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1. INLEIDING 

1.1. Aanleiding en doelstelling 

De voorliggende ruimtelijke onderbouwing is opgesteld om op de lo-

catie Lekdijk Oost 36 te Zoelmond een woning te realiseren als ver-

vangende woning van de afgebrande woning ter plaatse, die momen-

teel niet meer bewoonbaar is. De afgebrande woning was gelegen 

aan de voet van de dijk. Mede als gevolg van een eventueel toekom-

stige dijkverzwaring is het niet mogelijk de woning op dezelfde locatie 

te herbouwen, maar dient de te herbouwen woning verder van de dijk 

te worden geprojecteerd, zie ook de bijgevoegde brief van het water-

schap (dd. 26 april 2016).  

 

De gemeente Buren ziet aanknopingspunten in het ruimtelijk beleid 

om de herbouw van de woning 50 meter ten zuidwesten van de be-

staande locatie te laten plaatsvinden en wenst medewerking te verle-

nen middels een omgevingsvergunning. Met toepassing van artikel 

2.12 lid 1 onder a , onder 3 van de Wabo (projectafwijkingsbesluit) 

kan het bevoegd gezag door middel van het verlenen van een omge-

vingsvergunning onder voorwaarden van het geldende bestemmings-

plan afwijken. Hiertoe dient de aanvraag voor een omgevingsvergun-

ning onder meer te worden vergezeld van een ruimtelijke onderbou-

wing. 

 

Voorliggend document voorziet in de vereiste ruimtelijke onderbou-

wing die hoort bij deze planologische functiewijziging middels een om-

gevingsvergunning afwijking bestemmingsplan.  

 

1.2. Plangebied 

  
Ligging plangebied (luchtfoto Bing Maps)  
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Het plangebied bevindt zich aan de Lekdijk, ten noorden van de kern 

Beusichem, in het buitengebied van de Gemeente Buren. Het betref-

fende perceel is kadastraal bekend als gemeente Buren, sectie M 

nummer 1.287. 

 

1.3. Geldend bestemmingsplan 

De geldende juridisch-planologische situatie van het plangebied is 

vastgelegd in het bestemmingsplan “Buitengebied” alsmede in het 

rijksinpassingsplan ‘Dijkverbetering Hagestein-Opheusden’.  

  

Bestemmingsplan Buitengebied 

Het bestemmingsplan is vastgesteld door de raad van de gemeente 

Buren op 29 september 2009 en goedgekeurd door Gedeputeerde 

Staten van Gelderland op 2 juni 2010. Het bestemmingsplan is op 19 

april 2012 onherroepelijk geworden. 

 

Uitsnede vigerende bestemmingsplan 

 

In het bestemmingsplan heeft de afgebrande woning aan de Lekdijk 

Oost 36 de bestemming ‘Wonen’. Ter plaatse geldt een verbaal woon-

bestemmingsvlak van 40 meter uit de achtergevel en 20 meter van de 

overige gevels van de aangeduide woning. Daarnaast zijn per woning 

niet meer dan 2 vrijstaande bijgebouwen toegestaan met een totaal 

bebouwde oppervlakte van 75 m2. Herbouw van de woning kan uit-

sluitend worden toegestaan op dezelfde plaats van de te vervangen 

woning.  

 

De beoogde herbouwlocatie is 50 meter zuidwestelijk van de be-

staande locatie gesitueerd. Betreffende gronden zijn bestemd als 

’Agrarisch– Oeverwalgebied’. Op basis van deze bestemming is het 

niet mogelijk de bestaande woning 50 meter zuidwestelijk te herbou-

wen. 
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Rijksinpassingsplan Dijkverbetering Hagestein-Opheusden 

Het rijksinpassingsplan is op 22 mei 2013 vastgesteld. Met het rijksin-

passingsplan is het mogelijk gemaakt de rivierdijken op dit traject 

(over een totale lengte van circa 30 km) te versterken in het kader van 

de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier. Dit is 

noodzakelijk voor de bescherming tegen overstromingen van het Ne-

der-Rijn/Lek gebied.  

 

Op enkele trajecten ter hoogte van de maatregelen is de bescher-

mingszone van de vigerende Legger niet vastgelegd in het vigerende 

bestemmingsplan. Dit heeft zijn oorzaak in het feit dat de Legger van 

een recentere datum is dan het vigerende bestemmingsplan. In het 

rijksinpassingsplan wordt naast de dijkverbeteringsmaatregelen ook 

de beschermingszone geregeld.  

 

De begrenzing van de vrijwaringszones is rechtstreeks overgenomen 

uit de Legger. De bijbehorende regels volgen direct uit de Keur. Het 

rijksinpassingsplan houdt dan ook geen verzwaring in van de beper-

kingen die reeds gelden op grond van de Keur en de bijbehorende 

Legger. 

 
Uitsnede Rijksinpassingsplan Dijkverbetering Hagestein - Opheusden  

 

De planlocatie is gelegen binnen de (binnen)beschermingszone van 

de waterkering, die is aangeduid als ‘vrijwaringszone – dijk -1’.    

Deze gebiedsaanduiding beschermt de waterkering door de bouwmo-

gelijkheden van de onderliggende bestemming(en) te beperken. De 

regeling strekt ertoe dat bouwen voor de onderliggende enkelbestem-

ming(en) vooraf wordt getoetst, doordat een bouwverbod onderdeel is 
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van de regels. Het nieuwe bouwwerk is uitsluitend toelaatbaar na af-

wijken bij omgevingsvergunning door het college. Het college vraagt 

bij het toepassen van deze bevoegdheid advies aan het waterschap. 

Het bouwverbod geldt alleen voor nieuwe bouwwerken; alle be-

staande bouwwerken blijven toegestaan (worden niet 'wegbestemd'). 

 

Herbouw van de woning is op basis van het rijksinpassingsplan uit-

sluitend mogelijk na afwijken bij omgevingsvergunning, waarbij het 

waterschap om advies wordt gevraagd.  

 

De gemeente Buren heeft medegedeeld in principe medewerking te 

verlenen aan het verzoek middels een uitgebreide omgevingsvergun-

ningsprocedure om af te wijken van het bestemmingsplan (art. 2.12 

lid 1 sub a onder 3 Wabo). 

 

1.4. Leeswijzer 

In voorliggende ruimtelijke onderbouwing wordt na dit inleidende 

hoofdstuk in hoofdstuk twee het plan zelf beschreven. In hoofdstuk 

drie wordt ingegaan op het beleid van de verschillende overheden dat 

van toepassing is. In hoofdstuk vier wordt de haalbaarheid van het 

plan getoetst aan de hand van thema’s als archeologie, verkeer en 

parkeren, milieu, etc. In hoofdstuk vijf is de planologische 

toetsing van het voornemen beschreven. In hoofdstuk zes worden de 

juridische aspecten beschreven. Ten slotte komen in hoofdstuk zeven 

de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid aan de orde. 
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2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING 

2.1. Ontstaansgeschiedenis 

Het landschap van de gemeente Buren is voor een belangrijk deel ge-

vormd door rivieren (Rijn, Waal, Linge). Als gevolg van stroming van 

het rivierwater zijn aan beide zijden van de rivier de oeverwallen ont-

staan. De oeverwallen langs de rivieren zijn hoger en droger gelegen 

en kregen een karakteristiek kleinschalig en besloten karakter met af-

wisseling van fruitgaarden, laanbeplanting, bosschages en landgoe-

deren. Verder van de rivier af liggen de komkleigebieden, die een veel 

opener karakter kennen.  

 

Tot het moment dat gestart werd met de aanleg van kades en dijken 

waren bewoning en landbouwkundig gebruik slechts in beperkte mate 

mogelijk. Van een regionaal georganiseerd dijk- en waterschapsbe-

heer en van een gesloten dijkring was echter nog geen sprake. Later 

is de doorgaande bedijking aangelegd over de hoger gelegen delen 

van de oeverwallen.  

 

De uiterwaarden zijn door het risico van overstromingen slechts ge-

schikt voor een agrarisch gebruik als wei- of hooiland. Bewoning in de 

uiterwaarden is beperkt tot enkele, op huisterpen gebouwde boerde-

rijen. Daarnaast zijn op diverse plekken in de uiterwaarden steenfa-

brieksterreinen in de loop der tijd ontstaan. De hoogwatervrije terpen 

van deze fabrieken zijn nog steeds te zien. Geschikte grondstof werd 

gevonden in de hoog opgeslibde uiterwaarden, die over grote opper-

vlakten werden afgeticheld. Steenovens en tichelgaten bepaalden 

omstreeks 1900 het beeld van vrijwel alle Neder-Betuwse uiterwaar-

den.  

 

Sinds de jaren ’70 is de Neder-Betuwe aan het verstedelijken. Nieuwe 

infrastructuur, zoals de A15, maken het gebied goed bereikbaar. Ver-

spreid over het landelijk gebied ontstaan allerlei functies, van agra-

risch, niet-agrarische activiteiten tot recreatieve voorzieningen.   

 

2.2. Ruimtelijke en functionele structuur 

Het plangebied ligt aan de teen van de Lekdijk, ten noordoosten van 

het dorp Zoelmond, in het buitengebied van gemeente Buren.  

 

De Lekdijk vormt de scheiding naar de uiterwaarden, die hoofdzakelijk 

als agrarisch productie gebied worden gebruikt. De dijk is vrijwel 

overal een lijnvormig hooggelegen grondlichaam met een weg op de 
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kruin, die zicht op de lagere omgeving biedt. De dijk vormt een water-

staatswerk, maar wordt tevens gebruikt als route en woonomgeving. 

De bebouwingsgraad varieert van onbebouwd tot sterk bebouwd.  

 

De planlocatie zelf is gesitueerd op de rand van de oeverwal. De oe-

verwallen zijn van oudsher bewoond en kennen een relatief klein-

schalig karakter en mozaïekachtig beplantingspatroon met veel 

boomgaarden. De agrarische bedrijfsactiviteiten van dit hoger gele-

gen gebied bestaan voornamelijk uit akkerbouw en fruit- en bomen-

teelt. Ten oosten van de Schaarsdijkseweg krijgt het gebied weer een 

meer open karakter. De gronden  worden voornamelijk gebruikt voor 

gras- en weilanden.  

 

De locatie maakt onderdeel uit van een lint van geclusterde bebou-

wing van diverse burger(dijk)woningen langs de Lekdijk. Ten noord-

oosten van de planlocatie bevindt zich het erf met bebouwing en tuin 

behorend bij de burgerwoning Lekdijk Oost 38. Ten westen van de 

planlocatie bevindt zich een bestaande groenstrook en weiland. De 

gronden ten zuiden van de planlocatie bestaan uit reguliere agrari-

sche gronden. 

 

Op het perceel bevindt zich een t-woning, die recent is afgebrand. De 

woning is gesitueerd aan de teen van de dijk, op circa 20 meter af-

stand van de rand van de dijkweg Lekdijk-Oost. Ten zuidwesten van 

de afgebrande woning bevindt zich een carport, een tweetal schuren, 

een (bovengrondse) mestopslag en achter op het perceel een paar-

denbak ten behoeve van het hobbymatig houden van paarden. 

 
Uitsnede bestaande situatie (Bron: Bouw- en adviesbureau Moesbergen bv) 
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2.3. Beschrijving planontwikkeling 

De planontwikkeling voorziet in de vervangende nieuwbouw van een 

woning en garage op de locatie Lekdijk Oost 36. De afgebrande wo-

ning alsmede de bestaande carport (ca 25 m2) en één (stenen) 

schuur (ca. 55 m2) zullen worden gesloopt. Vervolgens zal als gevolg 

van de noodzakelijke toekomstige dijkverbetering 50 meter ten zuid-

westen van de bestaande locatie, op circa 40 meter van de rand van 

de dijkweg, de woning met een garage (ca. 35 m2) op een terp wor-

den herbouwd. Daarnaast  wordt de bestaande mestopslag ver-

plaatst. De achterliggende (houten) schuur (ca. 40 m2) en de paar-

denbak achter op het perceel blijven ongewijzigd gehandhaafd. 

