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Onderwerp 

Ontwerpbesluit – Verlening omgevingsvergunning  

Geachte heer Van Ossenbruggen, 

 

Op 2 februari 2017 ontvingen wij uw uitgebreide aanvraag 

omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan aan 

de Bulksestraat 1 in Ingen.  

 

Kennisgeving ontwerpbeschikking  

Uw aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken 

worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van  

3 mei 2017 ter inzage gelegd. Een exemplaar van de kennisgeving en 

van de ontwerp beschikking treft u hierbij aan. 

Belanghebbenden kunnen tijdens de periode van ter inzage legging, 6 

weken, eventuele zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking indienen.  

 

Zienswijzen 

Het is mogelijk de aanvraag om de omgevingsvergunning in te zien en 

een zienswijze tegen het ontwerp besluit omgevingsvergunning in te 

dienen. De zienswijze moet worden gericht aan de gemeente Buren. De 

zienswijze dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende 

bevatten: 

 

- de naam en het adres van de indiener; 

- de dagtekening van de zienswijze; 

- de verzenddatum en het kenmerk van het ontwerpbesluit 

(kenmerk 021481037); 

- de gronden van de zienswijze (motivering); 

- een nadere toelichting/motivering waarom u niet eerder een 

zienswijze heeft gemaakt. 

  

  

Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel 

Van Ossenbruggen Coldstores B.V. 

t.a.v. de heer C.W. van Ossenbruggen 

Bulksestraat 1 

4031 JW  INGEN 
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Tot slot 

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met Wim Vos, bereikbaar 

op telefoonnummer 0344-579314. Hij beantwoordt uw vragen graag. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Buren, 

Namens deze, 

 

 

 

 

 

 

A.J. Knoop 

Coördinator Omgevingsdienst Rivierenland 
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ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING 
Artikel 2.1  

 

Op 2 februari 2017 ontvingen wij uw uitgebreide aanvraag 

omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan aan 

de Bulksestraat 1 in Ingen.  

 

Gegevens aanvrager  

Van Ossenbruggen Coldstores B.V. 

t.a.v. de heer C.W. van Ossenbruggen 

Bulksestraat 1 

4031 JW  INGEN 

 

Besluit  

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1 en 2.12 van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning 

te verlenen.  

 

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit: 

 Handelen in strijd met regels Ruimtelijke ordening (Art. 2.1 lid 1c 

wabo);  

Procedure  

De uitgebreide besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig 

het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld voor de activiteit ‘Handelen 

in strijd met regels ruimtelijke ordening’ aan artikel 2.12 van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voorts is de aanvraag 

getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling 

omgevingsrecht.  

 

Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de 

gevraagde omgevingsvergunning. 

 

Volledigheid 

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij de volledigheid beoordeeld. 

Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. Op 16 maart 

2017 hebben wij u gevraagd om aanvullende gegevens. Wij hebben 

daarbij aangegeven dat de wettelijke proceduretermijn maximaal 28 

dagen langer kan duren. 

 

Op 10 april 2017 hebben wij de aanvullende gegevens van u 

ontvangen. Hierdoor is de wettelijke procedure verlengd met 25 dagen. 

De door ons ontvangen aanvraag met bijbehorende stukken voldoet 

aan de indieningsvereisten. 
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Overige bijgevoegde documenten  

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de 

volgende documenten deel uitmaken van de vergunning: 

 

 Aanvraagformulier omgevingsvergunning ontvangen 2 februari 

2017; 

 Gewijzigde ruimtelijke onderbouwing ontvangen 10 april 2017. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Buren, 

Namens deze, 

 

 

 

 

 

 

A.J. Knoop 

Coördinator Omgevingsdienst Rivierenland 

 

 

 

 

 

 

Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? 

Het is mogelijk de aanvraag om omgevingsvergunning in te zien. Bent 

u het niet eens met het ontwerpbesluit dan kunt en een zienswijze 

tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning indienen. De zienswijze 

moet worden gericht aan Burgemeester en wethouders van de 

gemeente Buren. De zienswijze dient te zijn ondertekend en tenminste 

het volgende bevatten: 

de naam en het adres van de indiener; 

- de dagtekening van de zienswijze; 

- de verzenddatum en het kenmerk van het ontwerpbesluit 

(kenmerk 021481037); 

- de gronden van de zienswijze (motivering); 

- een nadere toelichting/motivering waarom u niet eerder een 

zienswijze heeft gemaakt. 
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Inhoudsopgave  

 

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de 

omgevingsvergunning, verleend op (BESLUIT DATUM) aan Van 

Ossenbruggen Coldstores B.V. voor het afwijken van het 

bestemmingsplan aan de Bulksestraat 1 in Ingen.  

 

 Voorschriften en voorwaarden 

 Overwegingen  
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Voorschriften 

Aan de omgevingsvergunning is het volgende voorschrift verbonden:  

- De verleende omgevingsvergunning biedt u geen mogelijkheid 

voor het bouwen. Hiervoor moet u een omgevingsvergunning 

aanvragen met de activiteit “Bouwen”. 

Overwegingen   

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten 

grondslag: 

 

Bestemmingsplan 

 De activiteit is getoetst aan het ter plaatse geldende 

bestemmingsplan “Buitengebied 2008”. Het perceel heeft op grond 

daarvan de bestemming “Agrarisch” (artikel 04); 

 Dat de aanvraag niet in overeenstemming is met de bij het 

geldende bestemmingsplan behorende verbeelding en regels; 

 Er wordt gebouwd buiten het bouwvlak; 

 Er is geen afwijking op grond van dit bestemmingsplan mogelijk 

middels artikel 2.12 lid 1 sub a onder 1 van de Wabo (binnenplanse 

afwijking); 

 Er is geen afwijking mogelijk middels artikel 2.12 lid 1 sub a onder 

2 van de Wabo (buitenplans kleine afwijking); 

 De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Buren heeft  

positief geadviseerd en wil medewerking verlenen aan het 

vergroten van het bouwvlak middels een afwijking op grond van 

artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo (buitenplans grote 

afwijking); 

 Uw aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken 

worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang 

van 4 mei 2017 en met 14 juni 2017 ter inzage gelegd; 

 Gelet hierop moet de omgevingsvergunning op deze grond worden 

verleend. 

 

Zienswijzen 

 dat gedurende de inzage termijn wel/geen zienswijzen zijn 

ingediend; 

 dat de ingediende zienswijze wel/geen aanleiding geven om het 

verzoek niet toe te staan. 

 

Conclusie 

Gezien bovenstaande toetsingen die betrekking hebben op het afwijken 

van het bestemmingsplan zijn er ten aanzien van deze activiteit geen 

redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. 
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Formulierversie
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1 Adres

Postcode 4031JW

Huisnummer 1

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Bulksestraat

Plaatsnaam Ingen

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
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Ja
Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie Fruitbedrijf
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Bestemmingsplan
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Zie rapportage ruimtelijke onderbouwing
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exploitatieplan?

Ja
Nee
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Ruimtelijke onderbouwing 
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Gemeente Buren 
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Hoofdvestiging 

Bosscheweg 107 

5282 WV Boxtel 

T +31 (0)411 850 400 
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Ruimtelijke onderbouwing 

Buitengebied, Bulksestraat 1 te Ingen 

Gemeente Buren 

 

Rapportnummer: 

 

211x08779.090854_3 

IMRO-IDN-nr: 

 

NL.IMRO.0214.BUIOMG2017015-on01 

Datum: 

 

20 maart 2017 

Contactpersoon opdrachtgever: 

 

Van Kessel Architectuur en Projectmanagement BV 

De heer P. van Bergen 

Projectteam BRO: 

 

Corianne Verberne, Marloes Timmers 

Bron foto kaft:  

 

BRO, abstract 

Beknopte inhoud:  

 

Initiatiefnemer wil het agrarisch bedrijf uitbreiden in 

zuidelijke richting. Onderdeel van de uitbreiding is de 

aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg naar de Kette-

ringseweg. 
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1. INLEIDING 

 

 
1.1 Aanleiding en doelstelling 
 

Van Ossenbruggen Fruit B.V., hierna initiatiefnemer, is gevestigd aan de Bulksestraat 1 te Ingen en 

wil ten behoeve van haar bedrijfsvoering haar bedrijfsgebouwen fors uitbreiden. Samen met de erf-

verharding resulteert dit in een uitbreiding van het agrarisch bouwvlak van 1 hectare. Om de bedrijfs-

uitbreiding te kunnen realiseren wordt een watergang omgelegd en tevens een nieuwe inrit/oprit gere-

aliseerd. Daarnaast wordt de waterberging voor onderhavig initiatief gerealiseerd ten noorden van het 

projectgebied aan de Essenbroek. De bedrijfsuitbreiding, de aanleg van de inrit/oprit en daarmee de 

omlegging van de watergang passen niet binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied Bu-

ren’. Het realiseren van de waterberging is wel rechtstreeks planologisch-juridisch mogelijk. 

 

Om onderhavig initiatief te mogen realiseren dient een ‘buitenplanse’ procedure doorlopen te worden. 

In overleg met gemeente Buren is afgesproken dat een omgevingsvergunningsprocedure wordt door-

lopen voor het afwijken van het bestemmingsplan conform art. 2.12 lid 1a sub 3 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De voorliggende rapportage voorziet in de ruimtelijke onderbou-

wing als onderdeel van de omgevingsvergunning.  

 

 

1.2 Ligging en begrenzing 
 

Het projectgebied is gelegen in het buitengebied aan de Bulksestraat 1 te Ingen. Ten oosten ligt de 

kern Ingen en ten noord(west)en ligt het buurtschap Ganzert en de kern Eck en Wiel. Het projectge-

bied wordt ontsloten aan de Ketteringseweg. Deze weg loopt ten zuiden van het projectgebied. Het 

projectgebied staat kadastraal bekend als gemeente Ingen, sectie F, perceelnummers 194, 196, 400, 

446, 538, 541, 586, 587, 588, 592. Het gebied waar de watercompensatie plaatsvindt staat bekend als 

gemeente Lienden, sectie I, perceelnummer 109. 
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Eck en Wiel 
Ganzert 

Ingen 

Figuur 1.1: (Globale) ligging projectgebied en watercompensatiegebied (Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 
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1.3 Vigerende bestemmingsplannen 
 

Voor het onderhavig projectgebied vigeren vier bestemmingsplannen, namelijk: 

 Bestemmingsplan “Buitengebied, vierde herziening” (vastgesteld 20 mei 2014); 

 Bestemmingsplan “Buitengebied, zesde herziening” (vastgesteld 28 juni 2016); 

 Bestemmingsplan “Reparatieplan Buitengebied 2012” (vastgesteld 2 januari 2013); 

 Bestemmingsplan “Buitengebied Buren” (vastgesteld 29 september 2009). 

 

De bestaande bedrijfsbebouwing van Van Ossenbruggen B.V. is gesitueerd in de bestemmingsplan-

nen “Buitengebied, vierde herziening” en “Buitengebied, zesde herziening”. Het omleggen van de 

bestaande watergang ter plaatse van de beoogde bedrijfsbebouwing en het toepassen van water-

compensatie zijn rechtstreeks mogelijk op basis van de bestemmingsplannen “Reparatieplan Buiten-

gebied 2012” en “Buitengebied Buren 2008”.  

 

Het uitbreiden van de bedrijfsbebouwing en de aanleg van een nieuwe inrit/oprit zijn niet rechtstreeks 

mogelijk volgens het bestemmingsplan “Buitengebied Buren”. Ter plaatse van de voorgenomen uit-

breiding geldt nu de bestemming “Agrarisch” zonder bouwvlak. Er is dus sprake van een functionele 

en ruimtelijke strijdigheid. De uitbreiding van bedrijfsbebouwing ten zuiden is strijdig in ruimtelijke zin 

en het creëren van een inrit/oprit is in functionele zin strijdig met de vigerende bestemming. 

 

Figuur 1.2: Vigerende bestemmingsplannen bestaand bedrijf Van Ossenbruggen (Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 
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Figuur 1.3: Vigerende bestemmingsplannen ter plaatse van de uitbreiding bedrijfsbebouwing, inrit/uitrit en water-
compensatiegebied (Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 
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1.4 Leeswijzer 
 

In de ruimtelijke onderbouwing wordt na dit inleidende hoofdstuk in hoofdstuk 2 het plan zelf beschre-

ven. bestaat uit een toelichting. Richtinggevend voor het beleid dat de gemeente Buren met haar be-

stemmingsplannen kan voeren zijn de beleidskaders, zoals die door hogere overheden en de ge-

meente zelf in een eerder stadium reeds zijn vastgelegd. De relevante beleidskaders zullen in hoofd-

stuk 3 beschreven worden.  

 

De in het plan op te nemen ontwikkelingsmogelijkheden worden vervolgens in hoofdstuk 4 getoetst op 

hun consequenties aan de hand van verschillende aspecten flora en fauna, cultuurhistorie, milieu, 

water en dergelijke. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de economische en maatschappelijke uitvoer-

baarheid. 
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2. BESCHRIJVING PROJECTGEBIED 

 

 

2.1 Beschrijving omgeving 
 

Van Ossenbruggen Fruit B.V. is gelegen ten westen van de kern Ingen. Er is sprake van een ge-

mengde omgeving. De omgeving wordt gekenmerkt door burgerwoningen, recreatieve en agrarische 

bedrijven en een caravansstallingsbedrijf. Verder naar het noorden toe begint het buurschap Ganzert 

en ten oosten begint de bebouwde kom van Ingen. Vanaf de Bulksestraat is Van Ossenbruggen Fruit 

B.V. duidelijk waarneembaar. Het projectgebied wordt ingesloten door een waterloop aan de oostkant 

en verschillende fruitteelten aan de zuid- en westzijde.  

 

 

2.2 Beschrijving projectgebied 
 

Van Ossenbruggen Fruit B.V. heeft meer dan 90 hectare gronden in bezit voor fruitteelten. Daarnaast 

is er 150 hectare gepacht fruit uit de directe omgeving
1
. Het bedrijf is al 45 jaar gevestigd op de locatie 

gelegen aan Bulksestraat 1 te Ingen. In de huidige situatie bestaat het projectgebied uit het bestaande 

bedrijfsperceel. In de bedrijfsgebouwen vindt opslag van verschillende teelten plaats en zijn verschil-

                                                      
1
 In feite vervult Van Ossenbruggen Fruit B.V. een satellietfunctie in deze voor een aantal fruittelers in haar directe omgeving.  

  Deze fruittelers houden zich alleen bezig met de teelt en het product wordt aangevoerd in de oogsttijd. Dit alles als pachtactivi 
  teiten welke een onderdeel vormen van de agrarische activiteiten van de Van Ossenbruggen Fruit B.V..  

