoveel woorden
dat  grondwaterbeschermingsgebieden  in  een  bestemmingsplan  een  bestemming
krijgen die hetzelfde of een lager risico voor het grondwater met zich meebrengt dan
de vigerende bestemming mogelijk maakt.
Gelet  op  de  activiteiten  van  het  hoveniersbedrijf  is  niet  te  verwachten  dat  een
positieve bestemming een hoger risico vormt voor het grondwater.

Voor  zover  moet  worden  vastgesteld  dat  met  de  planologische  regeling  van  het
betreffende hoveniersbedrijf sprake is van verstedelijking als bedoeld in artikel 2 van
de  Provinciale  Verordening  Gelderland,  kan  de  beperkte  nieuwe  bebouwing
eventueel  vervat  worden  onder  de  afwijking  van  artikel  2.2  onder  a,  dat  nieuwe
bebouwing welke functioneel aan het buitengebied gebonden is, mogelijk maakt. 

3.3 Regionaal beleid 
Binnen het  verband van de Regio Rivierenland hebben de betrokken gemeenten
zoekzones  landschappelijke  versterking  vastgelegd.  In  deze  gebieden  willen  zij
ruimte bieden aan landschappelijke versterking, door de toepassing van ‘rood voor
groen’-constructies. De gebieden kunnen echter alleen worden benut als daaraan
een goed onderbouwd plan ten grondslag  ligt,  dat  aantoonbaar bijdraagt  aan de
landschappelijke versterking.
Bij  de  landschappelijke  versterking  zet  de  Regio  Rivierenland  vooral  in  op  het
verbeteren  van  de  herkenbaarheid  én  beleefbaarheid  van  het  rivierenlandschap.
Binnen zoekzones zou dan een bijdrage moeten worden geleverd aan het vergroten
van de leesbaarheid van het landschap.
De  locatie  Veerstraat  6  te  Waardenburg  ligt  echter  niet  binnen  een  dergelijke
zoekzone.

Voorts hebben de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen in 2008 een
regionaal  Landschapsontwikkelingsplan  vastgesteld.  Dit  plan  is  gericht  op  het
versterken van de landschappelijke eenheid en kwaliteit, en op het bieden van ruimte
aan bestaande bedrijven en nieuwe ontwikkelingen. De landschapsvisie stelt dat het
stromenlandschap  van  de  drie  gemeenten  een  groene  parel  in  verstedelijkend
Nederland is.
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Waardenburg valt binnen het ensemble de ‘Dynamische stroom van Geldermalsen
naar Haaften’. Binnen de deelkaart ‘Landschap en monumenten’ wordt het gebied
waarbinnen de Veerstraat 6 te Waardenburg is gelegen laag (laagst) gewaardeerd. In
paragraaf 3.2 van het ‘Ensembleboek van de dynamische stroom van Geldermalsen
naar  Haaften’ wordt  per  deelgebied  een  visie  gegeven.  De  Veerstraat  6  te
Waardenburg valt  onder  3b ‘De stille  dynamiek tussen Waardenburg en Meteren
rond de Rijkstraatweg’:

“Het gebied tussen Waardenburg en Meteren/Est is nog niet zo verstedelijkt als de
beide uiteinden van dit ensemble, maar ondervindt wel de druk hiervan. Ook hier is
het  daarom  nodig  te  bouwen  aan  een  nieuwe  robuuste  groenstructuur.  Moderne
agrarische bedrijven en verspreid landelijk wonen kunnen hier in een ruime groene
jas worden gezet, de oude wegen en akkercomplexen volgend. De gemeente bouwt
mee  aan  de  groenstructuur  door  de  aanleg  van  noten-  en  fruitweides  en
wegbeplanting. De beplanting rond een kas kan in de stijl van windsingels rond de
boomgaarden  (singels  van  els  of  peer).  Kleinschalig  werken  in  vrijkomende
agrarische bebouwing (VAB) kan, mits er een groene prestatie tegenover staat. Dit
kan  bijvoorbeeld  het  onderhoud  van  een  hoogstamboomgaard  betreffen  of  het
opnemen van kromakkers op een nieuw landgoed.”

Gelet op het voorgaande wordt zorgvuldig aandacht besteed aan de inpassing van
het betreffende hoveniersbedrijf, en met name de inpassing van de nieuwe loods.
Om hier tot een meer optimale inpassing te komen, wordt het perceel met de nieuwe
schuur aan het zicht onttrokken door het toepassen van een gemengde losse haag
met  hier  en  daar  een  solitaire  boom.  Inheemse beplanting  die  goed past  in  het
groene karakter van het perceel en de direct daaraan gelegen bomenrijen van de A2.