 
Uitsnede toekomstige situatie (Bron: Bouw- en adviesbureau Moesbergen bv) 

 

Landschappelijke erfinrichting 

Het gehele perceel is in de bestaande situatie reeds voorzien van een 

adequate landschappelijke inpassing, die in de toekomstige situatie 

gehandhaafd blijft. Hiermee is ook de herbouwlocatie reeds voorzien 

van  een landschappelijke inbedding van de nieuwe bebouwing. Ver-

plaatsing van de woning leidt niet tot aantasting van het ruimtelijk 

beeld en wordt derhalve aanvaardbaar geacht.  

 

2.4. Afwijkingen van geldende bestemmingsplannen 

Het planvoornemen voorziet in de herbouw van een bestaande wo-

ning en garage, buiten het verbaal toegekende woonbestemmings-

vlak, binnen de (binnen)beschermingszone van de waterkering.  
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De gronden van de beoogde herbouwlocatie zijn bestemd als ‘Agra-

risch - Oeverwalgebied’ alsmede voorzien van de aanduiding ‘vrijwa-

ringszone – dijk – 1’. Op basis van deze bestemming is het niet mo-

gelijk de woning te (her)bouwen op deze locatie. Om de gewenste 

herbouw van de woning mogelijk te maken dient het bestemmings-

plan te worden herzien, waarbij het waterschap om advies wordt ge-

vraagd. 
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3. BELEIDSKADER 

In dit hoofdstuk wordt het actuele algemene ruimtelijke beleidskader 

behandeld met conclusies over de betekenis van het beleidskader 

voor de planlocatie. Het specifieke sectorale beleid gericht op be-

paalde thema's komt in Hoofdstuk 4 Milieu- & omgevingsaspecten na-

der aan bod. 

3.1. Europees- en Rijksbeleid 

3.1.1. EU kaderrichtlijn Water  

De EU Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn uit 2000. De richt-

lijn heeft tot doel om op Europese schaal water en de daarvan afhan-

kelijke ecosystemen te beschermen tegen verontreiniging, duurzaam 

gebruik van water te bevorderen, de toestand van het aquatisch mi-

lieu te verbeteren en de gevolgen van overstromingen en perioden 

van droogte te verminderen. De richtlijn stelt zich ten doel dat alle Eu-

ropese wateren in 2015 een 'goede toestand' hebben bereikt. De Ka-

derrichtlijn Water omvat regelgeving ter bescherming van het binnen-

landse oppervlaktewater en grondwater. De uitvoering van de Richtlijn 

ligt in handen van de regionale waterbeheerders.  

 

De voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling heeft uitsluitend betrekking 

op vervangende herbouw en verplaatsing van een bestaande woon-

perceel. Het plan heeft geen effect op oppervlaktewater en grondwa-

ter. Het voornemen leidt niet tot strijdigheid met de EU kaderrichtlijn 

Water. 

 

3.1.2. Vogel- en habitatrichtlijn 

De belangrijkste internationale verplichtingen op het gebied van na-

tuurbescherming zijn neergelegd in twee richtlijnen van de Europese 

Unie: de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992), gezamen-

lijk aangeduid als de Vogel- en Habitatrichtlijn. Lidstaten van de Euro-

pese Unie hebben zich verplicht alle nodige maatregelen te nemen 

om voorkomende populaties op een ecologisch verantwoord peil te 

houden. In Nederland wordt deze taakstelling verder uitgewerkt in de 

begrenzing van Natura-2000 gebieden met bijbehorende beheers-

plannen.  

 

Het voornemen heeft uitsluitend betrekking op verplaatsing van een 

bestaand woonperceel en is daarnaast niet gelegen in of in de directe 

nabijheid van een Natura-2000 gebied. Het meest nabij gelegen Na-

tura-2000 gebied (Rijntakken) bevindt zich op ca. 3,3 km afstand. 
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Gelet op de aard en omvang van het voornemen zijn hiermee geen 

significant negatieve effecten op het Natura-2000 gebied te verwach-

ten. 

 

 

 
Uitsnede situering Natura 2000 gebieden (Bron: Omgevingsverordening provincie Gelder-

land kaart 10: Natura2000 gebieden). 

 

3.1.3. Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 

vastgesteld en in werking getreden. De SVIR vervangt de Nota 

Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de Mobi-

liteitsAanpak en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving en ver-

vangt enkele ruimtelijke doelen en uitspraken uit andere documenten. 

In deze visie schetst het Rijk de ambities tot 2040 en de doelen, be-

langen en opgaven tot 2028. Daarmee moet Nederland concurrerend, 

bereikbaar en veilig worden.  

 

Anders dan in de voormalige Nota Ruimte gaat de structuurvisie uit 

van het adagium 'decentraal, tenzij'. Het Rijk kiest voor een selectie-

vere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Voor deze 

belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. 

Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrij-

heid. 

 

Afspraken over verstedelijking, groene ruimte en landschap (waaron-

der het beleid voor Nationale Landschappen) laat het Rijk over aan de 

provincies en gemeenten. Gemeenten krijgen ruimte voor kleinscha-

lige natuurlijke groei en voor het bouwen van huizen die aansluiten bij 

de woonwensen van mensen. Bij het beheren en ontwikkelen van na-

tuur krijgen boeren en particulieren in het landelijk gebied een grotere 

rol. Het Rijk borgt dat het rivierensysteem ruimte houdt om water over 
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Rijntakken en Maas veilig af te voeren, ook voor de lange termijn, 

mede ter bescherming van het binnendijkse plangebied. Het watervei-

ligheidsbeleid is er mede op gericht de gevolgen van een overstro-

ming te beperken door keuzes in de ruimtelijke planning. Het beheer 

van het watersysteem is gericht op het meebewegen met natuurlijke 

processen waar het kan en het bieden van weerstand waar het moet. 

Het is belangrijk dat bij ruimtelijke plannen rekening wordt gehouden 

met waterhuishoudkundige eisen op korte en lange termijn. Het be-

lang van bescherming van de buisleidingen is in een aparte structuur-

visie vastgelegd. 

 

Onderhavige ontwikkeling is gelegen aan de Lekdijk. Een van de nati-

onale belangen betreft ‘Ruimte voor waterveiligheid’. Met het voorne-

men is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten uit het 

SVIR. De herbouwlocatie van de afgebrande woning is een 40-tal me-

ter van de dijk op een terp geprojecteerd, buiten het profiel van de 

vrije ruimte ten behoeve van de toekomstige dijkverzwaring ter 

plaatse. 

 

Onderhavige ontwikkeling is niet gelegen in of nabij een gebied 

waarin het rijk een ander nationaal belang heeft aangewezen, der-

halve heeft de SVIR geen consequenties voor voorliggend plan. 

 

3.1.4. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), ook wel 

bekend als de AMvB Ruimte, zijn 13 nationale belangen opgenomen 

die juridische borging vereisen met het oog op een goede ruimtelijke 

ordening.  

 

Het Barro is op 30 december 2011 deels in werking getreden en met 

enkele onderwerpen aangevuld per 1 oktober 2012. Het besluit is ge-

richt op doorwerking van de nationale belangen in gemeentelijke be-

stemmingsplannen. Dit betreft onder meer de Ecologische Hoofd-

structuur en Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde.  

 

Beleidslijn grote rivieren 

Op 14 juli 2006 is de Beleidslijn grote rivieren formeel in werking 

getreden. De Beleidslijn grote rivieren geldt voor alle grote rivieren en 

is bedoeld om plannen en projecten in de uiterwaarden te beoordelen. 

De beleidslijn is doorvertaald in het Besluit algemene regels ruimte-

lijke ordening. De Beleidslijn grote rivieren maakt het mogelijk om be-

staande bebouwing in het rivierbed een nieuwe bestemming te geven 

waardoor leegstand voorkomen wordt. Daarnaast blijven delen van 

het rivierbed voorbehouden aan riviergebonden activiteiten zoals 
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overslagbedrijven, scheepswerven en jachthavens. Ander gebruik is 

alleen mogelijk als op andere locaties meer ruimte voor de rivier wordt 

gecreëerd. 

 

In het stroomvoerend rivierbed mag in beginsel niet worden gebouwd 

of een andere activiteit worden gepleegd die structureel van invloed is 

op het afvoervermogen van de rivier. Slechts riviergebonden functies 

(zijn onder voorwaarden toegestaan (‘ja mits’-beleid). Dit geldt ook 

voor de uitbreiding van bestaande activiteiten. Indien voldaan wordt 

aan de voorwaarden en criteria kan voor dat doel gebouwd worden. 

Wel geldt als extra voorwaarde dat door die activiteit geen (onaan-

vaardbare) waterstandsverhoging mag optreden. De beleidslijn grote 

rivieren biedt ruimte aan een eenmalige uitbreiding van de bestaande 

bebouwing met maximaal 10% qua volume en oppervlakte. De reali-

satie van nieuwe bebouwing is uitgesloten, tenzij sprake is van ver-

vanging of verplaatsing. 

 

Onderhavige ontwikkeling maakt geen onderdeel uit van het rivierbed 

van de Lek en is niet gelegen in of nabij een gebied waarin het rijk 

een ander nationaal belang heeft aangewezen, derhalve heeft het 

Barro verder geen consequenties voor voorliggend plan.  

 

3.1.5. Bro; ladder voor duurzame verstedelijking 

Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is per 1 oktober 2012 op onder-

delen gewijzigd. In artikel 3.1.6 van het Bro is de 'ladder voor duur-

zame verstedelijking' opgenomen. Deze ladder stelt eisen aan de on-

derbouwing in bestemmingsplannen die nieuwe stedelijke ontwikkelin-

gen mogelijk maken. De toelichting dient te voldoen aan de volgende 

voorwaarden: 

 

1. er wordt beschreven dat een voorgenomen stedelijke ontwikke-

ling voorziet in een actuele regionale behoefte (trede 1); 

2. er wordt beschreven in hoeverre de behoefte zoals beschreven 

in trede 1 binnen bestaand stedelijk gebied kan worden opgevangen 

(trede 2);  

3. indien de stedelijke ontwikkeling niet binnen bestaand stedelijk 

gebied kan worden opgevangen wordt aanvullend beschreven in hoe-

verre locaties buiten bestaand stedelijk gebied passend ontsloten zijn 

of zodanig worden ontwikkeld, gebruik makend van verschillende mid-

delen van vervoer.  

 

Met onderhavig initiatief is geen sprake van een stedelijke ontwikke-

ling. Nadere toetsing aan de ladder is derhalve niet noodzakelijk.  
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3.1.6. Flora- en faunawet 

De flora- en faunawet beschermt een groot aantal soorten (waaronder 

vrijwel alle gewervelde dieren en een aantal planten). Deze mogen 

onder meer niet gedood, verjaagd, gevangen of verontrust worden. 

De uitvoering van werkzaamheden kan leiden tot handelingen die in 

strijd zijn met deze verbodsbepalingen. De werkzaamheden kunnen 

immers leiden tot het verstoren of doden van dieren en het vernieti-

gen van groeiplaatsen van beschermde planten. In veel gevallen kan 

het plan overigens zo uitgevoerd worden dat overtreding van de ge-

noemde verbodsbepalingen niet aan de orde is. Wanneer dit niet mo-

gelijk blijkt te zijn, en de wet geen mogelijkheden biedt voor een vrij-

stelling, dan moet een ontheffing aangevraagd worden. 