Figuur 2.1: Bestaande situatie Bulksestraat 1 te Ingen (Bron: Van Kessel Architectuur en Projectmanagement B.V.) 
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lende sorteerruimten aanwezig. Ten noorden van het projectgebied is een fruitboomgaard en een 

plattelandswoning aanwezig en ten noordwesten zijn de twee bedrijfswoningen gelegen. Verder is ten 

westen van het projectgebied een transport- en overslagplaats aanwezig.  

 

 

2.3 Planbeschrijving 
 

Het plan betreft het uitbreiden van het bestaande bedrijfsgebouwen van Van Ossenbruggen Fruit B.V.. 

Het gaat om de uitbreiding van bedrijfsruimte aan de achterzijde van het bestaande bedrijfspand. De-

ze uitbreiding is bedoeld voor een verpakkings- en sorteercentrum en fustenopslag. Daarnaast wordt 

de transport- en overslagplaats uitgebreid. De totale uitbreiding (bedrijfsbebouwing en erfverharding) 

heeft een oppervlakte van circa 1 hectare. De bedrijfsbebouwing maakt hiervan circa 5.200 m
2
 uit. 

 

 
Figuur 2.2: Toekomstige situatie (Bron: Van Kessel Architectuur en Projectmanagement B.V.) 
 

De uitbreiding is noodzakelijk in verband met de hogere eisen in het kader van voedselveiligheid en 

Arbo wet- en regelgeving. Daarbij worden steeds hogere eisen gesteld aan de producten vanuit Retail 

en de consument, waardoor een moderniseringsslag van het bedrijf noodzakelijk is. Door de bedrijfs-

uitbreiding kan Van Ossenbruggen Fruit B.V. beter sturen op de productstromen binnen haar bedrijf 

en zich daardoor beter onderscheiden op de markt met haar fruitproducten. 

  

Om de uitbreiding mogelijk te maken is verlegging van de aanwezige A-watergang noodzakelijk. De 

watergang wordt zo verlegd dat de nieuwe bebouwing omzoomd wordt door hoog opgaand groen 

middels landschappelijke inpassing (zie ook figuur 2.3).  
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Figuur 2.3: Landschappelijke inpassing uitbreiding bedrijfsbebouwing Bulkestraat 1 (Bron: Van Kessel Architectuur en Project-

management B.V.) 

 

Om de Bulksestraat te ontlasten wordt tevens een nieuwe inrit/oprit gerealiseerd (zie figuur 2.4), 

waarbij gekozen is voor het aansluiten op en verbreden van de Ketteringseweg. 

 

Figuur 2.4: Situering inrit/uitrit (Bron: Van Kessel Architectuur en Projectmanagement B.V.) 
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De gronden waarover de toekomstige inrit/oprit loopt, zijn allen in eigendom van initiatiefnemer. Voor 

het algehele plan is in oktober 2016 door SAAB een positief advies afgegeven om het plan doorgang 

te doen laten vinden. Het advies is opgenomen als bijlage. 
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3. BELEIDSKADER 

 

 

3.1 Rijksbeleid 
 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte geeft de ambitie aan voor Nederland in 2040. Die ambitie is 

vertaald in doelen voor de middellange termijn tot 2028. Het Rijk streeft naar een concurrerend, be-

reikbaar, leefbaar en veilig Nederland. De bestuurlijke drukte, ingewikkelde regelgeving of een secto-

rale blik met negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van Nederland dient met de nieuwe structuurvi-

sie gekeerd te worden. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationa-

le belangen. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid.  

 

Doorwerking projectgebied  

Het onderhavige plan bevindt zich niet in de nationale hoofdstructuur en omvat geen ontwikkelingen 

van landsbelang.  

 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) (2011) 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) geeft richtlijnen voor de inhoud van bestem-

mingsplannen voor zover het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen van nationaal belang. Deze vorm van 

normstelling sluit aan op de vroegere pkb's met concrete beleidsbeslissingen en beslissingen van 

wezenlijk belang die ook van betekenis waren voor de lagere overheden. Het besluit (eerste tranche) 

is vastgesteld op 22 augustus 2011 en is op 30 december 2011 in werking getreden. Op 1 oktober 

2012 zijn enkele wijzigingen in werking getreden. 

 

In de SVIR is vastgesteld dat voor een beperkt aantal onderwerpen de bevoegdheid om algemene 

regels te stellen zou moeten worden ingezet door de Rijksoverheid. Het gaat onder meer om de vol-

gende nationale belangen: Rijksvaarwegen, Project Mainportontwikkeling Rotterdam, Kustfundament, 

Grote Rivieren, Waddenzee en waddengebied, Defensie, Ecologische Hoofdstructuur, Erfgoederen 

van uitzonderlijke universele waarde, Hoofdwegen en hoofdspoorwegen, elektriciteitsvoorziening, 

Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, Primaire waterkeringen bui-

ten het kustfundament en IJsselmeergebied. In het SVIR wordt bepaald welke kaderstellende uitspra-

ken zodanig zijn geformuleerd dat deze bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke be-

sluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau. Het Barro bevestigt in juridische zin die kaderstellende 

uitspraken. 

 

De normering uit het Barro werkt zoveel mogelijk direct door op het niveau van de lokale besluitvor-

ming. Bij besluitvorming over bestemmingsplannen moeten de regels worden gerespecteerd. Het me-

rendeel van de regels legt beperkingen op, daarin is een gradatie te onderkennen. Deze zijn geformu-

leerd als een ‘ja-mits’, een ‘ja, voor zover’, een ‘nee-tenzij’, een ‘nee-als’ of een stringente ‘nee’ bepa-

ling. 
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Doorwerking projectgebied 

Met dit initiatief worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt waarbij nationale belangen 

gemoeid zijn. Het Barro heeft dan ook geen invloed op dit plan. 

 

Ladder voor duurzame verstedelijking (art. 3.1.6. lid 2 Bro) 

Het toepassen van de Ladder voor duurzame verstedelijking (art. 3.1.6. lid 2 Bro) is verplicht bij de 

planologische procedure voor iedere nieuwe stedelijke ontwikkeling, als bedoeld in art. 1.1.1. van het 

Bro. Omdat de beoogde ontwikkeling een agrarische ontwikkeling betreft, wordt aangenomen dat de-

ze niet als nieuwe stedelijke ontwikkeling geldt. Desondanks is voor een goede ruimtelijke ordening 

inzicht gewenst in nut en noodzaak van de ontwikkeling. Om dit inzicht te verschaffen zijn de drie 

stappen (‘treden’) van de Ladder doorlopen: 

1. de voorgenomen stedelijke ontwikkeling dient te voorzien in een actuele regionale behoefte; 

2. indien uit stap 1 volgt dat de ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte moet be-

schreven worden in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de betref-

fende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, 

transformatie of anderszins; 

3. indien uit stap 2 blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied van 

de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die be-

hoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten 

zijn of als zodanig worden ontwikkeld. 

 

Vermeld dient nog te worden dat het Rijk voornemens is om de Ladder in 2017 aan te passen. Het 

Rijk wil de tekst van de Ladder terugbrengen naar de essentie, namelijk de noodzaak om aan te ge-

ven dat de voorgenomen nieuwe stedelijke ontwikkeling voorziet in een behoefteplus een motivering 

indien de stedelijke ontwikkeling niet binnen bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd. Con-

creet betekent dit dat onderzoek naar het actuele en regionale aspect van de behoefte en Trede 3 

komt te vervallen. In deze paragraaf wordt, ter voorkoming van nieuwe definitiekwesties en jurispru-

dentie, aangesloten op de huidige Laddertekst.  

 

Doorwerking projectgebied  

Stap 1: actuele regionale behoefte (zie ook bijlage Brief Verzoek tot medewerking) 

De beoogde ontwikkeling voorziet om de volgende redenen in een actuele regionale behoefte  

 Vanuit de markt is vraag naar grote, constante partijen fruit. Dit betekent een verdere specialisatie 

van de onderdelen van de productiekolom. Van Ossenbruggen Fruit B.V. richt zich op de opslag 

en het verpakken van fruit.  

 Daarbij is er vanuit de detailhandel vraag naar steeds specifiekere verpakkingen, waardoor steeds 

meer verpakkingsmateriaal in voorraad gehouden moet worden en er steeds specifiekere verpak-

kingsmachines nodig zijn.  

 Daarbij is behoefte aan een efficiëntere inrichting, omdat door ruimtegebrek de heftrucks momen-

teel deels over looppaden moeten rijden.  

 In een ruimere bedrijfsopzet is het ook mogelijk om de kwaliteit van het sorteerproces verder te 

verhogen. 
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 Tot slot kan binnen een ruimere bedrijfsopzet ook de personele voorzieningen worden verbeterd, 

waarmee de werkomgeving kan worden geoptimaliseerd.  

Om in bovenstaande behoeften te kunnen voorzien is een grotere en efficiënter opgezette bedrijfs-

ruimte benodigd aan de Bulksestraat 1 in Ingen. De beoogde ontwikkeling is hierop gericht. 

 

Verder wordt erop gewezen dat de gemeente Buren in het Fruitpact (zie tekstkader), waarin gestreefd 

wordt de concurrentiepositie van het fruitcluster te versterken. De voorgenomen uitbreiding en ver-

sterking van de productielocatie Van Ossenbruggen Fruit B.V. past binnen dit regionale pact. 

 

Tekstkader: de toekomst van fruit in het Rivierenland 

Het Fruitpact is een bijzonder samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven in het Rivierenland: 

de Betuwe, het Land van Maas en Waal en de Bommelerwaard. De fruitteelt is van oudsher sterk op deze 

plek verankerd en heeft veel aanverwante bedrijvigheid, onderwijs en toerisme aangetrokken. Daarmee 

heeft de sector zich nationaal en regionaal ontwikkeld tot een economisch cluster van betekenis. 

 

In het licht van (inter)nationale economische ontwikkelingen wil het Fruitpact de Nederlandse en internatio-

nale concurrentiepositie van het fruitcluster versterken en uitbouwen. Hiervoor gebruikt ze haalbare doel-

stellingen en concrete projecten, die op korte en lange termijn tastbaar resultaat opleveren. Het pact zet 

zich in voor grote en kleine bedrijven, voor werkgevers, werknemers en inwoners. 

 

Alle partijen in het fruit krijgen hiermee een flinke steun in de rug om samen ambities te realiseren, die elke 

partij afzonderlijk moeilijk kan waarmaken. De kracht van het Fruitpact zit in de nauwe samenwerking tus-

sen bedrijfsleven en regionale overheid, versterkt door een grote persoonlijke betrokkenheid. 

 

De projecten die het Fruitpact – vanuit haar visie – ondersteunt bepalen het gezicht én het succes van dit 

samenwerkingsverband. U zult het Fruitpact dus vooral leren kennen door deze projecten, die de komende 

jaren in de regio worden uitgerold. Misschien bent u er straks bij betrokken, of start u zelf een nieuw pro-

ject. Het Fruitpact is er klaar voor. Want niet voor niets is het motto: Samen sterk voor fruit in het Rivieren-

land! 

 

Het Fruitpact maakt onderdeel uit van het tuinbouwprogramma Betuwse Bloem en is mede mogelijk ge-

maakt door de provincie Gelderland. 

Bron: http://www.buren.nl/leven-en-werken/het-fruitpact_43237/ 

 

Stap 2: inpassing van de behoefte (zie ook bijlage Brief Verzoek tot medewerking) 

De uitbreiding op de huidige locatie is de meest geschikte locatie om de beoogde uitbreiding te reali-

seren. Er is sprake van een locatie die aansluit op de bestaande bedrijfsbebouwing. Daardoor kan de 

uitbreiding fysiek en organisatorisch direct aansluiten op de bestaande activiteiten en processen, 

waardoor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering kan worden gerealiseerd. Een gezonde toekomst 

voor het bedrijf en daarmee het gebruik van de locatie worden hiermee gegarandeerd.  

 

Verplaatsing van het gehele bedrijf of het realiseren van een extra productielocatie op een alternatieve 

locatie (binnen bestaand stedelijk gebied) is inefficiënt en het zou dusdanige investeringen vergen dat 

het een gezonde bedrijfsvoering in de weg staat. Daarbij is sprake van een agrogerelateerde functie, 
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waarvan het wenselijk is dat nabij de primaire agrarische productie gevestigd is. Een groot hiervan 

bevindt zich direct aansluitend aan de bedrijfsbebouwing aan de Bulksestraat 1.  

 

Stap 3: passende ontsluiting 

De beoogde locatie van de ontwikkeling is passend ontsloten voor fietsers, auto- en vrachtverkeer. 

Daarbij voorziet de ontwikkeling in een nieuwe inrit/oprit, hetgeen de bereikbaarheid van de locatie 

verder versterkt.  

 

 
3.2 Provinciaal beleid 
 

Omgevingsvisie Gelderland (december 2015) 

De provincie Gelderland heeft twee hoofddoelen geformuleerd die bijdragen aan gemeenschappelijke 

maatschappelijke opgaven. Deze zijn: 

1. een duurzame economische structuur; 

2. het borgen van de kwaliteit en veiligheid van onze leefomgeving. 

 

Economische structuurversterking vraagt om een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Dat is een goede 

bereikbaarheid en voldoende vestigingsmogelijkheden. Het betekent ook een aantrekkelijke woon- en 

leefomgeving. Een gezonde economie met een aantrekkelijk vestigingsklimaat vraagt om krachtige 

steden en vitale dorpen met voldoende werkgelegenheid. Het streven is om de concurrentiekracht van 

Gelderland te vergroten door een duurzame versterking van de ruimtelijk-economische structuur. Dit 

betekent dat de provincie zich met haar partners onder andere richt op kansen bieden aan bestaande 

en nieuwe bedrijven. 

 

Een aantrekkelijke leefomgeving vergt een goede kwaliteit en beleving van natuur en landschap in 

Gelderland, een gezonde en veilige leefomgeving en een robuust bodem- en watersysteem. De pro-

vincie zet daarom in op het waarborgen en op het verder ontwikkelen van die kwaliteiten van Gelder-

land. De realisatie van deze tweede centrale doelstelling betekent onder andere: ontwikkelen met 

kwaliteit, recht doen aan de ruimtelijke, landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de plek, 

zorg dragen voor een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden en 

behoud en versterking van de kwaliteit van het landschap. 

 

Het projectgebied is gelegen in regio Rivierenland. Rivierenland wordt gekenmerkt door groen open 

gebied, omzoomd door rivieren. Er is ruimte voor dynamiek en ontwikkeling, met name logistiek, agro-

business en vrijetijdseconomie. Van belang is daarbij de balans tussen koesteren, vernieuwen en 

benutten. Behouden wat de moeite waard is, de kwaliteiten van het gebied en tegelijkertijd actief en 

creatief werken aan het verder ontwikkelen van het gebied, met als pijlers: 

 Logistiek; 

 Agrobusiness; 

 Vrijetijdseconomie; 

 Vitaal Platteland. 
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Voor het project zijn de pijlers ‘Agrobusiness’ en ‘Vitaal Platteland’ van belang.  