Uit regionaal oogpunt lijken er geen directe landschappelijke belemmeringen te zijn
voor de vestiging van het hoveniersbedrijf op genoemde locatie.

3.4 Gemeentelijk beleid   
Voor  wat  betreft  het  gemeentelijke  ruimtelijke  beleid  is  relevant  de  ‘Visie
Buitengebied  Gemeente  Neerijnen’  van  februari  2013  en  het  ‘Definitief  ruimtelijk
beleidskader’  (van  14  februari  2013:  vierde  concept).  Deze  beleidsdocumenten
vormen uiteindelijke mede de basis voor de vast te stellen ‘Structuurvisie Neerijnen’
en het bestemmingsplan ‘Buitengebied Neerijnen’.

3.4.1 Huidige bestemmingsplan
Ingevolge het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ uit 2002 rust op het perceel met de
woning  (kadastraal  bekend  gemeente  Waardenburg,  sectie  X,  nummer  112)  de
bestemming ‘Woondoeleinden’. Voor de overige percelen van de Veerstraat 6 (met
de  kadastrale  nummers  472  en  1267)  geldt  ingevolge  het  ‘Reparatieherziening
bestemmingsplan Buitengebied, gemeente Neerijnen (vastgesteld d.d. 20 november
2006) de bestemming ‘Agrarisch gebied met landschappelijke en cultuurhistorische
waarden  Alc’.  Op  deze  laatste  percelen  bevinden  zich  de  activiteiten  van  het
hoveniersbedrijf.

Artikel 5 lid 1 van de planregels bepaalt over deze bestemming het volgende:

De op plankaart 1 aangegeven gronden zijn bestemd voor de volgende doeleinden:
a. duurzame agrarische bedrijfsvoering;
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b. behoud,  herstel  en  ontwikkeling  van  de  als  zodanig  op  de
waardenkaarten  bij  plankaart  1  aangegeven  landschappelijke  en
cultuurhistorische waarden en/of ter bescherming van de waarden van
het aangrenzende natuurgebied;

c. winterbed;
d. extensief recreatief medegebruik; 
e. verkeersdoeleinden. 

Op  de  waardenkaart  bij  plankaart  1  heeft  het  gebied  waar  Veerstraat  6  te
Waardenburg in is gelegen de nadere aanduiding ‘Ruimtelijke openheid’. 

Gelet  op  deze bestemming moet  geconcludeerd  worden dat  het  gebruik  van het
perceel Veerstraat 6 ten behoeve van een hoveniersbedrijf  in strijd is met het ter
plaatse geldende bestemmingsplan. Om die reden is een planologische procedure
noodzakelijk. 

3.4.2 Beleidsvisie Neerijnen
Voor de beschrijving van de beleidsvisie van de gemeente Neerijnen is aangesloten
bij de ‘Visie Buitengebied Gemeente Neerijnen’ van februari 2013 en het ‘Definitief
ruimtelijk  beleidskader’  (van  14  februari  2013).  Deze  beleidsdocumenten  vormen
uiteindelijke mede de basis voor de vast te stellen ‘Structuurvisie Neerijnen’ en het in
voorbereiding zijnde bestemmingsplan ‘Buitengebied Neerijnen’. Deze documenten
lijken de meest actuele uitgangspunten te bevatten van het toekomstige ruimtelijke
beleid  van het  grondgebied van de gemeente Neerijnen en bieden daarmee ook
houvast bij het bepalen van de functionele mogelijkheden van de diverse locaties. In
de bespreking  hieronder  wordt,  vanwege overlap,  geen splitsing  gemaakt  tussen
beide genoemde documenten.

Binnen  het  grondgebied  van  de  gemeente  Neerijnen  komen  vier  verschillende
landschapseenheden voor, elk met een eigen identiteit en unieke, gebiedsgebonden
ruimtelijke kwaliteiten. Het betreft de ‘rivieroeverwallen’, de ‘stroomruggen’, de ‘kleine
open kommen’ en de ‘grote open kommen’. 