 

In het kader van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling wordt de af-

gebrande woning herbouwd op 50 meter in zuidwestelijke richting. De 

resterende bebouwing van de afgebrande woning alsmede de bijbe-

horende carport en schuur worden gesloopt door de initiatiefnemer. 

 

Genoemde werkzaamheden zouden mogelijk kunnen leiden tot ver-

storing van beschermde soorten, derhalve is een flora- en fauna on-

derzoek uitgevoerd.  

 

De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in paragraaf 4.4.2 

van deze onderbouwing. Het onderzoek zelf is als bijlage aan de on-

derbouwing toegevoegd. 

 

3.2. Provinciaal beleid 

3.2.1. Omgevingsvisie 

Op 9 juli 2014 is de Omgevingsvisie Gelderland vastgesteld, die op 

18 oktober 2014 in werking is getreden. Op respectievelijk 8 juli en 11 

november 2015 is het Actualisatieplan van de Omgevingsvisie vast-

gesteld. Het actualisatieplan heeft met name betrekking op de be-

leidsaspecten water en natuur en betreft de onderdelen Kaderrichtlijn 

Water, Deltabeslissingen, grondwaterbescherming en  de bescher-

ming van  gebieden voor grondwaterafhankelijke natuur. 

 

De Omgevingsvisie Gelderland is een structuurplan van de provincie 

Gelderland. De provincie kiest er in deze Omgevingsvisie voor om 

vanuit twee hoofddoelen bij te dragen aan gemeenschappelijke maat-

schappelijke opgaven. Deze zijn: 

1. een duurzame economische structuur; 

2. het borgen van de kwaliteit en veiligheid van onze leefomge-

ving. 
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De provincie wil een economisch gezonde land- en tuinbouw bevor-

deren door individuele ondernemers ontwikkelingsruimte te bieden 

om economisch concurrerend en duurzaam te produceren. Voor de 

groei van veehouderijbedrijven (melkvee respectievelijk niet-grondge-

bonden) gelden extra randvoorwaarden voor uitbreiding. Ruimte in 

kernen en vrijgekomen bebouwing kan worden benut voor wonen en 

nieuwe economische dragers en als versterking van de vitaliteit van 

het (landelijk) gebied. Bij de nadere invulling van de uitgangspunten 

wordt ruimte gelaten voor lokale of regionale initiatieven door ge-

meenten of regionale samenwerkingsverbanden.  

 

Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik 

De provincie verwacht van gemeenten dat zij bij grotere initiatieven 

nagaan of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling die afgewogen 

moet worden. Als de nieuwe situatie qua omvang (aantallen woningen 

of oppervlaktes) of qua effecten (milieuhinder, verkeersaantrekkende 

werking e.d.) dusdanig is dat de aard van het betreffende buitenge-

bied qua karakter verandert, is er sprake van een grootschalige ont-

wikkeling. In die gevallen is een afweging op grond van de Gelderse 

Ladder voor duurzaam ruimtegebruik aan de orde en zal de behoefte 

aangetoond dienen te worden.  

 

Primaire keringen 

De provincie streeft samen met het Rijk, de waterschappen, gemeen-

ten en veiligheidsregio's naar voldoende bescherming tegen hoogwa-

ter. Het kabinet bereidt een wetsvoorstel voor met nieuwe waterveilig-

heidsnormen. De provincie onderschrijft het nut en de noodzaak van 

de nieuwe normering en het streven dat alle waterkeringen in 2050 

aan de nieuwe normen voldoen.  

 

Daar waar de primaire keringen nog niet voldoen aan de nieuwe nor-

men zijn verbeteringen nodig. Dat zal in de meeste gevallen gebeuren 

met investeringen in de waterkeringen zelf of door meer ruimte voor 

de rivier te creëren. Via het Deltaplan Waterveiligheid (met het Hoog-

waterbeschermingsprogramma als belangrijkste onderdeel) worden 

de maatregelen geprogrammeerd waarbij de trajecten met de groot-

ste risico’s als eerste worden aangepakt. 

 

Gezien de omvang van het Hoogwaterbeschermingsprogramma 

(HWBP), met name langs de Waal, verwacht de provincie dat de wa-

terkeringen veelal eerder aan de nieuwe normering zullen voldoen, 

omdat deze met het bestaande en toekomstige HWBP wordt meege-

nomen. Daarbij is het uitgangspunt dat de nieuwe normen in 2017 
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wettelijk van kracht zijn. Vanaf 2018 zullen de primaire keringen ge-

toetst worden op basis van de nieuwe normering. 

 

Gelders natuurnetwerk 

De planlocatie is niet gelegen binnen het ‘Gelderse natuurnetwerk’,  

de ‘Groene Ontwikkelingszone’, een weidevogelgebied of een gan-

zenfourageergebied.  

 
Uitsnede Omgevingsvisie kaart 7: Natuur. 

 

Nationaal landschap 

De planlocatie is tevens niet gelegen in een aanwezen ‘waardevol open 

gebied’, maar maakt wel onderdeel uit van het Nationaal Landschap ‘Ri-

vierengebied’, deelgebied Maurik, Kesteren, Ochten.  

 

Nationale landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of 

unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten en, in samen-

hang daarmee, bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. Het doel 

van de Nationale Landschappen is om landschappelijke, cultuurhistori-

sche en natuurlijke kwaliteiten te behouden, duurzaam te beheren en 

waar mogelijk te versterken. Binnen een dergelijk gebied geldt voor 

nieuwe ontwikkelingen een ‘ja-mits’ benadering. Ontwikkelingen kunnen 

worden toegestaan, mits de kernkwaliteiten behouden blijven of versterkt 

worden. Hiertoe is een beschermingsregime opgenomen in de Omge-

vingsverordening. 

 

De belangrijkste kernkwaliteiten van het deelgebied Maurik, Kesteren, 
Ochten betreffen: 
• Weinig pregnante structuur van uiterwaarden, oeverwal en kom; 

• Vrij uitzicht vanaf de dijk met cultuurhistorisch waardevolle dijkhuizen, 

en over de rivier met uiterwaarden; 

• Afwisseling van kleinschalige fijnmazige structuur en grootschalige 

dynamische structuur; 

• Relatief veel boomteelt; 

• Bijzondere verkavelingsstructuur bij Hemmen. 
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Uitsnede Nationale landschap Rivierenland (Bron: Kernkwaliteiten Gelderse Nationale 

Landschappen, provincie Gelderland) 

 

Het voornemen betreft een kleinschalig initiatief dat betrekking heeft op 

vervangende herbouw  en verplaatsing van een bestaand woonperceel, 

gesitueerd buiten het Gelderse natuurnetwerk, de Groene Ontwikkelings-

zone of een waardevol open gebied.  

 

De planlocatie maakt eveneens geen onderdeel uit van een aangeduid 

weidevogelgebied, ganzenfourageergebied, beschermingsgebied natte 

landnatuur of grondwaterbeschermingsgebied. 

 

De verplaatsing van het woonperceel is noodzakelijk vanwege de dijkver-

zwaring, waarbij de nieuwe woning buiten het profiel van de vrije ruimte is 

geprojecteerd. De voorgenomen ontwikkeling leidt, mede gelet op aard, 

omvang en situering van de planlocatie niet tot aantasting van de kern-

kwaliteiten van het Nationaal landschap. 

 

Het voornemen past daarmee in de beleidsuitgangspunten van de Omge-

vingsvisie.  

 

3.2.2. Omgevingsverordening 

De Omgevingsverordening Gelderland is door Provinciale Staten op 

24 september 2014 vastgesteld ter vervanging van de Ruimtelijke 

Verordening Gelderland en op 18 oktober 2014 in werking getreden.  

Een eerste en tweede actualisatie van de Omgevingsverordening 

over water en natuur zijn op respectievelijk 8 juli en 11 november 

2015 vastgesteld. Met de actualisatie is de Omgevingsverordening 

gewijzigd op het onderdeel grondwaterbescherming voor de drinkwa-

terwinning. Voorliggende ontwikkeling zal moeten voldoen aan de re-

gels in de Omgevingsverordening. 
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De Omgevingsverordening richt zich op de fysieke leefomgeving in de 

Provincie Gelderland. Het gaat hierbij om regels op het gebied van 

ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en bodem. De verordening 

voorziet ten opzichte van de Omgevingsvisie niet in nieuw beleid en is 

daarmee dus beleidsneutraal. 

 

De planlocatie is niet gelegen in het Gelderse natuurnetwerk of  een 

waardevol open gebied. De locatie maakt wel onderdeel uit van het 

Nationaal landschap ‘Rivierenland’. Binnen een dergelijk gebied geldt 

voor nieuwe ontwikkelingen een ‘ja-mits’ benadering. Activiteiten zijn 

hier alleen toegestaan, voor zover deze de kernkwaliteiten van het 

gebied niet aantasten. 
 

 
 Uitsnede Omgevingsverordening kaart 5: Landschap. 

 

De verplaatsing van het woonperceel is noodzakelijk ten behoeve van 

de noodzakelijke toekomstige dijkverzwaring. Door de bestaande 

landschappelijke inpassing wordt de herbouw ruimtelijk aanvaardbaar 

geacht.  

 

Met het voornemen blijft de bestaande verkaveling, watergangen en 

wegenstructuur gehandhaafd. De binnen het gebied  aanwezige land-

schappelijke waarden worden, gelet op bovenstaande met onderhavig 

voornemen niet aangetast. 

 

De voorgenomen ontwikkeling leidt, mede gelet op aard, omvang en 

situering van de planlocatie niet tot aantasting van de kernkwaliteiten 

van het Nationaal landschap.  
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Het plangebied maakt tevens onderdeel uit van een intrekgebied ten 

behoeve van de nabij gelegen drinkwaterwinning. Binnen een intrek-

gebied is de winning van fossiele energie niet toegestaan. Dit wordt 

met onderhavig initiatief ook niet beoogd. 

 

Het voornemen betreft een kleinschalig initiatief dat betrekking heeft 

op vervangende herbouw en  verplaatsing van een bestaand woon-

perceel, gesitueerd buiten het Gelderse natuurnetwerk, de Groene 

Ontwikkelingszone of een waardevol open gebied. 

 

De planlocatie maakt eveneens geen onderdeel uit van een aange-

duid weidevogelgebied, ganzenfourageergebied, beschermingsge-

bied natte landnatuur of grondwaterbeschermingsgebied. 

 

De verplaatsing van het woonperceel is noodzakelijk ten behoeve van 

de dijkverzwaring. Door de bestaande landschappelijke inpassing 

wordt de herbouw ruimtelijk aanvaardbaar geacht. De voorgenomen 

ontwikkeling leidt, mede gelet op aard, omvang en situering van de 

planlocatie niet tot aantasting van de kernkwaliteiten van het Natio-

naal landschap. 

 

Het ruimtelijk voornemen leidt daarmee niet tot strijdigheid met de 

Omgevingsverordening. 

 

3.3. Regionaal beleid 

3.3.1. Beleidskader hergebruik vrijgekomen agrarische bedrijfsbe-

bouwing in het buitengebied (VAB) 

De samenwerkende gemeenten binnen regio Rivierenland hebben 

een beleidskader opgesteld voor vrijkomende agrarische bebouwing 

alsmede uitbreiding van bestaande niet-agrarische bedrijven. 