 Agribusiness  

o de ambitie om tot de top-5 van de Europese tuinbouwregio's te horen; 

o versterking en innovatie van de volgende sectoren: fruitteelt, paddenstoelenteelt, glastuin-

bouw en laanboomteelt; 

o beleidsuitwerking ruimtelijke consequenties van de ontwikkelingen in deze sectoren. 

 Vitaal Platteland  

o een passend voorzieningenniveau in kernen en dorpen; 

o schaalvergroting en verbreding van de agrarische sector; 

o functieverandering van de agrarische bebouwing; 

o ontwikkeling van ruimtelijk beleid met provinciaal kader en lokaal maatwerk. 

 

Doorwerking projectgebied  

Het provinciale beleid van de regio Rivierenland is onder meer gericht op versterking van de fruitteelt. 

De ambitie van de regio Rivierenland is om tot de top-5 van Europese tuinbouwregio´s te behoren. 

Daarbij moet ruimte zijn voor schaalvergroting en verbreding van de agrarische sector. Geconcludeerd 

wordt dat de beoogde ontwikkeling past in deze provinciale beleidsdoelen, omdat deze gericht op 

versterking van een onderdeel van de agrarische sector door innovatie. Het bedrijf kan ter plaatse 

namelijk de bedrijfsprocessen verbeteren, de kwaliteit verhogen, voldoen aan de veranderende eisen 

van de afnemers en de werkomgeving optimaliseren.  

 

Omgevingsverordening Gelderland 2014 

In de Omgevingsverordening 2014 staan de verschillende regels waar overheden zich aan moeten 

houden ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen. De verordening voorziet ten opzichte van de Om-

gevingsvisie niet in nieuw beleid en is daarmee dus beleidsneutraal. De inzet van de verordening als 

juridisch instrument om de doorwerking van het provinciaal beleid af te dwingen is beperkt tot die on-

derdelen van het beleid waarvoor de inzet van algemene regels noodzakelijk is om provinciale belan-

gen veilig te stellen of om uitvoering te geven aan wettelijke verplichtingen. 

 

De projectlocatie maakt onderdeel uit van een Nationaal landschap buiten de GO, het GNN en de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie (artikel 2.7.4.2 Nationaal landschap). Een bestemmingsplan voor gron-

den binnen dergelijk gebied maakt ten opzichte van het ten tijde van de inwerkingtreding van de ver-

ordening geldende bestemmingsplan alleen bestemmingen mogelijk die de kernkwaliteiten van een 

Nationaal Landschap niet aantasten of versterken (“ja, mits”-benadering). De projectlocatie ligt in Na-

tionaal Landschap Rivierengebied, waarbij het onderdeel is van deelgebied Lienden. De kernkwalitei-

ten van dit gebied zijn: 

 Fraai zicht op de Utrechtse Heuvelrug. 

 Karakteristieke kleinschalige oeverwal met rijke afwisseling van boomgaarden, grasland, buurt-

schappen, dorpen, verspreide bebouwing, beeldbepalende boerderijen en kleigaten; in contrast 

met het naastliggende open komgebied. 

 Aanwezigheid van de oude loop van de Rijn langs ingepolderde uiterwaard De Mars en waardevol 

meandersysteem met groot aantal geulen. 

 Vrij uitzicht vanaf de dijk over het binnendijkse landschap en over de rivier met uiterwaarden. 
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De projectlocatie maakt onderdeel van een Intrekgebied (artikel 2.6.3.1 Intrekgebied). In een bestem-

mingsplan krijgen Intrekgebieden geen bestemming die de winning van fossiele energie, zoals aard-

gas, aardolie, schaliegas en steenkoolgas, mogelijk maakt. 

 

Doorwerking projectgebied  

Omdat sprake is van uitbreiding van bestaande bedrijfsbebouwing waarbij bestaande uitzichten en het 

karakter van het landschap grotendeels behouden blijven, vindt er geen (onevenredige) aantasting 

van de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Rivierengebied plaats. De bedrijfsactiviteiten 

vormen geen gevaar voor het intrekgebied. 

 

 
3.3 Gemeentelijk beleid 
 

Structuurvisie Buren 2009 – 2018 

De structuurvisie Buren is vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2009 en gaat in op de 

gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Buren tot 2019. De structuurvisie is het strategi-

sche document in het kader van de ruimtelijke ontwikkeling en vormt een leidraad voor de beoordeling 

van nieuwe plannen en initiatieven. 

 

Het landschap (en cultuurhistorie) is van groot belang voor de gemeente Buren, als plezierige leefom-

geving, als drager van de identiteit, maar ook voor de toeristisch en recreatieve potentie van de ge-

meente. Niet voor niks is het gebied aangewezen als Nationaal Landschap. Behoud van de land-

schappelijke en cultuurhistorische waarden staat voorop. Specifieke, voor het rivierenlandschap ka-

rakteristieke elementen dienen behouden te blijven: dijken en kaden, kolken en wielen, huisterpen, T-

boerderijen, kromakkers, hoogstamboomgaarden moeten worden beschermd en onderhouden. 

 

Figuur 3.1: Ligging projectgebied in structuurvisie (Bron: Gemeente Buren) indicatief) 
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Doorwerking projectgebied  

De projectlocatie is onderdeel van een laagstamfruitgaardgebied (figuur 3.1). Er is geen specifiek be-

leid gericht op laagstamfruitgaarden. De beoogde uitbreiding van het bedrijf aan de achterzijde van de 

bestaande bebouwing staat het behoud van de landschappelijke waarden niet in de weg.  
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4. MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

 

 

4.1 Vormvrije m.e.r.-beoordeling 
 

Per 1 april 2011 is het Besluit m.e.r. gewijzigd. De belangrijkste aanleidingen hiervoor zijn de moder-

nisering van de m.e.r. wetgeving in 2010 en de uitspraak van het Europese Hof van 15 oktober 2009. 

Uit deze uitspraak volgt dat de omvang van een project niet het enige criterium mag zijn om wel of 

geen m.e.r.(-beoordeling) uit te voeren. Ook als een project onder de drempelwaarde uit lijst D zit, kan 

een project belangrijke nadelige gevolgen hebben, als het bijvoorbeeld in of nabij een gevoelig na-

tuurgebied ligt. Gemeenten en provincies moeten daarom vanaf 1 april 2011 ook bij kleine bouwpro-

jecten beoordelen of een m.e.r.-beoordeling nodig is.  

 

Om te bepalen of een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is, dient bepaald te worden (1) of de ontwikke-

ling de drempelwaarden uit lijst D van het Besluit m.e.r. overschrijdt, (2) of de ontwikkeling in een ge-

voelig gebied ligt en (3) of er belangrijke milieugevolgen zijn. 

1. In het projectgebied wordt de uitbreiding van een bestaand bedrijf mogelijk gemaakt. Er is daar-

mee geen sprake van een overschrijding van de drempelwaarden uit lijst D van het Besluit m.e.r. 

2. In onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r is bepaald wat verstaan wordt onder een ge-

voelig gebied. Als gevoelig gebied zijn gebieden aangewezen die beschermd worden op basis 

van de natuurwaarden, landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden en waterwingebie-

den. Uit paragraaf 4.5 (Flora en fauna) van de toelichting volgt dat het projectgebied op 2,0 kilo-

meter ligt van het Natura 2000-gebied Rijntakken. Gezien de afstand tot en de aard van de ont-

wikkelingen zijn negatieve effecten op het Natura 2000 gebied door bijv. een eventuele toename 

van stikstofdepositie op voorhand uit te sluiten. Verder zijn in de paragraaf Flora en fauna de ef-

fecten van het plan op de flora- en faunawet getoetst en beoordeeld. Er worden specifieke maat-

regelen getroffen om negatieve effecten te voorkomen. Het projectgebied behoort niet tot een wa-

terwinlocatie, waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied. Ook behoort het projectgebied 

niet tot een gebied waarbinnen een Rijksmonument ligt of een Belvédèregebied.  

3. In Hoofdstuk 4 Milieuhygiënische en planologische aspecten zijn de verschillende milieueffecten 

beschouwd, zoals geluid en luchtkwaliteit. Hieruit blijkt dat er door onderhavig bestemmingsplan 

geen sprake zal zijn van nadelige milieugevolgen. 

 

Zoals in bovenstaande opsomming blijkt, is het niet noodzakelijk een m.e.r.-beoordeling uit te voeren. 

 

 

4.2 Archeologie en cultuurhistorie 
 

Archeologie 

De Erfgoedwet vervangt zes wetten en regelingen op het gebied van cultureel erfgoed, waaronder de 

Monumentenwet 1988. Onderdelen van de Monumentenwet die van toepassing zijn op de fysieke 

leefomgeving gaan naar de Omgevingswet die in 2019 van kracht wordt. Voor de onderstaande on-

derdelen is een overgangsregeling in de Erfgoedwet opgenomen voor de periode 2016-2019: 
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 Vergunningen tot wijziging, sloop of verwijdering rijksmonumenten; 

 Verordeningen, bestemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen op het gebied van archeolo-

gie; 

 Bescherming van stads- en dorpsgezichten.  

 

Gemeente Buren heeft eigen beleid omtrent het aspect archeologie. In hoofdstuk 5 van de ontwerp 

Erfgoedverordening en de bijbehorende verwachtings- en beleidsadvieskaart is aangegeven hoe de 

gemeente Buren omgaat met het in stand houden van archeologische terreinen binnen het grondge-

bied van de gemeente Buren.  

 

Doorwerking projectgebied 

Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Buren ligt het projectgebied in een zone met een 

lage archeologische verwachting. Dit zijn globaal die gebieden waar op basis van de bodemgesteld-

heid (komgebieden) en ligging ten opzichte van bekende of veronderstelde mogelijke bewoningszones 

geen archeologische resten worden verwacht, of waar deze (als ze er hebben bestaan) door vergra-

vingen, erosie of verspoelingen zijn vernietigd. Voor deze gebieden gelden geen restricties voor plan-

vorming, tenzij deze gebieden groter zijn dan 10 hectare. Onderhavig initiatief blijft ruimschoots onder 

deze grens, waardoor een archeologisch onderzoek niet noodzakelijk is. 

 

Cultuurhistorie 

Door de wijziging van artikel 3.1.6, tweede lid, onderdeel a van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

dienen naast de in de grond aanwezige of te verwachten monumenten ook cultuurhistorische waarden 

te worden meegewogen in het vaststellen van bestemmingsplannen.  

 

Doorwerking projectgebied  

Verschillende cultuurhistorische kaarten van Provincie Gelderland zijn bekeken en beoordeeld. Het 

projectgebied is gelegen ter plaatse van geomorfologische gronden welke aangeduid zijn als oeveraf-

zettingen van een (fossiele) holocene meandergordel, oftewel het rivierenlandschap van Rijn en Waal. 

Daarnaast is te zien op de historische kaart dat het regelmatige stroomrugontginningen op de lagere 

delen van de stroomrug betreffen. Onderhavig initiatief betreft een uitbreiding van een bestaand bedrijf 

in de vorm van bedrijfsbebouwing. Om het ‘rood’ te compenseren, wordt de watergang welke de be-

bouwing omsluit landschappelijk zo ingepast dat aangesloten wordt op de landschappelijke waarden 

van het rivierenlandschap. 

 

Er bevinden zich geen rijks- en/of gemeentelijke beschermde gebouwde monumenten in het project-

gebied. Geconcludeerd wordt dat met de ontwikkeling geen cultuurhistorische waarden worden aan-

getast.  

 

 

4.3 Bodem 
 

Bij de verkenning van de mogelijkheden om nieuwe functies in een gebied te realiseren dient de bo-

demkwaliteit te worden betrokken. Inzicht in eventuele beperkingen aan het bodemgebruik (i.v.m. 
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milieuhygiënische risico’s voor mens, plant en dier) is noodzakelijk om de beoordelen of de grond 

geschikt is voor de beoogde functie. Er mogen namelijk geen nieuwe gevoelige functies op een zoda-

nig verontreinigd terrein worden gerealiseerd, dat schade is te verwachten voor de gezondheid van de 

gebruikers of het milieu. Derhalve is een historisch bodemonderzoek conform de NEN 5740 richtlijnen 

noodzakelijk.  

 

Doorwerking projectgebied 

Het bodemonderzoek wordt op een later tijdstip uitgevoerd, omdat het projectgebied nog in gebruik is 

als fruitboomgaard. Op basis van het gebruik van de gronden als fruitboomgaard en de nieuwe invul-

ling van het projectgebied als bedrijfshal is de inschatting dat het aspect bodem geen belemmering 

vormt voor de bedrijfsuitbreiding. Het bodemonderzoek wordt bij de omgevingsvergunningaanvraag 

voor bouwen gevoegd. 

 

 

4.4 Externe veiligheid 
 

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico’s voor de omge-

ving vanwege handelingen met gevaarlijke stoffen. De handelingen kunnen zowel betrekking hebben 

op het gebruik, de opslag en de productie, als op het transport van gevaarlijke stoffen. Uit het Besluit 

externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Be-

sluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) vloeit de verplichting voort om in ruimtelijke plannen in te 

gaan op de risico’s in het projectgebied ten gevolge van handelingen met gevaarlijke stoffen. De risi-

co’s dienen te worden beoordeeld op 2 maatstaven, te weten het plaatsgebonden risico en het 

groepsrisico. 

 

Plaatsgebonden risico 

Het plaatsgebonden risico beschrijft de kans per jaar dat een onbeschermd individu komt te overlijden 

door een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het plaatsgebonden risico wordt uitgedrukt in risicocontou-

ren rondom de risicobron (bedrijf, weg, spoorlijn, buisleiding etc.), waarbij de 10
-6

 contour (kans van 1 

op 1 miljoen op overlijden) de maatgevende grenswaarde is.  

 

Groepsrisico 

Het groepsrisico beschrijft de kans dat een groep van 10 of meer personen gelijktijdig komt te overlij-

den ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico geeft een indicatie van de 

maatschappelijke ontwrichting in geval van een ramp. Het groepsrisico wordt uitgedrukt in een grafiek, 

waarin de kans op overlijden van een bepaalde groep (bijvoorbeeld 10, 100 of 1000 personen) wordt 

afgezet tegen de kans daarop. Voor het groepsrisico geldt de oriëntatiewaarde als ijkpunt in de ver-

antwoording (géén norm). 

 

Voor elke verandering van het groepsrisico (af- of toename) in het invloedsgebied moet verantwoor-

ding worden afgelegd, over de wijze waarop de toelaatbaarheid van deze verandering in de besluit-

vorming is betrokken. Samen met de hoogte van groepsrisico moet andere kwalitatieve aspecten wor-

den meegewogen in de beoordeling van het groepsrisico. Onder deze aspecten vallen zelfredzaam-



Hoofdstuk 4 22  

heid en bestrijdbaarheid. Onderdeel van deze verantwoording is overleg met (advies vragen aan) de 

regionale brandweer.  