De Veerstraat 6 te Waardenburg valt binnen de zogenaamde ‘grote open kommen’. 
De ‘Visie Buitengebied’ zegt over deze landschapseenheid het volgende:

“Het kenmerk van de grootschalige kommen is de grootschalige openheid. Het agrarisch
grondgebruik  bestaat  overwegend  uit  grasland  (veehouderij).  In  de  laagste  en  natste
gedeelten van de kommen liggen enkele eendenkooien, broekbossen en grienden). In de
Neerijnen zijn deze gebieden te vingen in Het Broek, het natuurreservaat ten zuidwesten van
de het knooppunt Deil. In de grootschalige kommen liggen geen kernen, slechts verspreide
boerderijen en andere bebouwing op grote onderlinge afstand. Het wegenpatroon bestaat uit
rechte wegen. De van oudsher slagenverkaveling is na ruilverkaveling rationeel met rechte
wegen  en  lange  weteringen  geworden.  Het  gebied  kent  weinig  wegbeplanting,  en  ook
opgaand groen als perceelsgrens ontbreekt.”

Het  kenmerk  van de grootschalige  kommen is  de  grote  openheid.  Grootschalige
gebouwen zijn daarom volgens deze visie ongewenst.
De kwalificatie van ‘grootschalige kommen’ bestrijkt een groot gebied. Dat betekent
dat voor specifieke locaties het kenmerk van ‘grote openheid’ niet of in mindere mate
opgaat. Dat geldt met name voor de zwaar beplante Rijksweg A2 en ook voor het
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zuidelijke deel van de Veerstraat. En dus ook voor Veerstraat 6, waarvan het  perceel
ingeklemd is tussen de Veerstraat zelf en de Rijksweg A2. Voorts grenst de locatie
aan  de  achterzijde  aan  het  circa  8  meter  hoge  geluidsscherm  van  de  A2.  De
geluidwal  van de A2 is ruimtelijk  gezien het meest relevant.  Zie hierover meer in
hoofdstuk 4.

In het  ‘Definitief  ruimtelijk  beleidskader’ is  een structuurbeeld opgenomen van de
(concept) structuurvisie wat een verfijnder beeld geeft van de gebiedskarakteristiek.
Ook  daarin  wordt  het  gebied  (eveneens  omvangrijk)  gekwalificeerd  als  ‘open
landschap’. 

Uitsnede concept-structuurvisie (aanduiding Veerstraat 6 rode peil)

Juist omdat dit specifieke perceel niet voldoet en ook nooit zal kunnen voldoen aan
de  algemene  gebiedskwalificatie  ‘grootschalige  kom’,  met  als  kenmerk  ‘grote
openheid’, is het positief bestemmen van Hoveniersbedrijf Schrijver in beginsel niet
strijdig met de bedoeling van de ‘Visie Buitengebied’.

Voorts kent het grondgebied van de gemeente Neerijnen diverse cultuurhistorische
waarden die  verweven zijn  in  het  huidige landschap.  Ze bestaan uit  waardevolle
gebieden  (met  een  karakteristieke  ontsluiting,  waterhuishouding  en
landschapsinrichting),  structuren/assen  en  objecten/elementen.  In  de  ‘Visie
Buitengebied  Gemeente  Neerijnen’  wordt  aan  het  perceel  Veerstraat  6  te
Waardenburg echter geen cultuurhistorische waarde toegekend.

3.4.3 Vastgestelde Reparatieherziening
In  dit  kader  is  nog  van  belang  te  verwijzen  naar  het  in  2006  vastgestelde
‘Reparatieherziening van het bestemmingsplan Buitengebied, gemeente Neerijnen’. 
Bij de vaststelling is door de gemeente aan het perceel de bestemming ‘Agrarische
bedrijfsdoeleinden’ toegekend. Echter, de provincie onthield goedkeuring aan deze
door  de  gemeente  vastgestelde  bestemming,  omdat  de  toenmalige  eigenaar  de
woning inmiddels als  woonboerderij  te koop aanbood en dus het  initiatief  om ter
plaatse een agrarische bedrijf te beginnen niet zou uitvoeren.
Kennelijk bestond er bij de gemeente geen bezwaar tegen een agrarisch bedrijf ter
plaatse. Een hoveniersbedrijf is echter niet als een agrarisch bedrijf te kwalificeren. 
De ruimtelijke impact van een agrarisch bedrijf met bijgebouwen is daarentegen naar
verwachting groter dan die van dit hoveniersbedrijf. 

3.5 Conclusie ruimtelijke beleid
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Gelet op het voorgaande kan worden geconcludeerd dat er uit het oogpunt van het
nationaal, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid geen directe belemmeringen
aanwezig  zijn  voor  een  planologische  regeling  van  het  hoveniersbedrijf  aan  de
Veerstraat 6 te Waardenburg.
 