 

In dit beleidskader worden de voorwaarden beschreven waaronder 

hergebruik van agrarische bedrijfsgebouwen voor andere functies mo-

gelijk is:  

- hergebruik van de vrijgekomen gebouwen voor agrarische doelein-

den is niet mogelijk of wenselijk;  

- functieverandering mag niet leiden tot een beperking van omlig-

gende agrarische bedrijven;  

- alle overtollige vrijgekomen (agrarische) bedrijfsgebouwen zonder 

karakteristieke of monumentale waarden dienen gesloopt te wor-

den.  
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Daarnaast worden mogelijkheden geboden voor sloop van de vrijge-

komen agrarische bedrijfsbebouwing en vervangende nieuwbouw. 

Nieuwe bebouwing wordt alleen toegestaan wanneer deze op een 

goede landschappelijke en stedenbouwkundige wijze kan worden in-

gepast in het buitengebied. 

 

Het initiatief heeft uitsluitend betrekking op verplaatsing van een be-

staand woonperceel. Derhalve is het VAB beleid niet van toepassing.  

 

3.4. Beleid Waterschap 

3.4.1. Waterbeheerplan 2010 – 2015 

Met ingang van 27 november 2015 is het Waterbeheerprogramma 

2016-2021 “Koers houden, kansen benutten” bepalend voor het wa-

terbeleid. Dit plan gaat evenals het Waterbeheerplan 2010-2015 over 

het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle waterta-

ken van het waterschap: waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwali-

teit en waterketen. 

 

Zo is het van belang dat er bij nieuwe ruimtelijke plannen voldoende 

waterberging wordt gecreëerd om wateroverlast bij hevige regenval te 

voorkomen. De benodigde ruimte voor compenserende waterberging 

wordt berekend op basis van maatgevende regenbuien, de toename 

aan verhard oppervlak en de maximaal toelaatbare peilstijging.  

 

3.4.2. Keur waterkeringen en wateren 

Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op wa-

tergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden 

kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de wa-

tergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels. 

 

Waterkeringen 

Het waterschap kent primaire keringen (deze liggen voornamelijk 

langs de grote rivieren) en regionale waterkeringen (deze liggen langs 

boezemwateren en kanalen). Het waterkerend vermogen van de dij-

ken mag niet worden aangetast door ruimtelijke ingrepen. De huidige 

sterkte van de waterkering blijft nodig. Niet alleen de dijk, maar ook 

de zogeheten beschermingszones aan weerszijden van de dijk ver-

dienen bescherming. De Keur van waterschap Rivierenland is hierop 

van toepassing. Er gelden restricties voor bebouwing en andere acti-

viteiten op en langs de dijken. In de beschermingszone kan oprichting 

van gebouwen alleen onder voorwaarden worden toegestaan.  
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Uitsnede legger Keringen 

 

Naast het voorkomen van negatieve effecten op de huidige waterke-

ringen is het van belang dat een eventueel toekomstig hoger be-

schermingsniveau kan worden gerealiseerd ofwel niet wordt gefrus-

treerd. Het waterschap wil de ruimte behouden om de waterkering in 

de toekomst te versterken. Dat wordt bereikt door te voorkomen dat 

er wordt gebouwd in een bepaalde zone aan weerszijden van de wa-

terkering. Dit noemt men het profiel van vrije ruimte. Hiervoor gelden 

per locatie bepaalde afmetingen. Het waterschap is verantwoordelijk 

voor het beheer en onderhoud van de waterkeringen. Verweving van 

functies met de waterkering is niet gewenst. 

 

De planlocatie is gelegen binnen de beschermingszone van de dijk.  

Herbouw in de beschermingszone kan alleen als bij de bouwhoogte 

rekening gehouden wordt met de ruimte die nodig is voor toekomstige 

dijkversterking.  

 

Oprichting van een nieuw bouwwerk is uitsluitend toelaatbaar na af-

wijken bij omgevingsvergunning door het college. Het college vraagt 

bij het toepassen van deze bevoegdheid advies aan het waterschap.  

Waterschap Rivierenland zal per geval op basis van de specifieke 

omstandigheden overwegen welke voorwaarden gesteld moeten wor-

den. Hierbij worden zowel de constructie van de waterkering als de 

constructie en de functie van het bouwwerk beoordeeld. 

 

Bij de opstelling van deze onderbouwing heeft met het waterschap 

reeds afstemming plaats gevonden over de situering van de te her-

bouwen woning. In het kader van het vooroverleg met het Water-

schap zal de onderbouwing nader worden besproken. 
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3.4.3. Waterplan Buren 2009 - 2017 

De gemeente Buren en het waterschap hebben in 2009 het Water-

plan Buren 2009-2017 vastgesteld. Knelpunten in oppervlaktewater, 

grondwater en de riolering zijn geïnventariseerd en samen met kan-

sen vertaald in een concreet maatregelenpakket. Dat betekent dat on-

der andere in een aantal kernen extra waterberging wordt aangelegd. 

Daarnaast worden maatregelen genomen aan de riolering en zijn er 

maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren.   

 

Het initiatief heeft uitsluitend betrekking op vervangende  herbouw en 

verplaatsing van een bestaande woonperceel. Het voornemen leidt 

niet tot wijzigingen in de waterhuishouding. De woning wordt buiten 

het profiel van de vrije ruimte van de waterkering opgericht. 

 

3.5. Gemeentelijk beleid 

3.5.1. Structuurvisie 2009-2019 

De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de gewenste ruimtelijke 

ontwikkeling van de gemeente tot 2019. De structuurvisie bevat voor 

iedere kern kernmerken die waardevol en behoudenswaardig zijn. 

Ook zijn per kern de bijzondere kwaliteiten van het omliggende bui-

tengebied aangeduid, waaronder waardevolle gebieden, landschap-

pelijke grenzen, bufferzones, waardevolle landschapselementen, ken-

merkende kleinschaligheid en waardevolle ruimtelijk relaties. De 

structuurvisie vormt een leidraad voor de beoordeling van nieuwe 

plannen en initiatieven.  

 

De gemeente kent weinig verstedelijking, waardoor kwaliteiten als 

rust, ruimte en een schoon milieu nog ruimschoots aanwezig zijn. Het 

ruimtelijk beleid van de gemeente is erop gericht deze kwaliteiten te 

behouden en verder uit te bouwen, zodanig dat deze kwaliteiten be-

palend worden voor het imago van de gemeente. 

 

Nieuwe ontwikkelingen dienen aan te sluiten bij de karakteristieken 

van het landschap en respect te tonen naar het cultuurhistorisch ver-

leden. 

 

De planlocatie is gelegen op (de rand van) een oeverwal. Het agra-

risch grondgebruik op de oeverwallen en stroomruggen is divers: fruit-

gaarden, boomgaarden, akkers, weilanden, bosjes. Het landschap is 

kleinschalig en hier en daar besloten. Op de oeverwallen en stroom-

ruggen wordt gestreefd naar een verdere ontwikkeling van het grond-

gebonden landbouwkundig gebruik, in samenhang met behoud, her-
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stel en ontwikkeling van de specifieke landschappelijke, cultuurhistori-

sche en natuurwaarden, welke de besloten, kleinschalige karakteris-

tiek van de oeverwallen en stroomruggen ondersteunen. Het stimule-

ren van erfbeplanting op de oeverwallen en stroomruggen is wense-

lijk. Het behoud van hoogstamfruitgaarden wordt eveneens gestimu-

leerd evenals nieuwe ontwikkeling hiervan. Het contrast tussen oever-

wal en komgronden dient te worden versterkt door het aanbrengen 

van beplanting op de oeverwal.  

 
Uitsnede verbeelding structuurvisie 

 

De zones langs de historische dijken en kaden, zoals de Lekbandijk 

worden plaatselijk gekenmerkt door bijzondere, vanouds aan het dijk-

landschap gekoppelde landschappelijke, cultuurhistorische en  

natuurwaarden, met name in de vorm van doorbraakkolken, 

dijkwoningen en vegetaties met stroomdalflora. De zones langs de dij-

ken fungeren als ecologische verbindingen en als habitat voor plant- 

en diersoorten. In de zones langs de dijken wordt gestreefd naar be-

houd, herstel en ontwikkeling van de kenmerkende waarden.  

 

De planlocatie maakt daarnaast onderdeel uit van een landschappe-

lijke versterkingszone rivieroeverwal. In het gebied wordt gestreefd 

naar landschappelijke versterking door ontwikkeling van landgoe-

deren, buitenplaatsen, groene kavels en ruime erven.  

 

De planlocatie maakt tevens onderdeel uit van de ontwikkelingszone 

cultuur en recreatie Beusichem- Buren-Zoelen. In deze zone wordt, 

meer dan elders, gestreefd naar behoud en herstel van de cultuurhis-

torische waarden, dit in combinatie met de ontwikkeling van op cultuur 

gerichte recreatieve voorzieningen. 
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De planlocatie is reeds landschappelijk ingepast. Met het voornemen 

blijft de bestaande verkaveling, watergangen en wegenstructuur ge-

handhaafd.  

 

De binnen het gebied aanwezige landschappelijke waarden worden, 

gelet op bovenstaande met onderhavig voornemen niet aangetast. 

Hiermee wordt de ontwikkeling passend geacht binnen de structuurvi-

sie. 

 

Het initiatief heeft uitsluitend betrekking op vervangende herbouw en 

verplaatsing van een bestaand woonperceel. De verplaatsing van het 

woonperceel is noodzakelijk ten behoeve van de dijkverzwaring. De 

planlocatie is reeds landschappelijk ingepast. De voorgenomen, 

noodzakelijke verplaatsing van de woning wordt ruimtelijk aanvaard-

baar geacht. 

 

3.5.2. Structuurvisie Landschapsontwikkelingsplan 

Dit betreft een nadere uitwerking van de Structuurvisie Buren 2009-

2019. Het landschapsontwikkelingsplan biedt instrumenten en hou-

vast om ontwikkelingen in het landschap in de gewenste richting te 

begeleiden. In dit plan beschrijft de gemeente wat ze in het landschap 

willen versterken en hoe ze dit willen doen. De structuurvisie bestaat 

uit een visiedeel, een uitvoeringsprogramma met (voorbeeld)projecten 

alsmede vier praktische werkboeken voor vier verschillende land-

schappen en een aanvullende beleidsnotitie over de landschapsver-

sterkingszones zoals die zijn aangegeven in de Structuurvisie. 

 

Binnen de gemeente Buren zijn - op basis van de historie én het hui-

dige gebruik – vier verschillende varianten van het rivierenlandschap 

te herkennen: 

1. Buren’s historische rivierenlandschap met zes dubbellintdorpen op 

smalle stroomruggen en het stadje Buren aan de Korne, met een afwis-

seling van burgerlijk verpozen en grootschalig boeren; 

2. Rijswijk’s weidse rivierenlandschap van de binnen- en buitendijkse 

agrarische polders in en om het Rijswijkse Veld waar verhalen over de 

verdwenen en verschenen rivieren te lezen zijn; 

3. Maurik’s dynamische rivierenlandschap van het Eiland van Maurik naar 

De Beldert met van noord naar zuid de reeks: (vergraven) uiterwaar-

den - dijk - oeverwal (met Maurik) – komgebied het Broek en het Hor-

nixveld - ontgrondende oeverwal langs de Linge; 

4. Lienden’s lommerrijke rivierenlandschap met lintbebouwing op het 

brede stroomruggencomplex van Lienden- Ommeren- Ingen tegenover 

de Utrechtse Heuvelrug - met de uiterwaarden van 
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de Nederrijn en de Marspolder in het noorden en de dorpspolders van 

Aalst, Meerten, Ommeren en Ingen in het zuiden. 