 

(Beperkt) kwetsbare objecten 

Er moet getoetst worden aan het Bevi, de richtlijnen voor vervoer gevaarlijke stoffen en het Besluit 

externe veiligheid buisleidingen wanneer bij een ontwikkeling (beperkt) kwetsbare objecten worden 

toegestaan. (Beperkt) kwetsbare objecten zijn o.a. woningen, scholen, ziekenhuizen, hotels, restau-

rants
2
. 

 

Risicovolle activiteiten 

In het kader van het plan moet bekeken worden of er in of in de nabijheid van het plan sprake is van 

risicovolle activiteiten (zoals Bevi-bedrijven, BRZO-bedrijven en transportroutes) of dat risicovolle acti-

viteiten worden toegestaan.  

 

Door Windmill is een quickscan externe veiligheid uitgevoerd. Het totale rapport is als bijlage toege-

voegd. In deze ruimtelijke onderbouwing worden alleen de belangrijkste conclusies vermeld. 

 

Doorwerking projectgebied 

Transportassen 

Het projectgebied bevindt zich niet binnen het invloedsgebied van een transportas. De risico’s als 

gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen over het water, de weg en het spoor vormen geen 

aandachtspunt voor het projectgebied.  

 

Buisleidingen 

Het projectgebied bevindt zich niet binnen het invloedsgebied van een aardgastransportleiding. De 

risico’s als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen vormen geen aan-

dachtspunt voor het projectgebied.  

 

Inrichtingen 

Het projectgebied bevindt zich niet binnen een plaatsgebonden risicocontour 10
-6

 of een invloedsge-

bied van een risicovolle inrichting in de omgeving. De risico’s als gevolg van de aanwezigheid van 

risicovolle inrichtingen vormen geen aandachtspunt voor het projectgebied. Het aspect externe veilig-

heid vormt voor de bedrijfsuitbreiding binnen het projectgebied geen belemmering.  

 

 

4.5 Flora en fauna 
 

Bij ruimtelijke planvorming is een toetsing aan de natuurwetgeving verplicht. Door middel van een 

verkennend flora- en faunaonderzoek is een beoordeling gemaakt van de effecten die het plan zal 

hebben op beschermde natuurwaarden. Hierdoor wordt duidelijk of het plan in overeenstemming is 

met de natuurwetgeving. In deze paragraaf worden alleen de conclusies en aanbevelingen vermeld. 

De complete quickscan is toegevoegd als bijlage. 

                                                      
2
  Zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 
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De bescherming van de natuur is per 1 januari 2017 in Nederland vastgelegd in de Wet natuurbe-

scherming (Wnb). Deze wet vormt voor wat betreft soortenbescherming en gebiedsbescherming een 

uitwerking van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatige gebieds-

bescherming plaats door middel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de voormalige Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS). 

 

Doorwerking projectgebied gebiedsbescherming 

Het dichtstbijzijnde wettelijk beschermde natuurgebied, het Natura 2000-gebied Rijntakken ligt op 2,0 

kilometer afstand. De Natura 2000-gebieden Kolland & Overlangbroek en Binnenveld liggen op res-

pectievelijk 4 en 9 kilometer afstand. Gezien de afstand en de aard van de ontwikkeling zijn negatieve 

effecten op deze Natura 2000-gebieden op voorhand uitgesloten, uitgezonderd een mogelijk effect 

van een toename in stikstofdepositie als gevolg van de ontwikkeling. Een toename van stikstofdeposi-

tie kan leiden tot verzuring en vermesting van de hiervoor gevoelige habitattypen en soorten welke 

voor de gebieden zijn aangewezen. Voor dit mogelijke effect is een stikstofberekeningen uitgevoerd 

(in Aerius Calculator) om te zien of een mogelijke toename de toegestane drempelwaarde voor stik-

stofdepositie in omringende Natura 2000-gebieden overschrijdt. Het onderzoek is toegevoegd als 

bijlage. Uit het onderzoek blijkt dat vanwege de activiteiten binnen de inrichting van Van Ossenbrug-

gen Fruit B.V. ter plaatse van Natura 2000-gebieden geen stikstofdepositiebijdrage hoger dan de 

drempelwaarde wordt berekend. Een mogelijk effect van een toename in stikstofdepositie als gevolg 

van de ontwikkeling is uitgesloten. Het projectgebied ligt geheel buiten het Gelders Natuurnetwerk en 

de Groene Ontwikkelzone. Door de ontwikkelingen worden er geen wezenlijke kenmerken en waarden 

aangetast van de provinciale groenstructuur. De planvorming heeft verder geen invloed op planolo-

gische beschermde gebieden. 

 

Doorwerking projectgebied 

Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden is op 6 december 2016 door een ecoloog van BRO
3
 

een verkennend veldbezoek gebracht aan het projectgebied. Mogelijke verblijfplaatsen en sporen van 

dieren zijn onderzocht. Hieruit volgen de volgende conclusies en aanbevelingen: 

 In de Ketteringse Wetering is waarschijnlijk de grote modderkruiper aanwezig. Echter, omdat de 

afstand waarover de werkzaamheden aan de Ketteringse Wetering uitgevoerd worden, slechts 

110 meter is, kan en mag hier gewerkt worden volgens de Gedragscode Flora en Faunawet 2012, 

die nog geldig is. Dit betekent dat er een ecologisch werkprotocol (mitigatieplan) opgesteld moet 

worden voor de grote modderkruiper, en dat de werkzaamheden uitsluitend uitgevoerd mogen 

worden onder begeleiding van een ecoloog met ervaring met grote modderkruiper. Nader onder-

zoek en een mogelijke ontheffing is in dat geval niet nodig.  

 Er gaat zowel tijdens, als na de ingreep geen essentiële vliegroute of essentieel foerageergebied 

verloren voor vleermuizen. Negatieve effecten voor vleermuizen zijn verwaarloosbaar klein en re-

delijkerwijze uitgesloten.  

                                                      
3
 BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en heeft 

als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamheden voeren wij dan ook uit volgens de door het 

NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in februari 2010).  

 De medewerkers binnen de discipline ecologie voldoen aan de door het Ministerie van EZ genoemde voorwaarden voor ter 

zake deskundigen op het gebied van ecologisch onderzoek. 
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 Binnen het projectgebied zijn enkele broedende vogels te verwachten in de aanwezige houtige 

beplanting en de oevers. Door werkzaamheden buiten de broedperiode (als broedseizoen kan de 

periode tussen half maart en half juli globaal worden aangehouden) uit te voeren dan wel te star-

ten, wordt de kans op negatieve effecten geminimaliseerd.  

 Indien op een locatie geen bewoonde nesten, broedende of nestelende vogels aanwezig zijn, 

mogen ook tijdens het broedseizoen werkzaamheden worden uitgevoerd. Door voor aanvang van 

werkzaamheden te inspecteren op aanwezige bewoonde nesten, legsels of nestjongen en, indien 

deze aanwezig zijn, de werkzaamheden uit te stellen tot nadat de jongen zijn uitgevlogen, wordt 

de kans op negatieve effecten voor vogels sterk verminderd. 

 Binnen het projectgebied zijn geen zwaarder beschermde soorten vaatplanten, grondgebonden 

zoogdieren, vleermuizen, reptielen, amfibieën en overige ongewervelden (zoals bijv. zeldzame 

dagvlinders en libellen) te verwachten. Negatieve effecten voor deze soortgroepen zijn op voor-

hand uitgesloten met inachtneming van de zorgplicht. 

 In het kader van de algemene zorgplicht is het noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor 

aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om 

het doden van individuen te voorkomen. Voor vaatplanten, grondgebonden zoogdieren, reptielen, 

amfibieën en ongewervelden zijn er geen specifieke maatregelen nodig.  

 
 
4.6 Geluid 
 

Wegverkeerslawaai 

In de Wet geluidhinder is vastgesteld dat, indien in een projectgebied geluidgevoelige functies (zoals 

woningen) zijn voorzien binnen de invloedssfeer van (rail- en weg) verkeerslawaai, akoestisch onder-

zoek uitgevoerd dient te worden. Dit geldt voor alle straten en wegen, met uitzondering van: 

 wegen die in een als ‘woonerf’ aangeduid gebied liggen; 

 wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. 

 

Doorwerking projectgebied 

Er wordt geen geluidsgevoelig object in de zin van de Wet geluidhinder gerealiseerd. Om de Bulkse-

straat te ontlasten wordt tevens een inrit/oprit gerealiseerd ten zuiden van het projectgebied (zie figuur 

2.4). De nieuwe ontsluitingsweg sluit aan op de Ketteringseweg, zie paragraaf 2.3. Per etmaal zullen 

maximaal 20 verkeersbeweging plaatsvinden van personenauto’s (licht verkeer) en 50 verkeersbewe-

gingen van vrachtwagen (zwaar verkeer). Via de nieuwe aansluiting op de Ketteringsweg met een 

directe aansluiting op de Provincialeweg kan het verkeer veilig en vlot worden afgewikkeld. 

 

Het aspect ‘akoestiek, wegverkeer’ vormt derhalve geen belemmering voor de realisatie van het initia-

tief. 

 

Industrielawaai 

Voor de beoordeling van het aspect ‘industrielawaai’ is gekeken naar de aan te houden richtafstanden 

uit de VNG-brochure. Het betreft uitbreiding van bedrijfsbebouwing van een tuinbouwbedrijf. Uitgaan-

de van een tuinbouwbedrijf is de aan te houden afstand 30 meter bij het type ‘rustige woonwijk’. Wan-
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neer sprake is van ‘gemengd gebied’ mag de afstand met een stap verlaagd worden naar 10 meter. 

Aan beide afstanden wordt voldaan.  

 

Doorwerking projectgebied 

Op basis van bovenstaande vormt de uitbreiding van bedrijfsbebouwing geen knelpunt met betrekking 

tot de geluiduitstraling. Na de uitbreiding wordt het woon- en leefklimaat in de omgeving niet oneven-

redig aangetast. 

 

 

4.7 Geur 
 
Op 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij in werking getreden. Deze wet vormt het toet-

singskader voor vergunningen, waar het gaat om geurhinder veroorzaakt door het houden van dieren. 

In de directe omgeving zijn geen bedrijven gelegen die vallen onder de Wet geurhinder en veehoude-

rij.  

 

Doorwerking projectgebied 

Het Bestand Veehouderijbedrijven Gelderland laat zien dat ter plaatse van Bulksestraat 13 een ver-

gunning aanwezig is voor het houden van rundvee. De vast aan te houden afstand van 50 meter 

wordt ruimschoots aan voldaan, deze bedraagt namelijk 150 meter tussen Bulksestraat 1 en Bulkse-

straat 13. Daarnaast was op Ganzestraat 2 een vergunning voor het houden van rundvee aanwezig. 

Deze is inmiddels van rechtswege vervallen, waardoor hier geen belemmeringen meer uit naar voren 

komen. Het aspect geur vormt geen belemmering voor de uitbreiding van Van Ossenbergen Fruit B.V. 

 

 

4.8 Luchtkwaliteit 
 
Hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen staan beschreven in de Wet milieubeheer 

(hoofdstuk 5 Wm). Bij de start van een project moet onderzocht worden of het effect relevant is voor 

de luchtkwaliteit. Hierbij moet aannemelijk gemaakt worden, dat luchtkwaliteit ‘niet in betekenende 

mate’ aangetast wordt. Daartoe is een algemene maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate’ 

(Besluit NIBM) en een ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM) vastgesteld waarin de uitvoerings-

regels vastgelegd zijn die betrekking hebben op het begrip NIBM. 

 

‘Niet in betekenende mate’ 

De nieuwe regels maken onderscheid in projecten die wel en ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bij-

dragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Als een project NIBM aan de luchtkwaliteit bij-

draagt, hoeft geen uitgebreid luchtonderzoek meer uitgevoerd te worden.  

 

Doorwerking projectgebied 

Het onderhavige plan omvat de uitbreiding van een bestaand bedrijf. Door het clusteren van activitei-

ten vindt een daling van het aantal transportbewegingen plaats. In feite draagt het initiatief bij aan de 

verbetering van de luchtkwaliteit, zie voor verdere onderbouwing paragraaf 4.12 ‘Verkeer’. 
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4.9 Verkeer 
 
Door de uitbreiding wordt de eigen teelt direct op locatie bewaard en wordt voorkomen dat extra 

transportbewegingen (vanuit de boomgaard naar de koelopslag en van de koelopslag naar sortering) 

voorkomt. De uitbreiding is namelijk noodzakelijk om de bedrijfsvoering ter plaatse meer efficiënt te 

doen voorlopen, uitbreiding is niet bedoeld om meer fruit om te kunnen zetten per jaar. 

 

Van Ossenbruggen Fruit B.V. verwerkt zowel eigen fruit als fruit van fruitpachttelers (beien ‘direct fruit’) 

en fruit van diverse fruittelers die zonder fruitpachtovereenkomst werken (genaamd indirect fruit). De 

fruittelers (met of zonder pachtovereenkomst) focussen zich alleen op de daadwerkelijke teelt van het 

fruit. Het eindproduct wordt door deze telers aangevoerd in de oogsttijd aan Van Ossenbruggen Fruit 

B.V. In 2015 was in totaal 87% van het fruit afkomstig van directe teelt en 13% van indirecte teelt.  

 

Toekomstige ontsluiting 

Om de Bulksestraat te ontlasten wordt tevens een nieuwe inrit/oprit gerealiseerd. Gekozen is voor het 

aansluiten op en verbreden van de Ketteringseweg. De gronden waarover de toekomstige inrit/oprit 

loopt, zijn allen in eigendom van initiatiefnemer. Per etmaal zullen maximaal 20 verkeersbeweging 

plaatsvinden van personenauto’s (licht verkeer) en 50 verkeersbewegingen van vrachtwagen (zwaar 

verkeer). Het aantal verkeersbewegingen wijzigt door de uitbreiding niet. Doordat de ontsluiting van 

Van Ossenbruggen Fruit B.V. na de bedrijfsuitbreiding via de nieuwe inrit/oprit plaatsvindt wordt de 

kern Ingen minder belast met de verkeersbewegingen van het bedrijf. Via de inrit/oprit op de Kette-

ringsweg met een directe aansluiting op de Provincialeweg kan het verkeer veilig en vlot worden af-

gewikkeld. 

 

Figuur 4.1: Situering inrit/uitrit (Bron: Van Kessel Architectuur en Projectmanagement B.V.) 
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4.10 Water 
 
De watercompensatie van de bedrijfsuitbreiding en de inrit/oprit vindt plaats ten noorden van het pro-

jectgebied aan de Essenbroek (zie figuur 1.1 en 4.2). Hierover zijn door initiatiefnemer afspraken ge-

maakt met het Waterschap Rivierenland. Voor de uitbreiding en de inrit/oprit moet gecompenseerd 

worden voor een toename van verhard oppervlak van 2.184 m
2 

(1 hectare uitbreiding bedrijfsbebou-

wing/erfverharding en inrit/oprit 5.027 m
2
 = 1.5027/10.000= 1,5 x 436/03). Omdat er ter plaatse van de 

Essenbroek een andere peil is, wordt hier een oppervlakte van circa 3.275 m
2
 (1,5 x 2.184 m

2
) vergra-

ven voor watercompensatie. 