Het perceel ligt ingeklemd tussen de Veerstraat en de Rijksweg A2. Voorts grenst de
locatie aan de achterzijde aan het circa 8 meter hoge geluidsscherm van de A2. De
geluidwal en de wegbeplanting van de A2 is ruimtelijk gezien het meest relevant voor
het perceel Veerstraat 6. Dat betekent dat de kernkwaliteiten van het gebied, zoals
de in de diverse beleidsdocumenten genoemde grootschalige openheid,  door  het
voorliggend plan niet worden aangetast. Zie hierover nader: hoofdstuk 4 (hierna). 

Bovendien mag hier meewegen het feit dat de gemeente in 2006 reeds in het kader
van  de  vaststelling  van  de  ‘Reparatieherziening  van  het  bestemmingsplan
Buitengebied,  gemeente  Neerijnen’  besloot  medewerking  te  verlenen  aan  een
agrarisch  bedrijf  aan  de  Veerstraat  6  te  Waardenburg.  Omdat  de  toenmalige
eigenaar  het  plan  uiteindelijk  niet  ging  uitvoeren,  onthield  de  provincie
begrijpelijkerwijs goedkeuring aan de reparatieherziening. 
Hoewel een hoveniersbedrijf niet als een agrarisch bedrijf is aan te merken, is de
ruimtelijke impact van een agrarisch bedrijf met bijgebouwen daarentegen groter dan
die van dit hoveniersbedrijf. Inpassing van een relatief kleinschalig hoveniersbedrijf
zou dan eveneens niet op bezwaren hoeven te stuiten. 
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4. Landschappelijke inpassing

In  dit  hoofdstuk  wordt  ingegaan  op  de  landschappelijke  inpassing  van  1)  het
hoveniersbedrijf aan de Veerstraat 6 en 2) de relatie daarvan met het omliggende
landschap. Om tot een afgewogen oordeel te komen, is een veldbezoek afgelegd en
zijn  de  diverse  in  hoofdstuk  3  genoemde  (beleids)nota's  geraadpleegd.
Onderstaande  tekst  bevat  voornamelijk  een  weergave  van  de  bevindingen  van
landschapsarchitect  ir.  A.  Nienhuis  (van  ‘Nienhuis  Landschapsarchitectuur’  te
Zaltbommel). 

4.1 Veerstraat 6 in relatie tot het omliggende landschap
In de beleidsvisie Neerijnen valt het perceel binnen de 'grote kommen'. Kenmerkend
aan  de  kompolders  is  de  grootschalige  openheid,  het  agrarische  karakter  en  de
strakke verkaveling ervan.
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Kommenlandschap

Dit kommenlandschap wordt doorsneden door de Rijksweg A2 en A15, die elkaar
kruisen bij knooppunt Deil. Kenmerkend aan dit verkeersknooppunt en de 'uitlopers'
ervan is de dubbele rij hoogopgaande beplanting met populieren. Deze inpassing is
gebaseerd op een landschapsvisie uit het midden van de vorige eeuw. Het doel van
de  beplanting  is  om  de  weg  een  herkenbaar  profiel  te  geven  in  de  weidse
kompolders. Dat is gelukt. De dubbele rij wegbeplanting is na de verbreding van de
A2 op cultuurhistorisch verantwoorde wijze hersteld.

Vanaf de A2

Vanaf knooppunt Deil richting Zaltbommel neemt de beleving van de openheid van
het landschap sterk af.  Het landschap langs de snelweg transformeert  van groen
buitengebied  naar  een  stenig  landschap  met  bedrijven  en  geluidsschermen.  Het
geluidscherm,  met  het  daar  achter  liggende  hoveniersbedrijf,  kan  aangemerkt
worden als beginpunt van dit verstedelijkte landschap dat doorloopt tot aan de afslag
van Zaltbommel met de Waal en uiterwaarden als onderbreking daarvan. 

De  Veerstraat  loopt,  achter  het  geluidsscherm,  vervolgens  deels  parallel  aan  de
Rijksweg A2 en buigt ter hoogte van nummer 5 af in noordwestelijke richting. Op het
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traject tussen nummer 5 en 6 staat een betonnen geluidsscherm van circa 8 meter
hoog. Een geluidsscherm langs een Rijksweg duidt op bebouwing en daarom wordt
gesteld dat er een sterke ruimtelijke interactie is tussen de snelweg en de Veerstraat.

Veerstraat

Langs  de  Veerstraat  staan  circa  10  woningen  met  omliggende,  groene  erven
waardoor het karakter van deze straat getypeerd kan worden als (licht) verstedelijkt
gebied  of  woonstraat.  Ook  komen  in  deze  zones  diverse  activiteiten  voor  die
kenmerkend  zijn  voor  een  verstedelijkt  overgangsgebied  zoals  paardenweidjes,
hobbyschuren en diverse opstallen. 