 

Vervolgens is de visie nader uitgewerkt en  per onderscheiden deel-

gebied (27 stuks) binnen de vier verschillende landschapsensembles 

geconcretiseerd. 

 

De planlocatie maakt onderdeel uit van Buren’s historisch rivierland-

schap, deelgebied ‘de noordelijke stroomrug met Beusichem, Asch en 

Zoelmond’ . 

 

De stroomrug is van oudsher zeer afwisselend en besloten, doordat 

daar de dorpen en bebouwing aan de dijk liggen. Verder liggen hier 

vanouds ook de meeste akkers, boomgaarden en boomteeltpercelen. 

Er wordt voor gekozen om het beeld van afwisselend verdichte  

oeverwallen met uitzichten naar de uiterwaarden en komgebieden te 

behouden en versterken. 

 

Buiten de dorpen zijn de stroomruggen in de eerste plaats 

productieve grond voor fruitteelt en akkerbouw. De laanbeplanting 

langs de Culemborgse weg dient volgens de Structuurvisie versterkt 

te worden als een lang lint dat Buren, Asch, Zoelmond en Beusichem 

verbindt. 

 

Het initiatief heeft uitsluitend betrekking op vervangende herbouw en 

verplaatsing van een bestaand woonperceel. De verplaatsing van het 

woonperceel is noodzakelijk ten behoeve van de dijkverzwaring. 

Mede door de bestaande landschappelijke inpassing wordt de ruimte-

lijk aanvaardbaar geacht. 

 

3.5.3. Woonvisie Gemeente Buren 2014-2020 

De woonvisie omschrijft het woonbeleid van de gemeente Buren tot 

2020. Een uitgangspunt is dat we willen dat mensen die in de ge-

meente Buren wonen nu en in de toekomst kunnen wonen.  

 

De gemeente wil de woningmarkt aantrekkelijker maken voor: 

- jonge gezinnen;  

- senioren;  

- mensen van buiten de gemeente die graag in de gemeente Buren wil-

len wonen; 

- bijzondere doelgroepen. 

 

De gemeente wij daarbij onder andere levensloopbestendig en duur-

zaam bouwen stimuleren. Nieuwbouw wordt vooral voor de groep met 
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een midden en hoger inkomen wenselijk geacht. Voor de starters op 

de woningmarkt wordt de bestaande woningvoorraad van goedkope 

woningen geherstructureerd. Gemeentelijk uitgangspunt is scheef-

groei voorkomen en de doorstroming op gang brengen. 

 

Het initiatief betreft vervangende herbouw en verplaatsing van een 

bestaand woonperceel. Gelet op het feit dat de woonvisie gericht is 

op projectmatige nieuwbouwwoningen en niet op individuele her-

bouwplannen, zoals onderhavig plan leidt dit niet tot strijdigheid met 

de woonvisie. 

 

3.5.4. Archeologische beleidsadvieskaart 

Sinds 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumen-

tenzorg (Wamz) in werking getreden. Deze wet is de Nederlandse uit-

werking van het Verdrag van Malta uit 1992. De Wamz is in zijn ge-

heel opgenomen in de Monumentenwet 1988 (Mw art. 38 t/m 60). In 

de Wamz is vastgelegd dat Rijk, provincies en gemeenten in ruimte-

lijke plannen rekening houden met het aspect ‘archeologie’. De wet 

beoogt het archeologische erfgoed in hoofdzaak in situ te bescher-

men. 

 

Gemeenten zijn met de inwerkingtreding van de Wamz in grote mate 

verantwoordelijk voor hun eigen bodemarchief. Daartoe heeft de ge-

meente Buren in de periode 2007-2008 een archeologische verwach-

tings- en beleidsadvieskaart met bijbehorende toelichtende nota laten 

opstellen (A. Botman & M. Benjamins, ADC Heritage rapport H025, 

Amersfoort 2008). Met de beleidsadvieskaart wijkt de gemeente Bu-

ren beredeneerd af van de wettelijke vrijstelling van 100 m2 (Mw art. 

41a).  

 
Uitsnede archeologische beleidsadvieskaart. 
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De beleidsadvieskaart is integraal, middels dubbelbestemmingen, 

overgenomen in het Bestemmingsplan Buitengebied (artikel 49 

‘waarde archeologisch onderzoeksgebied’ en artikel 50 ‘waarde ar-

cheologisch waardevol gebied’). De archeologische dubbelbestem-

mingen zijn leidend bij het toetsen van een aanvraag Omgevingsver-

gunning. 

 

De archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart met de toe-

lichtende nota is officieel nooit als zelfstandig beleidsdocument vast-

gesteld door de gemeenteraad. Sinds de oplevering ( in januari 2008) 

werkt de gemeente Buren echter geheel volgens dit document. 

 

Het initiatief heeft betrekking op vervangende herbouw en verplaat-

sing van een bestaand woonperceel. Voor de beoogde herbouwloca-

tie geldt een middelhoge archeologische verwachting. Aangezien de 

omvang van het  bouwplan minder dan 2.000 m2 betreft, is het voor-

nemen vrijgesteld van een nadere onderzoeksplicht.  Het plan heeft 

geen gevolgen voor eventueel aanwezig archeologisch bodemarchief. 

 

3.6. Conclusies 

Het voorgenomen plan past binnen de beleidskaders van de verschil-

lende overheidslagen. 
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4. MILIEU- & OMGEVINGSASPECTEN 

4.1. Archeologie en cultuurhistorie 

4.1.1. Archeologie 

Voor het plangebied geldt een middelhoge archeologische verwach-

tingswaarde. Aangezien de omvang van het  bouwplan minder dan 

2.000 m2 betreft, is het voornemen evenwel vrijgesteld van een na-

dere onderzoeksplicht. Bij eventuele toekomstige bodemingrepen met 

een grotere omvang dan 2.000 m2 dient alsnog nader archeologisch 

onderzoek plaats te vinden, derhalve is voor het plangebied een ar-

cheologische dubbelbestemming opgenomen.  

 

Gelet op vorenstaande geldt dat het aspect archeologie geen belem-

mering vormt voor onderhavig plan. 

 

4.1.2. Cultuurhistorie 

Per 1 januari 2012 is de Modernisering Monumentenzorg in werking 

getreden. Als gevolg van de MoKo is het Bro (artikel 3.6.1, lid 2) ge-

wijzigd. In een bestemmingsplan dient een beschrijving te worden op-

genomen hoe met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische 

waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten, 

rekening is gehouden. Ook de facetten historische bouwkunde en his-

torische geografie dienen te worden meegenomen in de belangenaf-

weging. Hierbij gaat het om zowel beschermde als niet formeel be-

schermde objecten en structuren.  

 

De locatie is gelegen aan een historische dijkweg. Het plangebied en 

de directe omgeving herbergen geen overige cultuurhistorisch waar-

devolle objecten en structuren. Als gevolg van het plan worden geen 

cultuurhistorische waarden aangetast of geschaad.  

 

Gelet op vorenstaande geldt dat het aspect cultuurhistorie geen be-

lemmering vormt voor onderhavig plan. 

 

4.2. Leidingen 

Door het plangebied lopen geen boven- en/of ondergrondse leidin-

gen. Er is op dat gebied derhalve geen sprake van bijbehorende (pla-

nologische) beschermingszones en/of belangen van derden op dit 

punt. 
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In het kader  van het bouw- en woonrijp en de omgevingsvergunning 

bouwen is contact opgenomen  met de leidingbeheerders voor het 

aansluiten van de diverse nutsvoorzieningen.   

 

Het aspect leidingen vormt geen belemmering voor onderhavig initia-

tief 

 

4.3. Milieu 

4.3.1. Bedrijven en milieuzonering 

Vanuit het aspect ‘goede ruimtelijke ordening’ dient voldoende ruimte-

lijke scheiding te zijn tussen hinderveroorzakende (o.a. bedrijven) en 

hindergevoelige functies (waaronder woningen). Hiervoor worden de 

afstanden uit de VNG publicatie ‘Bedrijven en Milieuzonering’ als 

maatgevend beschouwd. Bovenstaande moet op twee manieren ge-

toetst worden. Enerzijds wordt er gekeken of het perceel zelf veroor-

zaker is van hinder en anderzijds wordt bekeken of het perceel kwets-

baar is voor hinder. 

 

De woning kent zelf geen milieuzonering, omdat de functie wonen 

geen milieubelastende activiteit betreft.  

 

Omliggende functies 

In de omgeving van het plangebied aan de dijk is hoofdzakelijk sprake 

van een aantal burgerwoningen. Deze kennen geen milieubelastend 

effect op de omgeving en zijn derhalve niet gezoneerd.  

 

Daarnaast geldt dat in de omgeving een aantal bedrijven aanwezig 

zijn waarvoor een milieuzonering geldt: 

- Een aannemersbedrijf aan de Schaarsdijkseweg 25 op circa 240 

meter; een dergelijke inrichting kent een grootste indicatieve milieuzo-

nering van 50 m als gevolg van geluid; 

- een paardenopfokbedrijf aan de Lekdijk oost 9/11 op circa 350 me-

ter; een dergelijke inrichting kent een grootste indicatieve milieuzone-

ring van 50 m als gevolg van geur; 

- een melkveehouderij aan de Lekdijk oost 7 op circa 650 meter; een 

dergelijke inrichting kent een grootste indicatieve milieuzonering van 

100 m als gevolg van geur. 

 

Gelet op bovenstaande kan worden geconcludeerd dat wordt voldaan 

aan de richtafstanden in het kader van milieuzonering en zullen omlig-

gende functies met voorliggend initiatief niet extra worden  
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belemmerd en/of onevenredig in hun belangen worden geschaad. Bo-

vendien zijn er andere, bestaande burgerwoningen dichter bij boven-

staande bedrijven gesitueerd, waarmee herbouw van de woning niet 

zal leiden tot extra belemmeringen voor deze bedrijven. 

 

Daarnaast voorziet het voornemen niet in het toevoegen van een 

nieuw milieugevoelig object danwel nieuwe milieugevoelige functie. 

Bovendien is er geen sprake van activiteiten waarin sprake is van vei-

ligheidsrisico’s voor de omgeving. 

 

Derhalve kan gesteld worden dat de ruimtelijke ontwikkeling geen ex-

tra belemmering vormt voor de bedrijven cq. functies in de omgeving.  

 

Gelet op vorenstaande vormt het aspect bedrijven en milieuzonering 

geen belemmering voor de voorgenomen planontwikkeling. 

 

4.3.2. Bodem 

Indien sprake is van een planologische functiewijziging, dient te wor-

den bezien of de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse 

geschikt is voor het voorgenomen gebruik. Ten behoeve van de plan-

ontwikkeling is een verkennend bodem- en asbestonderzoek uitge-

voerd conform de Nederlandse Normen NEN-5707 en NEN-5740bo-

demonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is als bijlage toegevoegd 

aan deze ruimtelijke onderbouwing.  

 

Het doel van een verkennend bodemonderzoek is vaststellen of de 

bodem ter plaatse van geschikt is voor de voorgenomen ontwikkeling. 

Uit het onderzoek komen de volgende bevindingen naar voren: 

 

Zintuiglijk zijn er tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden 

sporadisch bodemvreemde bijmengingen aangetroffen met baksteen-

deeltjes. Voor het overige zijn visueel geen bodemvreemde materia-

len annex verontreinigingen geconstateerd. 

 

Uit de analyseresultaten blijkt, dat de concentraties kobalt en nikkel in 

de bovengrond de achtergrondwaarden overschrijden, maar niet de 

bodemindex en/of interventiewaarden. 