 

 

4.11 Milieuzonering 
 
Om te komen tot een ruimtelijk relevante toetsing van bedrijfsvestigingen op milieuhygiënische aspec-

ten wordt het begrip milieuzonering gehanteerd. Onder milieuzonering wordt verstaan het waar nodig 

zorgen voor een voldoende ruimtelijke scheiding tussen enerzijds bedrijven of overige milieubelasten-

Figuur 4.2: Watercompensatie (Bron: Van Kessel Architectuur en Projectmanagement B.V.) 
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de functies en anderzijds milieugevoelige functies zoals woningen. Bij de planontwikkeling dient reke-

ning gehouden te worden met milieuzoneringen om zodoende de kwaliteit van het woon- en leefmilieu 

te handhaven en te bevorderen en daarnaast bedrijven voldoende zekerheid te bieden dat zij hun 

activiteiten duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitvoeren. Bij de milieuzonering 

wordt gebruik gemaakt van de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) opgestelde 

publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’.
4

 

 

Richtafstandenlijsten 

Voor een scala aan milieubelastende activiteiten zijn richtafstanden aangegeven in de VNG-publicatie. 

In de lijsten wordt onderscheid gemaakt naar richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspec-

ten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van deze vier richtafstanden is bepalend voor de indeling 

van een activiteit in een milieucategorie. Daarbij omvat categorie 1 de lichtste en categorie 6 de 

zwaarste vormen van bedrijvigheid. De richtafstanden gaan uit van gemiddeld moderne bedrijven. 

Indien bekend is welke activiteiten concreet worden beoogd of aanwezig zijn, kan gemotiveerd worden 

uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting (in plaats van de richtafstanden). 

 

Twee omgevingstypen 

De richtafstanden in de VNG-publicatie zijn afgestemd op de omgevingskwaliteit zoals die wordt na-

gestreefd in een rustige woonwijk of een vergelijkbaar omgevingstype. Een rustige woonwijk is een 

woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voor-

zieningen komen vrijwel geen nadere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen (in 

de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer.  

 

De richtafstanden kunnen verkleind worden bij het omgevingstype gemengd gebied dat gezien de 

aanwezige functiemenging of ligging nabij drukke wegen al een hogere milieubelasting kent. Een ge-

mengd gebied is een 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. 

 

Doorwerking projectgebied 

Voor onderhavig projectgebied wordt uitgegaan van een ‘tuinbouwbedrijf’. Hiervoor geldt een afstand 

van 30 meter in een rustige woonwijk. Gezien de menging van functies, waaronder recreatie, agra-

risch, wonen en de nabije ligging van een transportbedrijf en caravanopslag wordt uitgegaan van ge-

mengd gebied. Dit betekent dat de afstandsstap met één stap verlaagd wordt, de daadwerkelijke mili-

eucategorie van het bedrijf wijzigt niet.  

 

De uitbreiding vindt plaats aan de achterkant van het bestaande bedrijfsbebouwing. Dit betekent dat 

de afstand (alleen) verkleind tot Molenstraat 30. Op deze locatie is een transportbedrijf aanwezig en 

de afstand bedraagt na de uitbreiding van de bedrijfsbebouwing ruim 150 meter.  

 

                                                      
4
  Bedrijven en milieuzonering handreiking voor maatwerk in de gemeentelijke ruimtelijke ordeningspraktijk, uitgave VNG, 

2009 
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Geconcludeerd wordt dat het aspect bedrijven en milieuzonering geen belemmering vormt voor de 

uitbreiding van Van Ossenbruggen Fruit B.V. 
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5. UITVOERBAARHEID 

 

 

5.1 Procedure, maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 

De aanvraag om een omgevingsvergunning ziet op de activiteit bouwen en het opheffen van het strij-

dig planologisch gebruik. Op de onderhavige aanvraag is ex artikel 3.10 lid 1, onder a Wabo de uitge-

breide voorbereidingsprocedure van toepassing. In dit hoofdstuk wordt de procedure rondom de om-

gevingsvergunning toegelicht. 

 

5.1.1 Tervisielegging 

 

De ontwerp omgevingsvergunning wordt gedurende een periode van zes weken ter visie gelegd. De 

aanvraag, de bijlagen en de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing zijn onderdeel van de (ontwerp) 

omgevingsvergunning. Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan eenieder een zienswijze 

indienen. Op basis van de zienswijzen neemt het college van B&W een definitief besluit over het al 

dan niet afgeven van de omgevingsvergunning. 

 

5.1.2 Beroep / hoger beroep 

 

Na verlening van de omgevingsvergunning wordt deze voor de tweede maal voor een periode van zes 

weken ter visie gelegd. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de 

omgevingsvergunning bij de rechtbank en later in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State. Indien binnen de beroepstermijn geen beroep wordt ingesteld, is de omge-

vingsvergunning na het verstrijken van de beroepstermijn onherroepelijk. Belanghebbenden kunnen 

eventueel ook een voorlopige voorziening vragen tegen de omgevingsvergunning. 

 

 
5.2 Financiële uitvoerbaarheid 
 

Onderhavig ruimtelijke onderbouwing maakt een bouwplan mogelijk dat is bedoeld in artikel 6.2.1 van 

het Besluit ruimtelijke ordening. Op grond daarvan is de gemeenteraad verplicht om voor het wettelijk 

kostenverhaal een exploitatieplan vast te stellen in de zin van artikel 6.12, lid 1 Wro. De raad kan be-

sluiten daarvan af te zien wanneer het wettelijk kostenverhaal wordt verzekerd met een anterieure 

grond exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.12 lid 2 Wro juncto artikel 6.24 Wro. 

 

De uitvoering van de ontwikkeling is volledig voor rekening en risico van een particuliere initiatiefne-

mer. Met deze initiatiefnemer heeft de gemeente een anterieure grondexploitatieovereenkomst geslo-

ten zoals bedoeld in artikel 6.12 lid 2 Wro juncto artikel 6.24 Wro. Met die overeenkomst is verzekerd 

dat alle wettelijk te verhalen kosten die de gemeente maakt, worden verhaald op de initiatiefnemer. 

Eventuele kosten voor de inrichting en overige voorzieningen zijn voor rekening van de initiatiefnemer. 



Hoofdstuk 5 31  

Op grond daarvan kan de gemeenteraad afzien van het vaststellen van een exploitatieplan, omdat het 

verhaal van de kosten anderszins is verzekerd. 

 

De financieel-economische haalbaarheid is hiermee in voldoende mate aangetoond. 

 

 



 

 

BIJLAGEN 

 

 

 

  



 

Bijlage 1: 
 

Quickscan flora en fauna 
  



ADVIES / Quickscan flora en fauna Bulksestraat 1 te Ingen 1 

 

Notitie : Quickscan flora en fauna ruimtelijke 
ontwikkeling Bulksestraat 1 te In-
gen 

  

Datum : 14 maart 2017 

Opdrachtgever :  

Projectnummer : 211x08779.090854_3 

Opgesteld door : Ineke Kroes 
Gecontroleerd 

door 

: Corianne Verberne- van Dijk 

 

Er zijn plannen om een ruimtelijke ontwikkeling te realiseren bij een fruitbedrijf aan de Bulksestraat 1 

te Ingen. Bij ruimtelijke planvorming is een toetsing aan de natuurwetgeving verplicht. Door middel 

van een verkennend flora- en faunaonderzoek is een beoordeling gemaakt van de effecten die het 

plan zal hebben op beschermde natuurwaarden. Hierdoor wordt duidelijk of het plan in 

overeenstemming is met de natuurwetgeving.  

 

Natuurbescherming in Nederland 

De bescherming van de natuur is per 1 januari 2017 in Nederland vastgelegd in de Wet natuurbe-

scherming (Wnb). Deze wet vormt voor wat betreft soortenbescherming en gebiedsbescherming een 

uitwerking van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatige gebieds-

bescherming plaats door middel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de voormalige Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS).  

 

Gebiedsbescherming vanuit de Wet natuurbescherming 

De Wet natuurbescherming, heeft voor wat betreft gebiedsbescherming betrekking op de Europees 

beschermde Natura 2000-gebieden en de Beschermde natuurmonumenten. De Vogelrichtlijn- en Ha-

bitatrichtlijngebieden worden in Nederland gecombineerd als Natura 2000-gebieden aangewezen. Als 

er naar aanleiding van projecten, plannen en activiteiten mogelijkerwijs significante effecten optreden, 

dienen deze vooraf in kaart gebracht en beoordeeld te worden. Projecten, plannen en activiteiten die 

mogelijk een negatief effect hebben op de beschermde natuur in een Nature 2000-gebied (of Be-

schermd natuurmonument) zijn vergunningsplichtig.  

 

Gebiedsbescherming vanuit Provinciaal beleid 

De provinciale groenstructuur bestaande uit het Gelders Natuurnetwerk (de voormalige EHS) en de 

Groene Ontwikkelingszone (GO) zijn ruimtelijk vastgelegd in de omgevingsverordening Gelderland. 

Het Gelders Natuurnetwerk is een robuust netwerk van natuurgebieden en tussenliggende 

verbindingszones. Dit netwerk bestaat uit bestaande natuurgebieden, nieuw aan te leggen natuur en 

verbindingszones tussen de gebieden. Ook de beheergebieden voor agrarisch natuurbeheer behoren 

tot het Gelders Natuurnetwerk. De feitelijke beleidsmatige gebieds-bescherming vindt plaats middels 

de uitwerking van het provinciaal beleid in de gemeentelijke bestemmingsplannen. 

 

Soortenbescherming vanuit de Wet natuurbescherming 
De soortenbescherming heeft betrekking op alle in Nederland in het wild voorkomende zoogdieren, 
(trek)vogels, reptielen en amfibieën, een aantal vissen, libellen en vlinders, enkele bijzondere en min 
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of meer zeldzame ongewervelde dierensoorten en een aantal vaatplanten. Voor alle soorten, dus ook 
voor de soorten die niet onder de aangewezen bescherming vallen, of die zijn vrijgesteld van de ont-
heffingsplicht, geldt de zogenaamde ‘algemene zorgplicht’ (art. 1.10 Wnb). Deze zorgplicht houdt in 
dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade aan aanwezige soorten te voorkomen 
of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren in 
de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid 
van de jongen. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, 
en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er een ontheffing of vrijstelling is verleend.  

Vanaf 1 januari 2017 moet, onder de Wet natuurbescherming, bij ruimtelijke ontwikkelingen naast de 
zorgplicht ook rekening gehouden worden met juridisch zwaarder beschermde soorten vanuit natio-
naal en Europees oogpunt. Beschermde soorten vanuit nationaal oogpunt betreffen soorten uit ‘bijla-
ge A en B’ van de Wet Natuurbescherming. Beschermde soorten vanuit Europees oogpunt betreffen 
soorten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, de soorten uit Bijlage 1 en 2 Verdrag van Bern, en Bijlage 
1 verdrag van Bonn, en alle in Europa inheemse vogels (Vogelrichtlijn). 

Op de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ van het Ministerie van LNV (augustus 
2009) wordt onderscheid gemaakt in verschillende categorieën vogelnesten. Van de meeste vogel-
soorten zijn de nesten uitsluitend beschermd wanneer deze tijdens de broed- en nestperiode in ge-
bruik zijn. Het gaat om soorten die jaarlijks nieuwe nesten maken. Van een aantal soorten roofvogels 
en uilen, koloniebroeders en gebouw bewonende vogelsoorten (‘categorie 1-4 soorten’) zijn de nes-
ten en de functionele leefomgeving jaarrond beschermend. Tenslotte is er een categorie nesten van 
vogelsoorten die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben ge-
broed, maar die over voldoende flexibiliteit beschikken om, als die broedplaats verloren is gegaan, 
zich elders te vestigen (‘categorie 5-soorten’). Vooralsnog is het uitgangspunt dat deze indeling ge-
handhaafd blijft, totdat de provincies deze hebben aangepast en vastgesteld. 

Komen soorten van de hierboven genoemde beschermingsregimes voor, dan is de eerste vraag of de 
voorgenomen activiteit effecten heeft op de beschermde soorten. Treden er effecten op, dan dient er 
gekeken te worden of er vrijstelling verleend kan worden (al dan niet door te werken volgens een 
goedgekeurde gedragscode), of dat er een alternatieve oplossing mogelijk is waardoor er geen nega-
tief effect kan plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is, zal ontheffing aangevraagd moeten worden op 
basis van een geldig wettelijk belang, waarbij de gunstige staat van instandhouding van beschermde 
soorten niet in het geding komt. De ontheffing kan dan onder voorwaarden worden verleend. 

Werkwijze quickscan flora en fauna 

In de quickscan zijn de gevolgen van de ruimtelijke ingreep afgezet tegen de aanwezige 

natuurwaarden vanuit de Wet natuurbescherming en planologisch beschermde natuurwaarden. Deze 

werkwijze vloeit voort uit de brochure ‘Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen’ van het Ministerie 

van Economische Zaken van december 2016.  

 

Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden is op 6 december 2016 door een ecoloog van BRO1 

een verkennend veldbezoek gebracht aan het plangebied. Mogelijke verblijfplaatsen en sporen van 

dieren zijn onderzocht. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van de checklist aanwezigheid 

(inschatten mogelijke aanwezigheid vleermuizen in een Flora- en faunawet vooronderzoek) uit het 

                                                      
1 BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en 

heeft als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamheden voeren wij dan ook uit volgens de door 
het NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in februari 2010).  

 De medewerkers binnen de discipline ecologie voldoen aan de door het Ministerie van EL&I genoemde voorwaarden voor 
ter zake deskundigen op het gebied van ecologisch onderzoek. 
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Vleermuisprotocol versie 25 maart 2013. Naast een veldbezoek is er een bronnenonderzoek gedaan. 

Voor dit bronnenonderzoek is onder meer gebruik gemaakt van de quickscanhulp (quickscanhulp.nl). 

De quickscanhulp geeft een overzicht van gegevens (van de afgelopen vijf jaar) uit de Nationale 

Databank Flora en Fauna (NDFF), de meest omvangrijke landelijke informatiebron van 

verspreidingsgegevens. 

 

Aan de hand van het uitgevoerde onderzoek is vervolgens beoordeeld welke beschermde soorten 

daadwerkelijk voor (kunnen) komen binnen het plangebied en is er vervolgens een inschatting 

gemaakt van de effecten van de ruimtelijke ontwikkeling op beschermde natuurwaarden. 