Nabije omgeving Veerstraat 6

Op de Veerstraat in noordelijke richting is er ter hoogte van nummer 13 en 6 sprake
van een relatief open kompolder. Toch is - zo bleek tijdens het veldbezoek - geen
sprake van grootschalige openheid. De vermeende openheid wordt teniet gedaan
door  de  aanwezigheid  van  het  opgaande  groen  langs  de  A2,  het  nadrukkelijk
aanwezige  waterpompstation  en  diverse  grootschalige  glasopstanden  van  het
glastuinbouwgebied Tuil-Haaften. 
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Glastuinbouwgebied Tuil - Haaften

Geconcludeerd  mag  worden  dat  de  Veerstraat  -  voornamelijk  het  traject  tussen
nummer 5 en 13 - geen deel uitmaakt van het kommenlandschap en de openheid
daarvan.  De  hoogopgaande,  dubbele  rij  beplanting  langs  de  A2  is  sterk
beeldbepalend.  De gebouwen /  objecten langs de Veerstraat hebben een andere
maat en schaal, waardoor ze zich op een natuurlijke manier 'nestelen' aan de voet
van de populieren. De opzet en het gebruik van de percelen langs de Veerstraat
duiden op 'wonen' en 'bedrijvigheid'. Gesteld mag worden dat het hier gaat om een
overgangsgebied tussen 1)  het  'snelweglandschap'  van de A2 met  de  opgaande
bomenrijen en het geluidsscherm en 2) de open kompolders. Het perceel op nummer
6 ligt op de grens met de open kompolder. Maar het gebruik en de opzet van het
perceel doet geen afbreuk aan de openheid. Sterker nog, het draagt juist bij aan de
diversiteit en ruimtelijke karakteristiek van de Veerstraat als geheel. 

Zicht op ‘overgangsgebied’

4.2 Inpassing Veerstraat 6 
In  hoofdstuk  2  zijn  de  activiteiten  van  het
hoveniersbedrijf  opgenoemd.  Landschappelijk
gezien  past  de  ruimtelijke  uiting  van  deze
activiteiten  in  de  opzet  en  het  gebruik  van  de
Veerstraat als geheel. Opgemerkt moet worden dat

de groene inpassing van het perceel Veerstraat 6 met zorg tot stand gebracht is en
onderhouden wordt. Zo is de entree ruim vormgegeven met gazon, bomenrijen en
haag langs de toerit (zie foto vanaf Veerstraat) en een aarden wal aan de achterzijde
(zie foto vanaf A2).   
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Veerstraat 6

Vanaf de A2      Wachtbed aan de Veerstraat (niet van 
     Hovenierbedrijf Schrijver)

Zoals  beschreven,  neemt  ten  noorden  van  het  woonperceel  van  nummer  6  de
openheid  van  de  kompolder  toe.  Hiermee  lijkt  in  de  gebruik  en  opzet  rekening
gehouden, door juist hier de containervelden aan te leggen. Deze activiteit tast zowel
vanaf de A2 als vanaf de Veerstraat de mate van openheid in het gebied absoluut
niet aan.   

Veerstraat 6
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Op het perceel staan ook diverse objecten zoals o.a. een Romney-loods en twee
zeecontainers. Tijdens het veldbezoek vielen de Romney-loods en de meest zuidelijk
gelegen  (halfopen)  loods  het  meest  in  het  oog.  De  overige  objecten  waren
landschappelijk op gepaste wijze ingepast en vanaf de straat niet zichtbaar. 

Om  hier  tot  een  meer  optimale  inpassing  te  komen,  worden  de  bedoelde
bouwwerken vervangen door één nieuwe loods, en deze wordt vervolgens aan het
zicht onttrokken door het toepassen van een gemengde losse haag met hier en daar
een solitaire boom. Inheemse beplanting die goed past in het groene karakter van
het perceel en de direct daaraan gelegen bomenrijen van de A2.