 

Daarnaast blijkt dat met betrekking tot de ondergrond geen van de 

onderzochte parameters de achtergrondwaarden (AW 2000) over-

schrijden. 
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Op basis van een indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit 

kan zowel de boven- als ondergrond als klasse AW 2000 grond be-

stempeld worden. 

 

Uit de analyseresultaten van het grondwater blijkt, dat de concentratie 

barium de betreffende streefwaarde overschrijdt. Voor het overige 

worden geen verhoogde concentraties in het grondwater aangetrof-

fen. De marginaal verhoogde concentratie is van dien aard, dat der-

gelijke verontreinigingen veelvuldig voorkomen in het grondwater in 

onderhavig gebied. Voornoemde verontreiniging kan als gebiedseigen 

bestempeld worden en vormt vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen 

belemmeringen. 

 

Tijdens het verrichten van het bodemonderzoek zijn zintuiglijk geen 

asbestverdachte materialen aangetoond. Op basis van de bevindin-

gen van voornoemd zintuiglijk en analytisch asbestonderzoek, kan de 

hypothese “verdacht” met betrekking tot asbest worden verworpen. 

 

Uit het analytisch onderzoek op bestrijdingsmiddelen blijkt, dat geen 

overschrijdingen worden aangetroffen.  

 

Resumerend kan gesteld worden dat ondanks de licht verhoogde 

concentraties in de bovengrond, deze vanuit milieuhygiënisch oog-

punt geen belemmeringen vormen voor het voorgenomen gebruik 

van onderhavig terrein ten behoeve van woondoeleinden. Voor wat 

betreft de onderzoekslocatie zijn er geen aanleidingen om over te 

gaan tot het uitvoeren van een nader onderzoek. 

 

Gelet op vorenstaande vormt het aspect bodem geen belemmeringen 

voor de beoogde planontwikkeling. 

 

4.3.3. Externe veiligheid 

Externe veiligheid heeft betrekking op locaties waar een ongeval met 

gevaarlijke stoffen kan plaatsvinden, waardoor personen die geen di-

recte relatie hebben tot de risicovolle activiteit zouden kunnen komen 

te overlijden. Bij een ruimtelijke besluit voor het toelaten van (beperkt) 

kwetsbare objecten moet worden getoetst aan risiconormen en veilig-

heidsafstanden. Dit is met name relevant op korte afstand van risico-

bronnen. Indien een (beperkt) kwetsbaar object wordt toegelaten bin-

nen het invloedsgebied van een belangrijke risicobron, moet ook het 

groepsrisico worden verantwoord. Bovendien is het van belang om af 

te wegen in hoeverre nieuwe risicobronnen binnen een plangebied 

worden toegestaan.  
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Voor de beoordeling van een ruimtelijk plan moet voor externe veilig-

heid worden vastgesteld of het plangebied is gelegen binnen het in-

vloedsgebied van specifieke risicovolle inrichtingen, relevante trans-

portroutes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen of relevante buis-

leidingen. Toetsingskaders zijn het "Besluit externe veiligheid inrich-

tingen” (Bevi), het "Besluit externe veiligheid transportroutes" (Bevt) 

en het "Besluit externe veiligheid buisleidingen" (Bevb). Daarnaast 

zijn in het Vuurwerkbesluit en het Activiteitenbesluit milieubeheer vei-

ligheidsafstanden genoemd die rond stationaire risicobronnen, niet 

zijnde een Bevi-inrichting, moeten worden aangehouden. Ook zijn in 

de beleidsvisie externe veiligheid van de gemeente ambities opgeno-

men over het al dan niet toelaten van risicovolle activiteiten.  

 

In onderhavig geval is sprake van het verplaatsen van een kwetsbaar 

object. Het beleid is derhalve van toepassing.  

 

Het plan voorziet zelf niet in de oprichting van een Bevi-inrichting of 

een andere stationaire risicobron. 

 

Risicovolle inrichtingen 

Uit de risicokaart van de provincie Gelderland blijkt dat op korte af-

stand van het plangebied (binnen 1.000 meter) geen Bevi inrichtingen 

aanwezig zijn. Het plangebied is niet gelegen binnen de risicocontour 

of invloedsgebied van een Bevi inrichting of andere stationaire risico-

bron. 

 

Transport gevaarlijke stoffen en leidingen 

Uit de risicokaart blijkt dat het plangebied buiten het invloedsgebied  

van relevante wegen, spoor en/of buisleidingen ligt.  

 
Uitsnede risicokaart externe veiligheid. 
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Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de plan-

ontwikkeling. Een nadere toets aan het aspect extern veiligheid kan 

achterwege blijven. 

 

4.3.4. Geluid 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient op basis van de Wet geluidhinder 

onderzocht te worden of sprake is van geluidsoverlast, in het bijzon-

der in verband met verkeer, spoor of bedrijven. Geluidsgevoelige be-

stemmingen, zoals woningen, mogen niet gerealiseerd worden 

zonder dat eerst een toets aan de geluidnormen plaatsvindt.  

 

Het plan voorziet in het realiseren een vervangende nieuwbouwwo-

ning, die in het kader van Wet geluidhinder dienen te worden aange-

merkt als geluidgevoelig.  

 

Voor diverse wegen binnen de gemeente gelden geluidzones. De ge-

luidzones hebben betrekking op een gebied aan weerszijden van de 

as van de weg, waarbinnen de geluidbelasting van het wegverkeer 

meer dan 50 dB(A) bedraagt. De geluidzone van de Lekdijk Oost be-

draagt 15 meter aan weerszijden van de as.  

 

De te herbouwen woning is geprojecteerd op ca 40 m vanaf de Lek-

dijk Oost  en om die reden buiten de akoestische zone van deze weg. 

Gezien de ligging van het plangebied tot de openbare weg en omlig-

gende functies kan worden gesteld dat in de woning sprake zal zijn 

van een acceptabel geluidsniveau. Een nader akoestisch onderzoek 

is derhalve niet noodzakelijk.  

 

Het plangebied is tevens niet gelegen in de akoestische milieuzone 

van een spoorbaan of bedrijf. 

 

Gelet op vorenstaande vormt het aspect geluid geen belemmering 

voor de beoogde planontwikkeling.  

 

4.3.5. Geur 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is op 1 januari 2007 in wer-

king getreden. Met de Wet geurhinder en veehouderij geldt één toet-

singskader voor vergunningplichtige veehouderijen in de hele ge-

meente. Voor niet vergunningplichtige veehouderijen en overige agra-

rische niet vergunningplichtige bedrijven is het Activiteitenbesluit het 

toetsingskader.  
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De Wet geurhinder en veehouderij bevat normen en afstanden die be-

drijven moeten aanhouden ten opzichte van geurgevoelige objecten. 

Daarnaast geeft de Wet geurhinder en veehouderij gemeenten de be-

leidsvrijheid om maatwerk te leveren dat is afgestemd op de ruimte-

lijke en milieuhygiënische feiten en omstandigheden in een concreet 

gebied en de gewenste (toekomstige) ruimtelijke inrichting. 

 

Ten aanzien van de beoordeling of sprake is van een goed woon- en 

leefklimaat wordt onderscheid gemaakt tussen de voorgrondbelasting 

en achtergrondbelasting. De voorgrondbelasting betreft de geurbelas-

ting van individuele veehouderij op een geurgevoelig object. De 

achtergrondbelasting betreft de gebiedsbelasting: cumulatieve geur-

belasting in een gebied als gevolg van de aanwezige veehouderijen.  

 

Op korte afstand van het plangebied zijn geen veehouderij bedrijven 

gesitueerd. De dichtstbijzijnde agrarische veehouderijbedrijven betref-

fen:  

• een paardenopfokbedrijf op ca 350  m afstand (Lekdijk oost 9/11); 

• een melkveehouderij op ca 650 m afstand (Lekdijk oost 7).  

 

Voor beide bedrijven geldt een richtafstand van 50 meter, waar ruim-

schoots aan wordt voldaan.  

 

Aan de Lekdijk Oost 5 (op ca. 550 meter afstand) was voorheen een 

intensieve veehouderij (varkenshouderij) gevestigd, maar ter plaatse 

zijn de agrarische bedrijfsactiviteiten definitief beëindigd.  

  

Er liggen geen overige veehouderijbedrijven in de nabijheid van de lo-

catie. Er is dan ook geen sprake van geurbelasting op de woning als 

gevolg van nabijgelegen veehouderij.  

 
Uitsnede kaart achtergrondbelasting (Bron: Gebiedsvisie Wet Geurhinder en veehouderij) 
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Ten aanzien van de achtergrondbelasting kan op basis van de zeer 

beperkte aanwezigheid van veehouderijbedrijven in de directe omge-

ving worden gesteld dat sprake is van een acceptabel achtergrondsni-

veau voor geur. Het geuronderzoek uitgevoerd t.b.v. het gemeente-

lijke geurbeleid onderschrijft dit. Op basis van de gemeentelijke geur-

visie bedraagt de achtergrondbelasting ter plaatse tussen de 0 en 5 

OU/m.  

 

Een en ander leidt tot de conclusie dat sprake is van een aanvaard-

baar woon- en leefklimaat in het kader van geur. 

  

4.3.6. Luchtkwaliteit 

In  hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer (hierna ook: Wmb), 

zijn de belangrijkste bepalingen inzake de luchtkwaliteit opgenomen. 

Dit hoofdstuk staat ook wel bekend als de ‘Wet luchtkwaliteit’. Het 

doel van titel 5.2 Wmb is om de mensen te beschermen tegen de ne-

gatieve gevolgen van luchtverontreiniging op hun gezondheid. In de 

wet- en regelgeving zijn de richtlijnen uit de Europese regelgeving op-

genomen, waaraan voorgenomen ontwikkelingen dienen te voldoen. 

 

Indien een project aangeduid kan worden als Niet in betekende mate 

(NIBM) vormen de luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering 

voor het uitoefenen van de bevoegdheid van een bestuursorgaan ex 

artikel 5.16 Wm.  

In het besluit NIBM (niet in betekenende mate) wordt gesteld dat een 

project NIBM is wanneer het aannemelijk is dat het een toename van 

de concentratie veroorzaakt van maximaal 3%. De 3% grens wordt 

gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde 

concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt 

overeen met 1,2 microgram/m3 voor zowel PM10 als NO2. In de rege-

ling NIBM is (onder andere) aangegeven dat een plan tot 1.500 wo-

ningen niet in betekenende mate bijdraagt aan de toename van de 

concentratie fijn stof en stikstofdioxide in de lucht. 

 

Het plan, vervangende nieuwbouw van een woning, is dan ook aan te 

merken als NIBM. Uitgaande van de achtergrondconcentraties die 

gelden binnen de gemeente en het feit dat de ontwikkeling niet is ge-

legen bij knelpunten ten aanzien van de luchtkwaliteit, kan gesteld 

worden dat de luchtkwaliteit voldoet aan de normen die gesteld zijn in 

de Wmb. De Wmb staat derhalve de realisering van de voorziening 

niet in de weg. 

 

Geconcludeerd wordt dat het aspect luchtkwaliteit geen belemmering 

vormt voor onderhavig plan. 
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4.4. Natuur 

4.4.1. Gebieden -Natuurbeschermingswet en EHS 

Het plangebied bevindt zich niet in of direct nabij Natura-2000 gebie-

den, Wetlands of Beschermde- of Staatsnatuurmonumenten. Daar-

naast is het plangebied niet gelegen binnen de ecologische hoofd-

structuur (EHS). 

 

Het plan leidt gelet op aard, omvang en situering van het voornemen 

niet tot een mogelijk effect (externe werking) op beschermde natuur- 

en/of landschapsgebieden. 