 

Beschrijving van het plangebied 

De beschrijving van het plangebied omvat de ligging, de huidige situatie en de toekomstige situatie. 

 

Ligging van het plangebied 

Het plangebied betreft een fruitbedrijf in het buitengebied van de Gemeente Buren, ongeveer 0.5 km 

ten westen van de bebouwde kom van Ingen. De Amersfoortcoördinaten van het midden van de loca-

tie zijn X= 161.058, Y= 441.411. De ligging van het plangebied is te zien in bijgevoegde afbeelding. 

Het plangebied is rood omkaderd weergegeven op de luchtfoto (figuur 1) en weergegeven als een 

rode ster op de topografische kaart (figuur 2).  

 

Huidige situatie 

Het plangebied ligt in bet buitengebied van de Gemeente Buren, ten westen van het dorp Ingen.  Het 

plangebied bestaat uit een bedrijfshal met daarachter een fruitboomgaard omringd door een beuken-

haag. Ten oosten van het plangebied ligt de Ketteringse Wetering.  De omgeving van het plangebied 

bestaat eveneens uit fruitteelt bedrijven, en boomgaarden met laagstam appels. 

 

Toekomstige (geplande) situatie 

Het voornemen is om de huidige bedrijfshal aan de zuidkant uit te breiden. Daarvoor zal een deel van 

de fruitboomgaard verdwijnen. De Ketteringse Wetering zal voor de uitbreiding van de bedrijfshal een 

klein stukje omgelegd moeten worden. Voor deze omlegging zal een natuurcompensatie plaatsvinden 

op een in de buurt liggend perceel op de Essenbroek. Verder zal er voor deze ingreep een nieuwe 

aan- en afvoerweg gecreëerd moeten worden. De manier waarop die aan- en afvoerweg gerealiseerd 

zal worden, is nog niet exact bekend. Er zal in elk geval een wegaansluiting gerealiseerd worden 

over, of langs de Ketteringse weg, met een aansluiting aan de Brenk. De foto’s (figuur 3 t/m 12) ge-

ven een impressie van het plangebied. Figuur 13 geeft een overzicht van de huidige situatie en de 

gewenste nieuwe situatie.  
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Figuur 1: Luchtfoto met plangebied. De locatie van de nieuwe hal is rood omlijnd, de nieuwe weg is aangegeven 
met een rode lijn. Het geel omlijnde vlak is een reeds bestaande hal, die op Google nog niet is aangegeven.  
 

 
Figuur 2: Topografische kaart plangebied. De rode ster geeft het plangebied weer, de groene ster de plaats waar 
de watercompensatie plaats gaat vinden  
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Figuur 3: Zuidzijde van de huidige bedrijfshal. Met links de te 
verdwijnen fruitboomgaard.  

Figuur 4: Overzicht van de te verdwijnen fruitboomgaard. 

Figuur 5. De Ketteringse Wetering ter hoogte van de huidige 
bedrijfshal (rechts op de foto).  

 
Figuur 6. De Ketteringse wetering ter hoogte van de huidige 
bocht, deze zal worden verlegd. 

 
Figuur 7. Het plangebied aan de Essenbroek, waar de 
natuurcompensatie zal plaatsvinden, in de vorm van 
watercompensatie 

 
Figuur 8. In het verleden heeft op een naastliggend terrein al 
eerder watercompensatie plaatsgevonden  
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Figuur 9. De kruising van de Brenk met de Ketteringse weg, 
waar de aansluiting van de ontsluitingsweg zla moeten komen  

 
Figuur 10. Overzicht van de Ketteingse weg, met rechts de 
beukenhaag die de fruitboomgaard omringt  
 

 
Figuur 11. Entree van de fruitboomgaard vanaf de Ketteringse 
weg. Op de achtergrond is de huidige bedrijfshal zichtbaar. 

 
Figuur 12. De Ketteringse wetering, gezien vanaf de 
Ketteringse weg. Op de achtergrond de beukenhaag die de 
fruitboomgaard omrringt.  

Figuur 13 Impressie van de huidige en de gewenste toekomstige situatie 
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Toetsing gebiedsbescherming 

Wettelijke gebiedsbescherming 

Het dichtstbijzijnde wettelijk beschermde natuurgebied, het Natura 2000-gebied Rijntakken ligt op 2,0 

kilometer afstand Gezien de afstand en de aard van de ontwikkeling zijn negatieve effecten op deze 

Natura 2000-gebieden op voorhand uitgesloten, uitgezonderd een mogelijk effect van een toename in 

stikstofdepositie als gevolg van de ontwikkeling. Een toename van stikstofdepositie kan leiden tot 

verzuring en vermesting van de hiervoor gevoelige habitattypen en soorten welke voor de gebieden 

zijn aangewezen. Voor dit mogelijke effect dienen stikstofberekeningen te worden uitgevoerd (in 

Aerius Calculator) om te zien of een mogelijke toename de toegestane drempelwaarde voor 

stikstofdepositie in omringende Natura 2000-gebieden overschrijdt. Door Windmill is een 

stikstofberekening uitgevoerd. Het onderzoek is toegevoegd als bijlage bij de ruimtelijke 

onderbouwing. Uit het onderzoek blijkt dat vanwege de activiteiten binnen de inrichting van Van 

Ossenbruggen Fruit B.V. ter plaatse van Natura 2000-gebieden geen stikstofdepositiebijdrage hoger 

dan de drempelwaarde wordt berekend. Een mogelijk effect van een toename in stikstofdepositie als 

gevolg van de ontwikkeling is uitgesloten. 

 
Planologische gebiedsbescherming 

Het plangebied ligt geheel buiten het Gelders Natuurnetwerk (voormalig EHS) en tevens buiten de 

Groene Ontwikkelingszone zoals deze is vastgesteld op de kaart van de omgevingsverordening Gel-

derland (juli 2015). Gezien de ligging buiten de begrensde planologische gebiedsbescherming zal 

hiervoor in de planvorming verder geen rekening gehouden hoeven te worden. 
 
Toetsing Flora- en faunawet 

Vaatplanten  

Tijdens het veldbezoek zijn er geen beschermde soorten vaatplanten aangetroffen binnen het plan-

gebied. Vanuit de omgeving zijn geen waarnemingen bekend van beschermde soorten vaatplanten.  

Het plangebied waar de ingreep plaatsvindt, bestaat buiten bestrating uit een intensief beheerde fruit-

boomgaard, een beukenhaag en een oever. Gezien het ontbreken van geschikte standplaatsen bin-

nen het te bebouwen plangebied, wordt het voorkomen van beschermde vaatplanten op deze plek in 

zijn geheel op voorhand uitgesloten.  

 

Grondgebonden zoogdieren 

Het plangebied vormt mogelijk geschikt leefgebied voor een enkele nationaal beschermde grondge-

bonden zoogdiersoort zoals veldmuis, huisspitsmuis en konijn. Voor deze soorten geldt ene provin-

ciale vrijstelling. Er zijn echter geen sporen en/of verblijfplaatsen van grondgebonden zoogdieren 

aangetroffen. Uit de directe omgeving zijn geen strenger beschermde grondgebonden zoogdieren 

bekend met uitzondering van de bever. De watergang ter hoogte van het plangebied is echter onge-

schikt voor de bever. Beschermde grondgebonden zoogdieren worden niet verwacht binnen het plan-

gebied. Negatieve effecten op zwaarder beschermde soorten grondgebonden zoogdieren zijn op 

voorhand uitgesloten. 

 

Effectbeoordeling 

Voor de te verwachten beschermde soorten binnen het plangebied geldt een provinciale vrijstelling bij 

ruimtelijke ontwikkelingen. In het kader van de algemene zorgplicht is het wel noodzakelijk om 

voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs 

mogelijke gedaan dient te worden om het doden van individuen te voorkomen. In het kader van de 

algemene zorgplicht zijn hier echter geen specifieke maatregelen nodig. 
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Vleermuizen 

Uit het plangebied en/of omgeving zijn waarnemingen bekend van diverse soorten vleermuizen zoals 

bijvoorbeeld rosse vleermuis, laatvlieger, meervleermuis en gewone dwergvleermuis. In de wat rui-

mere omgeving zijn o.a. de gewone grootoorvleermuis, ruige dergvleermuis en watervleermuis be-

kend. Tijdens het veldbezoek is gelet op de aanwezigheid van potentiële vaste verblijfplaatsen voor 

vleermuizen binnen het plangebied. Binnen het plangebied staan geen gebouwen of dikke bomen 

met holtes. Potentiële verblijfplaatsen in de vorm van spleten of holen in de bomen zijn niet aangetrof-

fen in de op het terrein staande bomen. Er is wel opgaande begroeiing, in de vorm van een beuken-

haag rondom de fruitboomgaard, langs de Ketteringse wetering.  

 

Effectenbeoordeling 

Er staan geen gebouwen op de plaats van de ingreep en er staan ook geen bomen met geschikte 

holtes of spleten. Het is uitgesloten dat er potentiele rust- en verblijfplaatsen voor gebouwbewonen-

de- en/of boombewonende vleermuizen aanwezig zijn op de plaats van de ingreep, in de fruitboom-

gaard of in de beukenhaag. De beukenhaag aan de rand van het plangebied kan mogelijk in geringe 

mate onderdeel uitmaken van vliegroutes en/of foerageergebied voor wat lager vliegende vleermui-

zen zoals bijvoorbeeld watervleermuis of meervleermuis. Deze haag blijft echter voor het grootste 

deel intact. De sloot wordt mogelijk voor korte tijd afgesloten, maar voor de vleermuizen hoeft dat 

geen bezwaar te zijn. Er blijft in de directe omgeving ruim voldoende foerageergebied over voor de 

eventueel aanwezige vleermuizen, ook indien er wel sprake is van een vliegroute. De onderbreking is 

niet van zodanige aard dat een eventuele essentiële vliegroute onderbroken wordt. Met de planont-

wikkeling gaat geen essentieel foerageergebied en/of vliegroute verloren. De werkzaamheden vinden 

met name overdag plaats, er wordt niet gewerkt met sterke lampen. Er vindt geen lichtverstoring 

plaats in het eventueel aanwezige foerageergebied. Negatieve effecten voor vleermuizen worden re-

delijkerwijze uitgesloten.  

 

Vogels 

Tijdens het veldbezoek zijn in en nabij het plangebied enkele vogelsoorten waargenomen waaronder 

enkele eenden en meerkoeten. Er zijn tijdens het veldbezoek echter geen nesten van broedvogels 

aangetroffen. Binnen het plangebied waar de bebouwing gaat komen biedt de begroeiing (laagstam 

fruitbomen met intensief beheer) geen geschikte nestlocaties voor broedvogels.  

Waarnemingen van vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten (waarvan ook het leefgebied/de 

functionele leefomgeving beschermd is) zoals buizerd, havik, roek, huismus en gierzwaluw zijn be-

kend nabij het plangebied. Nestlocaties van vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten zoals 

(grote) takkennesten waar roofvogels en roek in kunnen broeden of nestlocaties van huismus of gier-

zwaluw zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen binnen het plangebied.  

 

Effectenbeoordeling 

Het plangebied is mogelijk in geringe mate geschikt als leefgebied voor vogelsoorten met jaarrond 

beschermde nesten, met name voor roofvogels. Echter, er is voor deze soorten in de omgeving ge-

noeg leefgebied. Er verdwijnt door deze ingreep geen essentieel leefgebied voor vogelsoorten met 

jaarrond beschermde nesten. De gunstige staat van instandhouding van deze vogelsoorten komt 

door de ingreep niet in gevaar. 

Door werkzaamheden in de directe omgeving van begroeiing, in bomen,in de beukenhaag en in de 

oevers van de Ketteringse Wetering kan verstoring van broedende vogels plaatsvinden. Door 

werkzaamheden hier buiten de broedperiode (als broedseizoen kan de periode tussen half maart en 

half juli globaal worden aangehouden) uit te voeren dan wel te starten, wordt de kans op negatieve 

effecten geminimaliseerd. Indien op een locatie geen bewoonde nesten, broedende of nestelende 



ADVIES / Quickscan flora en fauna Bulksestraat 1 te Ingen 9 

vogels aanwezig zijn, mogen ook tijdens het broedseizoen werkzaamheden worden uitgevoerd. Door 

voor aanvang van werkzaamheden te inspecteren op aanwezige bewoonde nesten, legsels of 

nestjongen en, indien deze aanwezig zijn, de werkzaamheden uit te stellen tot nadat de jongen zijn 

uitgevlogen, wordt de kans op negatieve effecten voor vogels sterk verminderd. 

Met de planontwikkeling gaat geen vaste rust- of verblijfplaats of leefgebied verloren van 

vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten. Negatieve effecten voor vogels met jaarrond 

beschermde nesten zijn uitgesloten. 

 

Vissen, amfibieën en reptielen 

In de omgeving van het plangebied zijn waarnemingen bekend van de grote modderkruiper (Natio-

naal beschermd). Er zijn sinds kort vanuit de omgeving waarnemingen bekend van beschermde am-

fibieën (heikikker, kamsalamander, poelkikker, allen Europees beschermd) en beschermde reptielen 

(ringslang, Nationaal beschermd). Er zijn geen sporen gevonden van amfibieën of reptielen, binnen 

het plangebied of in de omgeving.  

 

Effectenbeoordeling 

Er is open water, direct langs en deels in het plangebied. De aanwezigheid van de grote modderkrui-

per kan niet worden uitgesloten. Als gevolg van de ingreep zal de Ketteringse wetering worden omge-

legd, dit kan nadelige invloed hebben op de grote modderkruiper. In de soortenstandaard van de Gro-

te Modderkruiper is opgenomen dat voor kleinere ingrepen geen ontheffing noodzakelijk is, en dat in 

zulke gevallen gewerkt mag worden met een passende gedragscode en een ecologisch werkprotocol 

of Plan van Aanpak. Een vuistregel uit de soortenstandaard is dat ingrepen over een afstand van 200 

meter en kleiner als kleinere ingreep aangemerkt kunnen worden. Het gaat in onderhavige situatie 

om een omlegging van 110 meter, waarbij o.a. een sluisje wordt verplaatst. Indien gewerkt wordt met 

een passende gedragscode voor ruimtelijke ingrepen en een ecologisch werkprotocol is het aanvra-

gen van een ontheffing niet noodzakelijk. De “Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen 

2012”, die onder de nieuwe wetgeving nog geldig is totdat de herziene versie gepubliceerd is, is in 

deze situatie de meest passende gedragscode. Onder voorwaarde dat de ingreep plaatsvindt volgens 

de “Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen 2012”, kunnen negatieve effecten voor 

grote modderkruiper en andere beschermde vissen worden uitgesloten.  