4.3 Conclusie
Het perceel Veerstraat 6 is gelegen op de grens van een overgangsgebied tussen 1)
het  'snelweglandschap'  van  de  A2  met  de  opgaande  bomenrijen  en  het
geluidsscherm en 2) de open kompolders. Het gebruik en de opzet van het perceel
doet geen afbreuk aan de openheid. Sterker nog, het draagt juist bij aan de diversiteit
en ruimtelijke karakteristiek van de Veerstraat als geheel. Daarbij komt dat de groene
inpassing van het perceel Veerstraat 6 met zorg tot stand is gebracht en goed wordt
onderhouden. Om hier tot een meer optimale inpassing te komen, wordt het perceel
met  de  nieuwe  schuur  aan  het  zicht  onttrokken  door  het  toepassen  van  een
gemengde losse haag met hier en daar een solitaire boom. Inheemse beplanting die
goed past  in  het  groene karakter  van het  perceel  en  de direct  daaraan gelegen
bomenrijen  van  de  A2.  Wat  betreft  de  zonder  bouw-/omgevingsvergunning
opgerichte  bebouwing  wordt  opgemerkt  dat  Hoveniersbedrijf  Schrijver  het
voornemen heeft om deze op termijn te vervangen door één nieuw en mooi ingepast
gebouw. 
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5. Milieu- en omgevingsaspecten

In dit  hoofdstuk worden de milieu-  en omgevingsaspecten besproken,  voor  zover
deze  van  belang  zijn  voor  de  planologisch  inpassing  van  het  bestaande
hoveniersbedrijf  aan  de  Veerstraat  6  te  Waardenburg.  Vanwege  de  aard  en  de
omvang van het betreffende hoveniersbedrijf is het niet noodzakelijk stil te staan bij
archeologie (er vindt geen archeologisch gevoelige verstoring van de gronden plaats)
en ecologie (naar verwachting geen relevante flora en fauna aanwezig, bovendien
vinden er  geen activiteiten plaats  die  de  eventueel  aanwezige relevante flora  en
fauna aantasten c.q. negatief beïnvloeden).  

5.1 Bedrijven en zonering
De scheiding van milieubelastende en milieugevoelige functies is noodzakelijk in het
kader van een goede ruimtelijke ordening. Op die manier wordt voorkomen dat bij
nieuwe ontwikkelingen sprake kan zijn van hinder en gevaar bij woningen en andere
gevoelige functies en wordt voldoende zekerheid geboden aan bedrijven dat zij hun
activiteiten duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.

In  de  brochure  ‘Bedrijven  en  zonering’  van  de  VNG  (2009)  wordt  voor
hoveniersbedrijven een richtafstand gegeven van 30 meter (voor hoveniersbedrijven
met minder dan 500 m2 BVO) en van 50 meter (voor hoveniersbedrijven met meer
dan 500 m2 BVO). Bij Hoveniersbedrijf Schrijver wordt uitgegaan van een BVO van
meer dan 500 m2. Dan zou een afstand van 50 meter aangehouden moeten worden
ten opzichte van gevoelige functies.  Echter  omdat  de  betreffende locatie  aan de
Veerstraat is gelegen in de nabijheid van de A2 kan hier uitgegaan worden van de
kwalificatie ‘gemengd gebied’. De VNG-brochure geeft in dergelijke gevallen aan dat
de richtafstand dan 1 stap terug kan worden gezet, van 50 meter naar 30 meter.

Wanneer een richtafstand van 30 meter moet worden aangehouden, leidt dat tot de
volgende conclusies.

Het meest in de nabijheid liggende perceel  is Veerstraat 13. Op dit  adres is een
veehouderij  aanwezig.  De  afstand  van  Veerstraat  13  tot  het  achterperceel  van
Veerstraat 6 (dus dat deel waarop het hoveniersbedrijf wordt gevestigd), bedraagt
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meer  dan  30  meter.  De  afstand  tussen  de  inrit van  het  hoveniersbedrijf  en  het
perceel Veerstraat 13 bedraagt vermoedelijk circa 30 meter. Gelet op het maximale
aantal verkeersbewegingen per dag van 6, kan redelijkerwijs worden aangenomen
dat het woon- en leefklimaat van de woning aan de Veerstraat 13 niet onevenredig
wordt  aangetast.  Daarbij  komt  dat  deze woning als  ‘bedrijfswoning’ moet  worden
aangemerkt en in die hoedanigheid een lager beschermingsniveau kent. 

Voor het overige bevinden er zich geen woningen en bedrijven in de nabijheid van de
30-meter-grens. Uitzondering hierop is uiteraard de woning van de familie Schrijver
zelf. Omdat dit de woning van de eigenaar van het hoveniersbedrijf betreft, en de
betreffende  woning  de  bestemming  ‘bedrijfswoning’  zal  krijgen,  vormt  dit  geen
belemmering en kan, voor zover al nodig, worden afgeweken van de richtafstand uit
de VNG-brochure. 

Gelet op de aard en de omvang van de activiteiten van het hoveniersbedrijf, wordt
niet verwacht dat het woon- en leefklimaat ter plaatse in ernstige mate zal worden
aangetast. 