 

4.4.2. Soorten – flora en fauna 

De Flora- en Faunawet vormt het wettelijk kader voor de bescherming 

van een groot aantal inheemse bedreigde dier- en plantsoorten. Bij 

nieuwe ruimtelijke ingrepen en activiteiten dient te worden nagegaan 

of deze ingrepen en /of activiteiten eventueel negatieve gevolgen 

hebben voor aanwezige dier- en plantensoorten in de omgeving. De 

wet is bedoeld om soorten te beschermen, niet individuele planten of 

dieren. Het gaat erom dat het voortbestaan van de soort niet in ge-

vaar komt. Te allen tijde geldt dat de algemene zorgplicht ex artikel 2 

van de Flora- en Faunawet van toepassing is. Dit houdt in, dat hande-

lingen die niet noodzakelijk zijn met betrekking tot de voorgenomen 

ingreep en die nadelig zijn voor de in en om het plangebied voorko-

mende flora en fauna, achterwege moet blijven. 

 

In het kader van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling worden de 

restanten van de afgebrande woning alsmede een bijbehorende car-

port en schuur verwijderd en zal ten zuidwesten een nieuwe woning 

worden heropgericht.   

 

Genoemde werkzaamheden zouden mogelijk kunnen leiden tot ver-

storing van beschermde soorten, derhalve is een flora- en fauna on-

derzoek uitgevoerd. Het rapport maakt als bijlage onderdeel uit van 

de ruimtelijke onderbouwing. 

 

Het onderzoek heeft tot doel het vaststellen van de (mogelijke) aan-

wezigheid van beschermde soorten die zijn opgenomen in de tabellen 

van beschermde flora en fauna in het kader van de Flora- en fauna-

wet. Tevens heeft het onderzoek tot doel vast te stellen op welke 

wijze en in welke mate de voorgenomen ontwikkeling invloed kan 

hebben op het eventueel voorkomen van beschermde soorten. Uit de 

onderzoek komt het volgende naar voren: 
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Mogelijk wordt het plangebied gebruikt door enkele algemene soorten 

grondgebonden zoogdieren en algemene soorten amfibieën, die zijn 

opgenomen in FFtabel 1. Mogelijk komt in de randen van het plange-

bied de beschermde plantensoort grote kaardenbol voor. Langs 

de sloten komt mogelijk de beschermde plantensoort zwanenbloem 

voor. De voorgenomen plannen hebben mogelijk een negatief effect 

op zoogdieren, amfibieën en/of planten van FFtabel 1. Voor de soor-

ten van FFtabel 1 geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkeling een 

algehele vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Flora- en fau-

nawet. Het is derhalve niet noodzakelijk mitigerende maatregelen te 

nemen voor de soorten van FFtabel 1. 

 

Het plangebied is geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. De 

voorgenomen ontwikkelingen hebben geen negatieve effecten op mo-

gelijk aanwezig foerageergebied van vleermuizen (FFtabel 3). In de 

nieuwe situatie is het plangebied eveneens geschikt als foerageerge-

bied voor vleermuizen. De voorgenomen plannen hebben geen be-

trekking op een mogelijke vliegroute van vleermuizen langs de dijk. 

Het plangebied biedt geen mogelijkheden voor verblijfplaatsen van 

vleermuizen. 

 

Het plangebied is geschikt als broed- en foerageergebied voor alge-

mene vogelsoorten (FFtabel vogels). De voorgenomen plannen heb-

ben geen negatief effect ten aanzien van broed- en foerageergebied 

van algemene vogelsoorten. In het plangebied en de omgeving blijft 

voldoende broed- en foerageergebied behouden. Door bomen en 

struiken buiten het broedseizoen te verwijderen, worden negatieve ef-

fecten op broedende vogels voorkomen. 

 

Mogelijk behoort het plangebied tot het grotere leef- en foerageerge-

bied van steen- en/of kerkuil. Doordat met de uitvoering van de voor-

genomen plannen per saldo geen verandering optreedt van het leef- 

en foerageergebied van steen- en/of kerkuil zijn negatieve effecten uit 

te sluiten. Het is uit te sluiten dat jaarrond beschermde nesten en 

vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels aanwezig zijn in het plange-

bied. 

 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan worden gesteld dat het 

aspect flora en fauna geen belemmering vormt voor onderhavige ont-

wikkeling. 
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4.5. Verkeer en parkeren 

Met betrekking tot onderhavige planontwikkeling dienen de (eventu-

ele) gevolgen voor de verkeersstructuur alsmede het parkeren inzich-

telijk te worden gemaakt.  

 

Het perceel, waarop de vervangende nieuwbouwwoning is voorzien, 

is reeds voorzien van een bestaande afrit. Als gevolg van de beno-

digde ruimte voor de dijkverzwaring en de situering van de herbouw-

locatie zal de bestaande inrit in westelijke zijde worden opgeschoven.  

Ten aanzien van de verkeersstructuur kan worden gesteld dat het 

planvoornemen niet leidt tot een wijziging ten opzichte van de be-

staande verkeerskundige structuur en situatie.  

 

Parkeren geschiedt op eigen terrein. De locatie biedt voldoende 

ruimte om te hierin te voorzien.  

 

Kortom, het aspect verkeer en parkeren vormt daarmee geen belem-

mering voor onderhavig planvoornemen. 

 

4.6. Waterhuishouding 

4.6.1. Algemeen 

Op grond van het Besluit Ruimtelijke Ordening moet in de toelichting 

van ruimtelijke plannen een waterparagraaf worden opgenomen. 

Hierin wordt beschreven hoe rekening is gehouden met de gevolgen 

van het ruimtelijk plan voor de waterhuishouding. Indien aan de orde 

is tevens het advies van het waterschap in de waterparagraaf ver-

werkt. 

4.6.2. Huidige situatie waterhuishouding 

Bodemopbouw 

Het plangebied is gesitueerd op de rand van het oeverwalgebied. Het 

maaiveld ter plaatse varieert in hoogte en ligt op circa 2,8 meter 

+NAP (op basis van het actueel hoogtebestand Nederland).  

 

De bodem op de locatie bestaat uit kalkhoudende polder- en ooivaag-

gronden, bestaande uit zware zavel en lichte klei (bron: bodemdata).  

 

Oppervlaktewater 

Ten westen van de planlocatie bevindt zich een C-watergang. Ten 

zuiden en oosten van het perceel van de planlocatie is een B-water-

gang gesitueerd. 
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Uitsnede situering watergangen nabij planlocatie (Bron: Legger Wateren, waterschap Rivie-

renland)  

 

Grondwater 

Op de planlocatie is sprake van grondwatertrap VI. De gemiddelde 

hoogste grondwaterstand ligt op 60 cm beneden maaiveld (bron: At-

las Gelderland, provincie Gelderland). De ontwatering is matig. De 

grondwaterstand tijdens het uitgevoerde grondwateronderzoek be-

droeg 90 cm beneden maaiveld.   

 

Hemelwater 

Het hemelwater ter plaatse van de te verplaatsen woning infiltreert 

momenteel nog vrij in de bodem omdat het terrein daar op dit moment 

onverhard is. 

 

Natuurwaarden 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van de ecologische hoofd-

structuur respectievelijk het Gelderse natuurnetwerk en is niet gele-

gen in een hydrologische beschermingszone voor natte natuur. 

 

4.6.3. Toekomstige situatie 

Het plan voorziet in de vervangende nieuwbouw van een woning met 

garage, waarbij de (resten van de) afgebrande woning met bijbeho-

rende bestaande carport en schuur worden gesloopt en 50 meter 

zuidwestelijk op een terp worden herbouwd.  

 

4.6.4. Gevolgen voor de waterhuishouding 

Waterkeringen 

Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en 

onderhoud van de waterkeringen. Het waterschap kent primaire kerin-

gen (deze liggen voornamelijk langs de grote rivieren) en regionale 
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waterkeringen (deze liggen langs boezemwateren en kanalen). Het 

waterkerend vermogen van de dijken mag niet worden aangetast door 

ruimtelijke ingrepen. De huidige sterkte van de waterkering blijft no-

dig. Niet alleen de dijk, maar ook de zogeheten beschermingszones 

aan weerszijden van de dijk verdienen bescherming. De kern- en be-

schermingszone vormen samen de waterkering, daarnaast wordt bij 

primaire waterkeringen ook een buitenbeschermingszone onderschei-

den De Keur van waterschap Rivierenland is hierop van toepassing. 

Er gelden restricties voor bebouwing en andere activiteiten op en 

langs de dijken. 

 

De planlocatie is gelegen binnen de beschermingszone van de dijk, 

zie paragraaf 3.4.2. Oprichting van een nieuw bouwwerk is uitsluitend 

toelaatbaar na afwijken bij omgevingsvergunning door het college. 

Het college vraagt bij het toepassen van deze bevoegdheid advies 

aan het waterschap. 

 

Naast het voorkomen van negatieve effecten op de huidige waterke-

ringen is het van belang dat een eventueel toekomstig hoger bescher-

mingsniveau kan worden gerealiseerd ofwel niet wordt gefrustreerd. 

Het waterschap wil de ruimte behouden om de waterkering in de toe-

komst te versterken. Dat wordt bereikt door te voorkomen dat er wordt 

gebouwd in een bepaalde zone aan weerszijden van de waterkering. 

Dit noemt men het profiel van vrije ruimte. Hiervoor gelden per locatie 

bepaalde afmetingen.   

 

De voorgevel van de te herbouwen woning is geprojecteerd op 44,5 

meter afstand van de referentielijn van de Lekdijk. Conform het opge-

vraagde leggerdwarsprofiel, zie navolgende afbeelding, bedraagt de 

noodzakelijke hoogte van het profiel van de vrije ruimte hier 4,52 me-

ter +NAP. Gelet op de maaiveldhoogte ter plaatse van 2,8 meter 

+NAP dient de woning op 1,72 meter boven het maaiveld te worden 

gerealiseerd. Hiertoe zal de woning op een terp worden gerealiseerd. 

Uitsnede leggerdwarsprofiel, profiel dijkpaal BF004 dd. 15 12 2015  
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Gelet op bovenstaande wordt de herbouwlocatie weliswaar binnen de 

beschermingszone van de dijk herbouwd, maar is de herbouwde wo-

ning conform het opgevraagde dwarsprofiel buiten het profiel van de 

vrije ruimte ten behoeve van de toekomstige dijkverzwaring geprojec-

teerd.   

 

Wateroverlast 

Inrichting en beheer van het waterhuishoudkundig systeem op de lo-

catie dient te zijn gericht op het voorkomen van wateroverlast voor 

wegen en bebouwing en het voorkomen van schade aan de volksge-

zondheid door bijvoorbeeld vochtige kruipruimten, stilstaand water en 

onveilige oevers. Zo nodig dient de drooglegging of ontwatering te 

worden verbeterd (bijvoorbeeld bij lage ligging plangebied of hoge 

grondwaterstanden). Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, 

het straatniveau of het bouwpeil boven het oppervlakte waterpeil ligt. 

Doorgaans geldt voor het maaiveld een drooglegging van 0,70 meter, 

voor het straatpeil een drooglegging van 1 meter en voor het bouwpeil 

een drooglegging van 1,3 meter. 

 

De te herbouwen woning wordt op een terp opgericht. Hiermee is er 

afdoende ontwateringsdiepte, waarmee aan de normen met betrek-

king tot drooglegging kan worden voldaan. 