 

Het plangebied biedt voor de beschermde amfibieën heikikker, kamsalamander, poelkikker (Europees 

beschermd) en beschermde reptielen (ringslang, Nationaal beschermd) geen habitat. De sloot is on-

geschikt voor poelkikker, vanwege het ontbreken van ondiepe plekken die snel kunnen opwarmen, er 

is voor heikikker binnen het fruitbedrijf geen geschikt landhabitat. Het habitat van de heikikker bestaat 

vooral uit heide, hoogveen etc. Dit is in de omgeving van het plangebied niet aanwezig. Voor de kam-

salamander is de sloot ongeschikt vanwege het ontbreken van geschikte uittreeplaatsen. Voor de 

ringslang is de watergang te smal en ontbreken de voor ringslang noodzakelijke broeihopen. Voor 

reptielen, en als landhabitat voor amfibieën, is het plangebied ongeschikt, gezien het intensief beheer 

van de fruitboomgaard. Negatieve effecten op beschermde amfibieën of reptielen worden om die re-

den binnen het plangebied redelijkerwijze uitgesloten.  

Binnen het plangebied is hooguit een zwervend exemplaar van een algemene soort te verwachten 

zoals bruine kikker of gewone pad. Voor deze soorten geldt een provinciale vrijstelling van de Wet 

natuurbescherming bij ruimtelijke ontwikkelingen. In het kader van de algemene zorgplicht is het ech-

ter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen. Dit houdt in dat al 

het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om het doden van individuen te voorkomen. In 

het kader van de algemene zorgplicht zijn geen specifieke maatregelen nodig.  
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Beschermde ongewervelde diersoorten 

Er zijn geen waarnemingen bekend van beschermde ongewervelde diersoorten. Het plangebied biedt 

geen geschikt biotoop voor beschermde ongewervelde diersoorten vanwege het ontbreken van ge-

schikte waardplanten. Negatieve effecten voor beschermde ongewervelde soorten zijn daarmee op 

voorhand uitgesloten. 

 

Conclusies gebiedsbescherming 

 Gezien de afstand tot en de aard van de ontwikkeling zijn negatieve effecten op omringende Na-

tura 2000-gebieden op voorhand uitgesloten. 
 Het plangebied ligt geheel buiten het Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelzone. Door 

de ontwikkelingen worden er geen wezenlijke kenmerken en waarden aangetast van de provin-

ciale groenstructuur. De planvorming heeft verder geen invloed op planologische beschermde 

gebieden. 
 

Conclusie en aanbevelingen  

 In de Ketteringse Wetering is waarschijnlijk de grote modderkruiper aanwezig. Echter, omdat de 

afstand waarover de werkzaamheden aan de Ketteringse Wetering uitgevoerd worden, slechts 

110 meter is, kan en mag hier gewerkt worden volgens de Gedragscode Flora en Faunawet 

2012, die nog geldig is. Dit betekent dat er een ecologisch werkprotocol (mitigatieplan) opgesteld 

moet worden voor de grote modderkruiper, en dat de werkzaamheden uitsluitend uitgevoerd mo-

gen worden onder begeleiding van een ecoloog met ervaring met grote modderkruiper. Nader 

onderzoek en een mogelijke ontheffing is in dat geval niet nodig.  
 Er gaat zowel tijdens, als na de ingreep geen essentiële vliegroute of essentieel foerageergebied 

verloren voor vleermuizen. Negatieve effecten voor vleermuizen zijn verwaarloosbaar klein en re-

delijkerwijze uitgesloten.  
 Binnen het plangebied zijn enkele broedende vogels te verwachten in de aanwezige houtige be-

planting en de oevers. Door werkzaamheden buiten de broedperiode (als broedseizoen kan de 

periode tussen half maart en half juli globaal worden aangehouden) uit te voeren dan wel te star-

ten, wordt de kans op negatieve effecten geminimaliseerd.  
 Indien op een locatie geen bewoonde nesten, broedende of nestelende vogels aanwezig zijn, 

mogen ook tijdens het broedseizoen werkzaamheden worden uitgevoerd. Door voor aanvang van 

werkzaamheden te inspecteren op aanwezige bewoonde nesten, legsels of nestjongen en, indien 

deze aanwezig zijn, de werkzaamheden uit te stellen tot nadat de jongen zijn uitgevlogen, wordt 

de kans op negatieve effecten voor vogels sterk verminderd. 
 Binnen het plangebied zijn geen zwaarder beschermde soorten vaatplanten, grondgebonden 

zoogdieren, vleermuizen, reptielen, amfibieën en overige ongewervelden (zoals bijv. zeldzame 

dagvlinders en libellen) te verwachten. Negatieve effecten voor deze soortgroepen zijn op voor-

hand uitgesloten met inachtneming van de zorgplicht. 
 In het kader van de algemene zorgplicht is het noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor 

aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om 
het doden van individuen te voorkomen. Voor vaatplanten, grondgebonden zoogdieren, reptielen, 
amfibieën en ongewervelden zijn er geen specifieke maatregelen nodig.  
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1 Inleiding 

In opdracht van BRO is door Windmill Milieu en Management een inventarisatie 

uitgevoerd van de externe veiligheidsrisico's ten behoeve van de bedrijfsuitbreiding van 

Van Ossenbruggen Fruit B.V.. Van Ossenbruggen Fruit B.V. is gevestigd aan de 
Bulksestraat 1 te Ingen en wil ten behoeve van haar bedrijfsvoering haar 

bedrijfsgebouwen fors uitbreiden. Samen met de erfverharding resulteert dit in een 
uitbreiding van het agrarisch bouwvlak van 1 hectare. In bijlage 1 is een schets 
opgenomen van de bestaande situatie en de nieuwe situatie.    
 
De ligging van het plangebied (rode omlijning) is weergegeven in figuur 1.1. 
 

 
Figuur 1.1: Ligging van het plangebied  
 
In het kader van het onderzoek naar de inpassingsmogelijkheden van de 
bedrijfsuitbreiding dienen de externe veiligheidsrisico’s ten gevolge van activiteiten in de 
directe omgeving te worden geïnventariseerd. Externe veiligheidsrisico’s kunnen 
ontstaan door het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen en over 
transportroutes (weg, spoor en water) en het gebruik of de opslag van gevaarlijke 
stoffen bij inrichtingen. In deze quickscan zijn de risicobronnen geïnventariseerd en is 
beoordeeld of de genoemde risicobronnen mogelijk een belemmering vormen op de 
ontwikkelingsmogelijkheden van het plangebied. Indien risicobronnen een mogelijke 
belemmering vormen, is een vervolgonderzoek noodzakelijk. 

Plangebied 
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2 Transportassen 

2.1 Inleiding 

Eén van de aandachtspunten bij het ontwikkelen van een plan waar mensen verblijven, 
zoals de voorgenomen ontwikkeling, zijn de externe veiligheidsrisico’s vanwege het 
transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water. Bepaald dient te 
worden of het vervoer van gevaarlijke stoffen consequenties kan hebben voor de 
gewenste ontwikkeling.  

2.2 Wettelijk kader 

Bij externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt in de richtlijnen voor stationaire 
bronnen en transportassen. De regelgeving rond de risico’s van het transport van 
gevaarlijke stoffen volgt per 1 april 2015 uit de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs, 
Stb. 2013, nr. 307). De Wvgs vervangt de nota en de circulaire Risiconormering vervoer 
gevaarlijke stoffen (Rnvgs). In de WVGS en het besluit externe veiligheid 
transportroutes (Bevt) worden normwaarden gegeven voor twee verschillende typen 
risico’s, het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. In de bijlagen van de Regeling 
Basisnet is opgenomen voor welke transportroutes de externe veiligheidsrisico’s 
bepaald moeten worden. In de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) is 
vastgelegd hoe de risico’s van transport van gevaarlijke stoffen berekend en 
geanalyseerd moeten worden. 

2.2.1 Risiconormen 

Het begrip risico wordt in beeld gebracht door middel van twee begrippen: het 
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR).  
 
Het PR is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een 
plaats langs een transportroute verblijft, komt te overlijden als gevolg van een incident 
met het vervoer van gevaarlijke stoffen. De hoogte van het GR representeert de kans 
per jaar per kilometer transportroute dat een groep van 10 of meer personen in de 
omgeving van de transportroute in één keer het dodelijk slachtoffer wordt van een 
ongeval op die transportroute. 
 
Overeenkomstig het Bevt (artikel 8, lid 1) en de HART (paragraaf 2.1) hoeven geen 
beperkingen aan het ruimtegebruik van een plan te worden gesteld in het gebied dat op 
meer dan 200 meter van een route of tracé ligt. Indien de risicobron op meer dan 200 
meter afstand van het plangebied is gelegen, hoeft geen berekening plaats te vinden 
van de ligging van de plaatsgebonden risicocontouren of de (toename van) de hoogte 
van het groepsrisico. 
 
Een (beperkte) verantwoordingsplicht voor de hoogte van het groepsrisico is aan de 
orde indien een plangebied zich bevindt binnen het invloedsgebied van een risicobron. 
Het invloedsgebied wordt bepaald door de 1% letaliteitsafstand van de stofcategorieën 
die getransporteerd worden. In de HART zijn per stofcategorie en per modaliteit vaste 
afstanden opgenomen voor de begrenzing van het invloedsgebied. De ligging van het 
invloedsgebied per modaliteit is in navolgende tabel 2.1 weergegeven. 
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Tabel 2.1: Invloedsgebied per stofcategorie  

Stofcategorie Invloedsgebied 1%-letaliteitsafstand (m) 

Weg, water Spoor Spoor Weg Water 

LF1   45 35 

LF2 C3 35 45 35 

LT1 D3 375 730 600 

LT2   880 880 

LT3 D4 >4000 >4000 n.v.t. 

LT4   n.v.t. n.v.t. 

GF1   40 n.v.t. 

GF2   280 65 

GF3 A 460 355 90 

GT2   245 n.v.t. 

GT3 B2 995 560 1070 

GT4 B3 >4000 >4000 n.v.t. 

GT5 B3 >4000 >4000 n.v.t. 

2.3 Transport over waterwegen 

Ten aanzien van de veiligheidsrisico’s in het plangebied als gevolg van het vervoer van 
gevaarlijke stoffen over het water zijn uitsluitend waterwegen van belang waar vervoer 
van gevaarlijke stoffen in bulkvervoer is toegestaan. Afhankelijk van de soorten stoffen 
die worden getransporteerd, reikt het invloedsgebied voor de modaliteit water van 35 
meter tot maximaal 1.070 meter. Binnen een afstand van 1.070 meter van het 
plangebied zijn geen waterwegen gelegen waarover vervoer van gevaarlijke stoffen in 
bulkvervoer plaatsvindt. Het plangebied valt daarmee niet binnen het invloedsgebied 
van een waterweg. De risico’s als gevolg van het transport over het water vormen 
derhalve geen aandachtspunt voor het plangebied.  

2.4 Transport over wegen 

Ten aanzien van de veiligheidsrisico’s in het plangebied als gevolg van het vervoer van 
gevaarlijke stoffen over de weg zijn uitsluitend de transportassen van belang waar 
structureel vervoer van gevaarlijke stoffen in bulkvervoer is toegestaan. In beginsel zijn 
dit A- en N-wegen.  
 
Voor het plangebied zijn de volgende wegen voor vervoer van gevaarlijke stoffen 
relevant (liggende binnen een straal van 4 km om het plangebied): 
- N320; 
- N835; 
- N416; 
- N225. 
Zie navolgende figuur. 
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Figuur 2.1: Ligging wegen t.o.v het plangebied  

2.4.1 N-wegen  

De meest dichtbij gelegen N-weg betreft de N320, gelegen op een afstand van 
ongeveer 450 meter van het plangebied. Overige N-wegen liggen op grotere afstanden. 
Gelet op de afstand tussen het plangebied en de N-wegen hoeft geen aandacht te 
worden besteed aan de PR 10-6-risicocontour en het plasbrandaandachtgebied. 
Daarnaast wordt geconstateerd dat alle N-wegen op meer dan 200 meter afstand van 
het plangebied zijn gelegen, waardoor de invloed van het plan op de hoogte van het 
groepsrisico niet kwantitatief inzichtelijk gemaakt hoeven te worden. 
 
Conform de telgegevens van Rijkswaterstaat en de informatie uit de risicokaart worden 
de volgende stoffen vervoerd over de N-wegen  
 
Tabel 2.2: Transport gevaarlijke stoffen N-wegen  

N-weg LF1 LF2 GF3 Opmerking 

N320 nee nee nee Geen telgegevens beschikbaar  

N835 ja ja ja  

N416 ja ja ja Het transport van GF3-stoffen blijkt uit 
de risicokaart (‘effect afstand dodelijk 

355 m’) 
N225 ja nee ja 

 
De stof GF3 heeft de grootste 1% letaliteitsafstand, zijnde 355 meter. Het plangebied 
ligt derhalve geheel buiten het invloedsgebied van de N-wegen. De risico’s als gevolg 
van de transporten met gevaarlijke stoffen over de N-wegen vormen dan ook géén 
aandachtspunt voor de ontwikkeling van het plangebied. 

Plangebied 
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2.5 Transport over het spoor 

Binnen een straal van 4 kilometer vanaf het plangebied zijn geen spoorlijnen aanwezig 
waarover structureel transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De risico’s als gevolg 
van het transport over het spoor vormen derhalve geen belemmering voor het 
plangebied. 
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3 Buisleidingen 

3.1 Inleiding 

Bij de realisatie van (beperkt) kwetsbare objecten dient tevens rekening te worden 
gehouden met het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen waarvoor 
bepaalde aan te houden risicoafstanden gelden. Deze afstanden zijn onder andere 
afhankelijk van de aard van de stof, de druk waaronder deze wordt getransporteerd, de 
diepteligging en de diameter en wanddikte van de buisleiding. Ten aanzien van de 
externe veiligheid gaat het vooral om de risico’s in het geval er iets fout gaat met een 
hogedruk aardgastransportleiding. Maar ook andere buisleidingen kunnen een 
aandachtsgebied voor externe veiligheid hebben dat tot over het plan reikt. Bepaald 
dient te worden of eventueel aanwezige buisleidingen consequenties kunnen hebben 
voor het plangebied.  
 

3.2 Wettelijk kader 

Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking 
getreden. Dit besluit sluit aan bij de risiconormering uit het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi). Dat betekent dat de toetsings- en bebouwingsafstand worden 
vervangen door een afstand voor het plaatsgebonden risico (PR) en een afstand voor 

het invloedsgebied van het groepsrisico (GR). Voor het PR geldt dat er binnen de 10-6-
risicocontour geen kwetsbare objecten mogen worden gerealiseerd. Voor beperkt 
kwetsbare objecten geldt deze waarde als een richtwaarde. Voor het GR geldt, indien er 
objecten binnen het invloedsgebied liggen, een verantwoordingsplicht. 
 