5.2 Geluid
De  belangrijkste  externe  geluidsbron  is  hier  de  Rijksweg  A2.  Omdat  een
hoveniersbedrijf echter geen geluidsgevoelig object is, zijn de geluidsnormen uit de
Wet geluidshinder hierop niet van toepassing.
Verder  dient  het  hoveniersbedrijf  zelf  te  voldoen  aan  de  normen  uit  het
Activiteitenbesluit. De verwachting is dat daaraan kan worden voldaan.  

5.3 Water
Van belang is eveneens te onderzoeken in hoeverre het hoveniersbedrijf gevolgen
heeft voor de waterhuishouding ter plaatse. Hierover het volgende.

Het plangebied bevindt zich niet binnen de kernzone en / of beschermingszone van
een waterkering.

Verder vindt er  geen feitelijke toename plaats van verharding door de komst c.q.
aanwezigheid van het hoveniersbedrijf. Daarbij wordt gewezen op de op 26 maart
2009 op basis van het huidige bestemmingsplan verleende aanlegvergunning voor
het  aanleggen van erfverharding.  Deze vergunning heeft  betrekking  op de totaal
aanwezige erfverharding.

Zoals  eerder  genoemd,  valt  de  locatie  op  de  kaart  ‘Water’,  behorend  bij  de
Provinciale Verordening Gelderland, binnen het ‘Grondwaterschermingsgebied’. 
Artikel 17 van de Provinciale Verordening Gelderland bepaalt met zoveel woorden
dat  grondwaterbeschermingsgebieden  in  een  bestemmingsplan  een  bestemming
krijgen die hetzelfde of een lager risico voor het grondwater met zich meebrengt dan
de vigerende bestemming mogelijk maakt.
Gelet  op  de  activiteiten  van  het  hoveniersbedrijf  is  niet  te  verwachten  dat  een
positieve bestemming een hoger risico vormt voor het grondwater.

Hoewel in het kader van de planologische regeling een uitgebreidere watertoets zal
worden opgesteld, wordt niet verwacht dat dit aspect een belemmering vormt voor de
te doorlopen procedure. 
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5.4 Melding ingevolge Activiteitenbesluit
Zoals  opgemerkt,  dient  het  hoveniersbedrijf  te  voldoen  aan  de  normen  uit  het
Activiteitenbesluit.  In  dat  kader  is  er  in  2009  een  zogenaamde melding  gedaan,
welke reeds is geaccepteerd. 

5.5 Bodem
Ontwikkelingen  kunnen  pas  plaatsvinden  als  de  bodem,  waarop  of  waarin  deze
ontwikkelingen  gaan  plaatsvinden,  geschikt  is  of  geschikt  is  gemaakt  voor  het
beoogde  doel.  De  achtergrond  daarvan  is  dat  er  geen  gevaar  voor  de
volksgezondheid mag ontstaan voor gebruikers van de betreffende gronden. 

Uit artikel  2.4.1 van de gemeentelijke bouwverordening volgt dat er niet gebouwd
mag  worden  op  verontreinigde  gronden,  indien  dat  bouwen  betrekking  heeft  op
bouwwerken waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven.
In het geval van de Veerstraat 6 te Waardenburg heeft het bouwen niet betrekking op
bouwwerken waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen blijven. De
betreffende  gebouwen  zullen  hoofdzakelijk  gebruikt  worden  voor  opslag  van
materieel  en  goederen.  De  eigenlijke  werkzaamheden  van  het  hoveniersbedrijf
vinden hoofdzakelijk buiten het perceel Veerstraat 6 plaats. 
Derhalve wordt niet verwacht dat de bodemkwaliteit aan de uitvoerbaarheid van het
bestemmingsplan in de weg staat. 

5.6 Luchtkwaliteit
Gelet op het beperkte aantal extra verkeersbewegingen, namelijk 4 tot 6 per dag,
wordt niet verwacht dat dit een relevant invloed zal hebben c.q. in betekenende mate
zal bijdragen aan de luchtkwaliteit ter plaatse. Nader onderzoek wordt dan ook niet
nodig geacht. 

5.7 Externe veiligheid
Bij externe veiligheid gaat het om het beheersen van de veiligheid van personen in
de omgeving van activiteiten met gevaarlijke stoffen. Het beleid is erop gericht te
voorkomen dat er te dicht bij  gevoelige bestemmingen activiteiten met gevaarlijke
stoffen plaatsvinden.
Het algemene uitgangspunt is dat niemand blootgesteld mag worden aan een kans
om door een activiteit met gevaarlijke stoffen te overlijden, die groter is dan één op
de miljoen (10-6).  Dit  geval  wordt  gesproken over  het  plaatsgebonden risico,  dat
wordt  weergegeven  in  een  risicocontour.  Daarnaast  bestaat  er  een  zogenoemd
groepsrisico:  de  kans  dat  bij  één  gebeurtenis  een  groep  met  ten  minste  een
bepaalde omvang om het leven komt. 