 

Afkoppeling en waterberging 

Op basis van het principe van hydrologisch neutraal ontwikkelen dient 

te worden voorkomen dat door bebouwing en verharding een ver-

snelde waterafvoer plaatsvindt. De gemeente streeft naar het vast-

houden van gebiedseigen water door benutting van de natuurlijke ber-

gingscapaciteit van bodem en oppervlaktewater. Transport van 

schoon hemelwater via de riolering moet worden vermeden. Het he-

melwater dient zoveel mogelijk te worden afgekoppeld van het riole-

ringsstelsel en op eigen terrein worden verwerkt. Indien dit niet moge-

lijk is kan in overleg met het waterschap worden bekeken in hoeverre 

vertraagde afvoer naar het oppervlakte water mogelijk is. Indien de 

toename van het verhard oppervlak als gevolg van het bouwplan 

meer dan 1.500 m2 bedraagt (in het landelijk gebied) dan is het plan 

op grond van het waterschapsbeleid compensatieplichtig. Dit betekent 

dat dan de aanleg van een extra waterbergingsvoorziening 

noodzakelijk is. De benodigde ruimte voor compenserende waterber-

ging dient in dat geval te worden verantwoord. 

 

De toename van verhard oppervlak is nihil, omdat de huidige woning 

met bijgebouwen komt te vervallen. Er is sprake van een hydrologisch 
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neutrale ontwikkeling. Er behoeft dan ook geen compenserende wa-

terberging te worden gerealiseerd. Het hemelwater dient wel binnen 

het plangebied te worden verwerkt.  

 

Afvoer schoon- en vuilwater 

In het kader van het bevorderen van het duurzaam omgaan met water 

is het beleid van de gemeente en het waterschap erop gericht om 

schoon hemelwater af te koppelen van het gemengde rioolstelsel (of 

niet aan te koppelen). Hemelwater dat van de daken af stroomt is aan 

te merken als schoon. Zuivering van dit water is dan ook niet noodza-

kelijk. 

 

Het (schone) hemelwater van de nieuwe gebouwen en verhardingen 

zal worden afgekoppeld en niet op de riolering worden aangesloten, 

maar in de bodem worden geïnfiltreerd. 

 

Het (schone) hemelwater van het nieuwe gebouw en verhardingen zal 

worden afgekoppeld en niet op de riolering worden aangesloten, maar 

naar de westelijk gelegen c-watergang worden geleid. 

 

Het vuilwater wordt gescheiden afgevoerd. De droogweerafvoer zal 

vanuit de nieuwe bebouwing aangesloten worden op het bestaande 

rioolsysteem. De inhoudelijke afstemming hierover zal plaatsvinden in 

het kader van de omgevingsvergunning voor het bouwen. 

 

Waterlopen 

Het voorgenomen initiatief heeft geen effect op de bestaande 

c-watergang ten westen van de planlocatie en de bestaande b-water-

gangen ten zuiden en oosten van de planlocatie. 

 

Waterkwaliteit - Duurzaam waterbeheer 

De gemeente streeft naar een goede waterkwaliteit, die voldoet aan 

de gestelde eisen. Van belang is dat zo min mogelijk vervuilende stof-

fen worden toegevoegd aan het grond- en oppervlaktewatersysteem. 

Alleen schoon hemelwater wordt afgevoerd naar de bodem en/of het 

oppervlaktewater. Verontreiniging van hemelwater afkomstig van da-

ken dient primair te worden voorkomen door toepassing van niet-uitlo-

gende materialen (zoals bv lood, koper en zink). 

 

Afvalwater wordt op doelmatige wijze afgevoerd via de riolering. Het 

water wordt opgevangen en via de rioolpersleiding afgevoerd. 

 

Vervuiling van grondwater is niet aan de orde. 
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Natuurwaarden 

Vanuit natuuroogpunt is in het plangebied geen sprake van bijzondere 

waarden ter plaatse. Er behoeven in dit kader geen maatregelen te 

worden getroffen. 

 

Het voorgenomen initiatief heeft verder geen effect op de bestaande 

watergangen en waterschapsbelangen. 

 

4.6.5. Watertoets 

Voor onderhavig plan is de watertoets uitgevoerd. De watertoets is 

bedoeld om ruimtelijke plannen meer waterbestendig te maken, waar-

bij wateraspecten vroegtijdig en expliciet worden meegenomen in 

ruimtelijke plannen en bij locatiekeuzen. De watertoets voor dit plan 

heeft plaatsgevonden via de Digitale Watertoets (www.dewater-

toets.nl).  

 

Uit de ingevoerde gegevens volgt dat er sprake is van een ruimtelijk 

plan dat mogelijk invloed heeft op de taken en belangen van het wa-

terschap. Dit ruimtelijk plan dient dan ook de normale watertoetspro-

cedure te volgen. Dit betekent dat er nader overleg plaats moet vin-

den met het Waterschap Rivierenland. 

 

Hiertoe heeft bij de opstelling van deze onderbouwing met het water-

schap reeds afstemming plaats gevonden over de situering van de te 

herbouwen woning. In het kader van het vooroverleg met het Water-

schap zal de onderbouwing nader worden besproken. De eventueel 

door het waterschap aangeduide aandachtspunten zullen in de onder-

bouwing worden verwerkt. 

 

De rapportage digitale watertoets is als bijlage opgenomen bij deze 

onderbouwing. 

 

4.6.6. Conclusie 

Vorenstaande houdt in dat de waterhuishouding geen belemmering 

vormt voor realisering van het initiatief. 
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5. PLANOLOGISCHE TOETSING 

Voorliggende ruimtelijke ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door 

toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a , onder 3 van de Wabo 

(projectafwijkingsbesluit). Hiermee kan het bevoegd gezag door mid-

del van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van de 

vigerend bestemmingsplan “Buitengebied 2008” alsmede het rijksin-

passingsplan ‘Dijkverbetering Hagestein-Opheusden’. 

 

Het voornemen heeft betrekking op de vervangende nieuwbouw van 

een woning met garage op de locatie Lekdijk Oost 36. De bestaande 

woning ter plaatse is afgebrand. De resten hiervan zullen evenals een 

bestaande schuur en carport worden afgebroken. Als gevolg van de 

toekomstige, noodzakelijke dijkverzwaring is herbouw van de woning 

op de bestaande locatie, aan de teen van de dijk niet wenselijk. De 

woning met garage zal op 40 meter afstand van de dijk, op een terp, 

worden herbouwd. Een bestaande schuur en paardenbak blijven on-

gewijzigd gehandhaafd.  

 

De herbouwlocatie is weliswaar geprojecteerd binnen de bescher-

mingszone van de waterkering, maar buiten het zogenaamde profiel 

van de vrije ruimte van de dijk, waardoor geen belemmering voor een 

toekomstige dijkverzwaring ontstaat. Hiertoe zal de woning met ga-

rage op een terp worden herbouwd, op een hoogte van circa 1,8 me-

ter boven maaiveld. 

 

De locatie is niet gelegen het Gelders natuurnetwerk, maar maakt  

wel onderdeel uit van het Nationaal landschap rivierenland. Met het 

voornemen blijft de bestaande verkaveling, watergangen en wegen-

structuur gehandhaafd. De binnen het gebied aanwezige landschap-

pelijke waarden worden, gelet op de bestaande landschappelijke in-

passing met onderhavig voornemen niet aangetast. Het voornemen 

heeft geen negatieve invloed op overige omgevingswaarden. 

 

Het voornemen leidt daarnaast niet tot milieutechnische gevolgen 

effecten voor de omgeving. In de nabije omgeving van de planlocatie 

zijn geen functies (bedrijven) gesitueerd, die belemmeringen kunnen 

ondervinden van voorliggend project. De milieuaspecten vormen geen 

beletsel voor realisatie van het plan. 

 

Zoals in deze onderbouwing beschreven en uit bovenstaande blijkend 

past het voorgenomen plan binnen de beleidskaders van de 

verschillende overheidslagen en zijn er geen overige planologische 

danwel milieuhygiënische belemmeringen voor de herbouw van de 

woning.   
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6. JURIDISCHE ASPECTEN 

De omgevingsvergunning afwijking bestemmingsplan bestaat naast 

de bouwkundige onderdelen uit voorliggende ruimtelijke onderbou-

wing en een geometrische plaatsbepaling. 

 

6.1. Inleiding 

Sinds 1 januari 2010 geldt ingevolge de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro) de verplichting, dat ruimtelijke instrumenten, zoals bestem-

mingsplannen, beheersverordeningen en inpassingsplannen, langs 

elektronische weg beschikbaar worden gesteld. Dit vereiste is ook 

van toepassing op een procedure omgevingsvergunning. Deze dient 

ook langs elektronische weg plaats te vinden overeenkomstig de ei-

sen die hiervoor worden gegeven in de Regeling standaarden ruimte-

lijke ordening 2012. 

 

6.2. Ruimtelijke onderbouwing 

De ruimtelijke onderbouwing van een omgevingsvergunning is het 

toetsingskader. De ruimtelijke onderbouwing geeft een omschrijving 

van het planvoornemen, een weergave van de beweegredenen, de 

onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten, zoals deze aan 

de ruimtelijke onderbouwing ten grondslag liggen. 

 

6.3. Geometrische plaatsbepaling 

De procedure omgevingsvergunning (voormalig projectbesluit) dient 

ook langs elektronische weg plaats te vinden overeenkomstig de ei-

sen die hiervoor worden gegeven in de Regeling standaarden ruimte-

lijke ordening 2012. Gewaarborgd blijft daarmee dat op perceels-

niveau het geldende planologische regime (zoals onder meer het be-

stemmingsplan) kan worden geraadpleegd, alsmede dat kenbaar is 

wanneer voor welk project een procedure omgevingsvergunning is 

toegepast. 
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7. ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE AANVAARD-

BAARHEID 

7.1. Economische uitvoerbaarheid 

Bij het opstellen van een bestemmingsplan moet onderzocht worden 

of het plan economisch uitvoerbaar is. In een aantal gevallen moet 

een exploitatieplan worden vastgesteld. Daarnaast dient te worden 

onderzocht in hoeverre de voorgenomen afwijking ten opzichte van 

het geldende bestemmingsplan aanleiding kan geven tot aanspraken 

op planschade.  

  

In casu is het opstellen van een exploitatieplan niet noodzakelijk, om-

dat het niet nodig is eisen of regels te stellen aan het bouwrijp maken 

of de inrichting van het openbaar gebied. Bovendien heeft voorlig-

gende procedure betrekking op een particulier initiatief, waarbij de fi-

nanciële consequenties uitsluitend door de initiatiefnemer zullen wor-

den gedragen. Hiertoe wordt met de initiatiefnemer een anterieure 

overeenkomst afgesloten betreffende verhaal van exploitatiekosten.  

 

Hierin wordt tevens een planschadeovereenkomst opgenomen, waar-

mee wordt geregeld dat eventuele reëele aanvragen inzake de tege-

moetkoming in de planschade voor rekening van de initiatiefnemer 

zullen komen.  

 

Het plan is hiermee economisch uitvoerbaar. Het opstellen van een 

exploitatieplan is daarom niet nodig. Het plan heeft verder geen con-

sequenties voor de gemeentelijke kas.  

 

7.2. Maatschappelijke aanvaardbaarheid 

Procedure 

De procedure voor vaststelling van een omgevingsvergunning is door 

de wetgever geregeld in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo).  

 

Na publicatie van het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning 

heeft een ieder vervolgens zes weken de mogelijkheid om te reage-

ren op het voorgenomen besluit. Het gemeentebestuur neemt moge-

lijke bezwaren mee in haar afweging over de definitieve verlening van 

de vergunning. 
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BIJLAGEN 

- Brief waterschap 

- Verkennend bodemonderzoek 

- Quickscan Flora en fauna    

- Digitale watertoets 

 