Uit het oogpunt van externe veiligheid zijn hier de woning en de nieuw te realiseren
schuur hier relevant. Voor wat betreft de woning wordt opgemerkt dat deze in het
vigerende bestemmingsplan reeds een woonbestemming heeft. De omzetting naar
‘bedrijfswoning’ brengt dus geen verandering in het plaatsgebonden risico en/of het
groepsrisico ter plaatse. De planologische inpassing van een bedrijfsgebouw is in het
kader van externe veiligheid echter wel relevant. 

Het  betreffende  bedrijfsgebouw moet  immers  worden  beschouwd  als  zijnde  een
beperkt kwetsbaar object, dat bovendien ligt binnen de 200-meter-zone van de A2.
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Het beoogde bedrijfsgebouw ligt namelijk op circa 31 meter vanaf de buitenrand van
deze weg. Om die reden is er aanleiding om te toetsen aan de normen voor het
plaatsgebonden  risico  en  in  te  gaan  op  de  aspecten  zelfredzaamheid  en
bestrijdbaarheid. Hierover het volgende.

Uit  de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen blijkt  dat  de PR 10-6
contour vanwege de A2 niet ligt buiten de weg, zodat aan de grens- en richtwaarde
voor het plaatsgebonden risico wordt voldaan. 

Het plangebied ligt ook op circa 2000 meter van de Betuweroute. Daarmee ligt het
perceel  Veerstraat  6  te  Waardenburg  binnen  het  grote  invloedsgebied  van  de
Betuweroute,  maar  ruimschoots  buiten  de  meest  relevante  zone  voor  het
groepsrisico (200 meter zone), de relevante contour voor het plaatsgebonden risico
(PR 10-6 contour) en een aan te wijzen plasbrandaandachtsgebied. 

Voor  een  verantwoording  met  betrekking  tot  de  aspecten  zelfredzaamheid  en
bestrijdbaarheid wordt primair verwezen naar de verantwoording die in de toelichting
bij het bestemmingsplan "Buitengebied" is opgenomen. Aanvullend kan opgemerkt
worden  dat  de  gebruikers  van  de  bedrijfsbebouwing  hier  een  hoge  mate  van
zelfredzaamheid hebben. Slechts een beperkt aantal personen zal immers gebruik
maken van het bedrijfsgebouw. Tevens zullen de gebruikers van de op te richten
schuur  niet  permanent  ter  plaatse  aanwezig  zijn.  De  daadwerkelijke
‘hoveniersactiviteiten’ vinden immers op locatie plaats. Voor wat betreft een mogelijke
vluchtroute kan voorts gewezen worden op de specifiek voor dat perceel aangelegde
ontsluiting op de Veerstraat.

Uit de provinciale risicokaart, eindrapporten over het Basisnet (weg, water en spoor)
en actuele informatie over relevante risicobronnen blijkt dat het plangebied verder
niet is gelegen binnen:

• het invloedsgebied van een Bevi-inrichting,
• de  veiligheidsafstanden  van  vuurwerkverkooppunten  en  andere  stationaire

risicobronnen,
• het  invloedsgebied van een basisnetroute voor het  vervoer  van gevaarlijke

stoffen over binnenwater,
• het  invloedsgebied van een hogedruk aardgasleiding en buisleidingen voor

vloeibare brandstoffen, en
• de reserveringsstrook voor nieuwe buisleidingen die is aangegeven op een

kaart die behoort bij de recent vastgestelde Structuurvisie buisleidingen.

Gelet op het voorgaande vormt het aspect externe veiligheid geen belemmering voor
de planologische inpassing van het hoveniersbedrijf.

5.8 Geur
De in te passen activiteit mag geen onaanvaardbare geurhinder opleveren voor de
nabije  activiteit.  Zonder  nader  onderzoek  kan  geconcludeerd  worden  dat  de
activiteiten van een hoveniersbedrijf geen relevant geuremissie veroorzaken.

Verder is het hoveniersbedrijf zelf ook niet te beschouwen als geurgevoelig object. 

5.9 Conclusie
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Gelet op het voorgaande wordt niet verwacht dat milieu- en / of omgevingsaspecten
een belemmering vormen voor de planologische inpassing van het hoveniersbedrijf
aan de Veerstraat 6 te Waardenburg.
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