3.3 Inventarisatie lokale buisleidingen 

Eventuele risico’s van buisleidingen zijn pas relevant indien de effecten van een 
ongeval het plangebied kan overschrijden. Om inzicht te krijgen in de bandbreedte van 
het invloedsgebied van buisleidingen wordt tabel 1 ‘Diameter en druk afhankelijke 
afstand ter inventarisatie bebouwing bij een bepaald tracé’ gehanteerd die opgenomen 
is in de notitie ‘Eisen omgevingsdata in het kader van groepsrisicoberekeningen bij 
ruimtelijke ontwikkeling, revisie 4’ van de N.V. Nederlandse Gasunie. Hieruit blijkt dat de 
grootst mogelijke inventarisatieafstand van een buisleiding 580 meter bedraagt. Voor 
plannen op méér dan 580 meter afstand van een buisleiding kan dan ook worden 
geconcludeerd dat geen beperkingen gelden voor het plan; de berekening van de 
ligging van de plaatsgebonden risicocontouren of de (toename van) de hoogte van het 
groepsrisico is dan niet aan de orde. 
 
Op basis van de risicokaart is geconstateerd dat binnen een afstand van 580 meter van 
het plangebied geen buisleidingen met gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Zie figuur 3.1.   
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Figuur 3.1: Ligging buisleiding 
 

Het plangebied ligt niet binnen de inventarisatieafstand van een 
aardgastransportleiding. De risico’s als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen 
door buisleidingen vormen derhalve geen aandachtspunt voor de planlocatie.  
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4 Externe veiligheid inrichtingen 

4.1 Inleiding 

Naast het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes en door buisleidingen, 
dient bij de realisatie van het plan ook rekening te worden gehouden met de opslag en 
het gebruik van gevaarlijke stoffen bij inrichtingen waarvoor ook aan te houden 
risicoafstanden gelden. Bepaald dient te worden of eventueel aanwezige risicovolle 
inrichtingen belemmeringen kunnen vormen voor de planrealisatie.  
 

4.2 Wettelijk kader 

Voor risicovolle activiteiten en/of risicovolle installaties bij inrichtingen worden ten 
aanzien van het milieuhygiënische aspect externe veiligheid regels gesteld in het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. In het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt 
aangesloten op de van toepassing zijnde publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). 
Daarnaast is een aantal rechtstreeks geldende besluiten van belang waarin te 
respecteren veiligheidsafstanden en/of risicocontouren zijn opgenomen. Hierbij kan 
gedacht worden aan het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo 2015), het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi), de Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel 
gebruik en het Vuurwerkbesluit. 
 
Voor zover het Bevi, Brzo 2015 en de Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel 
gebruik niet van toepassing is, vallen activiteiten met gevaarlijke stoffen onder het 
Activiteitenbesluit. Indien de drempelwaarden uit bijlage 1 van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer niet wordt overschreden, vallen activiteiten met de opslag van ontplofbare 
stoffen zoals genoemd in het Vuurwerkbesluit eveneens onder het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. In specifieke gevallen kunnen aanvullende voorschriften zijn opgenomen 
in een individuele milieuvergunning. De effecten met betrekking tot externe veiligheid 
worden uitgedrukt in te respecteren veiligheidsafstanden, plaatsgebonden risico en het 
groepsrisico. 

4.3 Inventarisatie relevante inrichtingen 

Met behulp van de risicokaart is bepaald of het plangebied binnen de plaatsgebonden 
risicocontouren, dan wel invloedsgebieden van omliggende risicovolle inrichtingen is 
gelegen. In de uitsnede in onderstaande figuur is de ligging van relevante inrichtingen in 
de directe omgeving van het plangebied weergegeven. 
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Figuur 4.1: Ligging inrichtingen ten opzichte van het plangebied 

 
Uit figuur 4.1 blijkt dat de PR 10-6 risicocontouren en de invloedsgebieden van de 
inrichtingen in de omgeving van het plangebied niet reiken tot aan het plangebied. De 
risico’s als gevolg van de aanwezigheid van risicovolle inrichtingen vormen derhalve 
geen aandachtspunt voor de planlocatie.  
 
Opgemerkt wordt dat binnen de plangrens een ammoniakkoelinstallatie aanwezig is met 
een inhoud van 1.450 kg ammoniak. Deze installatie valt niet onder de werkingssfeer 
van het Bevi (ondergrens bedraagt 1.500 kg) waardoor tevens geen sprake is van te 
respecteren externe veiligheidsafstanden vanaf het plangebied naar de omgeving.    
 
 
 
 
 

Plangebied 
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5 Conclusies 

In opdracht van BRO is door Windmill Milieu en Management een inventarisatie 

uitgevoerd van de externe veiligheidsrisico's ten behoeve van de bedrijfsuitbreiding van 

Van Ossenbruggen Fruit B.V.. Van Ossenbruggen Fruit B.V. is gevestigd aan de 
Bulksestraat 1 te Ingen en wil ten behoeve van haar bedrijfsvoering haar 

bedrijfsgebouwen fors uitbreiden. Samen met de erfverharding resulteert dit in een 
uitbreiding van het agrarisch bouwvlak van 1 hectare. In dit hoofdstuk staan kort de 

conclusies van dit onderzoek beschreven. 
 
Transportassen  
Het plangebied bevindt zich niet binnen het invloedsgebied van een transportas. De 
risico’s als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen over het water, de weg en 
het spoor vormen geen aandachtspunt voor het plangebied.  
 
Buisleidingen 
Het plangebied bevindt zich niet binnen het invloedsgebied van een 
aardgastransportleiding. De risico’s als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen 
door buisleidingen vormen geen aandachtspunt voor het plangebied.   
 
Inrichtingen 
Het plangebied bevindt zich niet binnen een PR10-6-risicocontour of een  
invloedsgebied van een risicovolle inrichting in de omgeving. De risico’s als gevolg van  
de aanwezigheid van risicovolle inrichtingen vormen geen aandachtspunt voor de 
planlocatie.  
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Opdrachtgever:  BRO 

 
Contactpersoon:  mevrouw C. Verberne 
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1 Inleiding 

In opdracht van BRO is door Windmill Milieu en Management een onderzoek uitgevoerd 
naar de stikstofdepositie ten gevolge van de bedrijfsuitbreiding van de firma Van 
Ossenbruggen Fruit B.V., gelegen aan de Bulksestraat 1 te Ingen in de gemeente Buren. 
Het onderzoek is nodig ten behoeve van de aanvraag van een omgevingsvergunning.  
 
Doel van het onderzoek is toetsing van effecten op Natura 2000-gebieden als gevolg van 
de activiteiten binnen de inrichting van Van Ossenbruggen Fruit B.V. aan de Wet 
natuurbescherming. Van Ossenbruggen Fruit B.V. beschikt momenteel niet over een 
vigerende vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming. 
 
De emissies vanwege de inrichting zijn berekend aan de hand van emissiefactoren uit de 
literatuur en specifieke bedrijfsgegevens. Met een verspreidingsmodel is de 
stikstofdepositie rondom de locatie berekend.  
 
Voorliggende rapportage geeft de uitgangspunten en bevindingen van het uitgevoerde 
stikstofdepositie onderzoek. 

  

http://www.adviesburowindmill.com/
http://www.milieucoordinator.nl/
http://www.milieuadvies.nl/
http://www.milieuadviesbureau.nl/
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2 Uitgangspunten  

2.1 Situering en omschrijving inrichting 

De inrichting is gesitueerd aan de Bulksestraat 1 te Ingen. De situering van de inrichting 
is weergegeven in figuur 2.1. 
 

 
Figuur 2.1: Ligging van het plangebied 

2.2 Bedrijfssituatie 

Ten behoeve van de bedrijfsvoering vindt een aantal verkeersbewegingen plaats ten 
gevolge van Van Ossenbruggen Fruit B.V.. Voor de ontsluiting wordt een nieuwe 
ontsluitingsweg aangelegd ten zuiden van het bedrijf. De nieuwe ontsluiting sluit aan op 
de Ketteringseweg. 
 
Tabel 2.1: Aantal voertuigen 

Voertuig Intensiteit 

[voertuigen/etmaal] 

Licht verkeer (personenauto’s) 10 

Zwaar verkeer (vrachtauto’s) 25 

Plangebied 

http://www.adviesburowindmill.com/
http://www.milieucoordinator.nl/
http://www.milieuadvies.nl/
http://www.milieuadviesbureau.nl/
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2.3 Situering Natura 200-gebieden 

Ten behoeve van de stikstofdepositieberekeningen dient rekening gehouden te worden 
met de Natura 2000-gebieden rondom de inrichting. Nabij de inrichtingslocatie zijn de 
navolgende Natura 2000-gebieden gesitueerd: 
 
Rijntakken  circa 2 km van plangebied 
Kolland & Overlangbroek circa 4 km van plangebied 
Binnenveld  circa 9 km van plangebied 
 
Overige Natura 2000-gebieden zijn op grotere afstand gelegen van de inrichting waar 
mogelijk nog een bijdrage kan worden berekend. In navolgende figuur 2.3 is een overzicht 
weergegeven van de ligging van de omliggende natuurgebieden (de locatie van het 
plangebied is in de figuur weergegeven met ‘  ‘). 
 

 
Figuur 2.3: Situering Natura 2000-gebieden (bron: Aerius Calculator) 

  

http://www.adviesburowindmill.com/
http://www.milieucoordinator.nl/
http://www.milieuadvies.nl/
http://www.milieuadviesbureau.nl/
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3 Toetsingskader 

3.1 AERIUS & PAS 

AERIUS Calculator is vanaf 1 juli 2015 beschikbaar en het voorgeschreven rekenmodel, 
voor het rekenen aan activiteiten ten behoeve van Natuurbeschermingswetvergunningen 
in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De PAS heeft als doel om 
ruimte te creëren voor economische ontwikkeling en een sterkere natuur door het 
reduceren van de stikstofproblematiek. 
 
De overheid heeft het invloedsgebied van de PAS bepaald door middel van de aanwijzing 
van Natura 2000-gebieden in Nederland. Om de natuur te kunnen waarborgen zijn 
instandhoudingsdoelstellingen bepaald die vastgelegd zijn in de Wet natuurbescherming 
(Wnb). Nieuwe economische ontwikkelingen (of uitbreiding van bestaande) dienen 
getoetst te worden aan de PAS en daarmee hun effect op de natuur. 
 
De PAS kent ontwikkelingsruimte toe aan de hand van stikstofgevoelige habitattypes 
binnen een Natura 2000-gebied. Indien de maximale stikstofdepositie(toename) van een 
activiteit boven de drempelwaarde (0,05 mol/ha/jaar) of grenswaarde (1,00 mol/ha/jaar) 
komt is de activiteit verplicht aanspraak te doen op de ontwikkelingsruimte.  
 
Ter plaatse van de Natura 2000-gebieden “Rijntakken”, “Kolland & Overlangbroek” en 
“Binnenveld” is de grenswaarde van rechtswegen verlaagd naar 0,05 mol/ha/jaar. 
 
De maximale stikstofdepositie van een activiteit in de beoogde situatie is bepalend voor 
het traject dat gevolgd dient te worden voor de activiteit. Indien de drempelwaarde niet 
overschreden wordt, hoeft geen actie ondernomen te worden. Wordt de drempelwaarde 
overschreden maar de grenswaarde niet, dan komt de activiteit in aanmerking voor het 
indienen van een melding1. Indien de grenswaarde overschreden wordt, dient voor de 
activiteit een vergunning aangevraagd te worden in het kader van de Wet 
natuurbescherming. 
 
Aanvullend aan het geldende toetsingskader conform de PAS heeft de provincie 
Gelderland beleidsregels2 opgesteld ten behoeve van de toedeling van de beschikbare 
ontwikkelingsruimte aan projecten. 
 
Navolgende figuur geeft een weergave van de drempel- en grenswaarde. 

                                                      
1 Alleen van toepassing indien op alle onderzochte Natura 2000-gebieden de grenswaarde niet overschreden 

wordt. Dit geldt ook voor Natura 2000-gebieden waar de grenswaarde van rechtswege verlaagd is van 1 mol 
naar 0,05 mol/ha/jaar als gevolg van de beperkt beschikbare depositieruimte. 

2 Beleidsregels toedeling ontwikkelingsruimte Programmatische Aanpak Stikstof Gelderland, inwerkingtreding 
01-01-2017 

http://www.adviesburowindmill.com/
http://www.milieucoordinator.nl/
http://www.milieuadvies.nl/
http://www.milieuadviesbureau.nl/
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Figuur 3.1: Grafische weergave drempelwaarde en grenswaarde 

 
Overeenkomstig voorgaande figuur dient een activiteit een van de volgende acties te 
ondernemen, afhankelijke van de maximaal berekende stikstofdepositie. 
 
Minder of gelijk aan 0,05:  Geen actie nodig, wel dient de uitgevoerde berekening 

(PDF export) bewaard te worden zodat indien gevraagd 
bewezen kan worden dat u geen melding hoeft te doen. 

0,051 tot en met 1,00: Meldingsplicht, er dient via AERIUS een melding gemaakt 
te worden bij het bevoegd gezag in het kader van de Wnb 
en aanspraak doen op beschikbare ontwikkelingsruimte. 

Meer dan 1,00: 1 Vergunningaanvraag in het kader van de Wnb en 
aanspraak doen op beschikbare ontwikkelingsruimte. 

3.2 Te beschouwen situaties 

Het onderhavige onderzoek is uitgevoerd volgens het stappenplan “Schema bepalen 
vergunningplicht en berekening benodigde depositieruimte”3.  
 

                                                      
3 http://pas.bij12.nl/content/vergunning-aanvragen-vergunningvrij  

http://www.adviesburowindmill.com/
http://www.milieucoordinator.nl/
http://www.milieuadvies.nl/
http://www.milieuadviesbureau.nl/
http://pas.bij12.nl/content/vergunning-aanvragen-vergunningvrij
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Van Ossenbruggen Fruit B.V. beschikt niet over een vigerende Wnb vergunning en valt 
derhalve conform het voorgenoemde stappenplan onder route “A1 Wijziging/uitbreiding 
bestaande activiteit zonder Wnb vergunning”, weergegeven in navolgende figuur 3.2. Aan 
de hand van de berekende stikstofdepositie volgend uit de beoogde situatie zal na 
toetsing aan de grens- en drempelwaarde de vergunningssituatie bepaald worden. Indien 
in de beoogde situatie de drempelwaarde (0,05 mol/ha/jaar) overschreden wordt, zal een 
verschilberekening uitgevoerd worden ten opzichte van de huidig feitelijke situatie, ter 
bepaling van de benodigde ontwikkelingsruimte. 
 

 
Figuur 3.2: A1. Wijziging/uitbreiding bestaande activiteit zonder Wnb vergunning 

  

http://www.adviesburowindmill.com/
http://www.milieucoordinator.nl/
http://www.milieuadvies.nl/
http://www.milieuadviesbureau.nl/
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4 Berekeningssystematiek 

4.1 Rekenmodel 

Ten behoeve van de berekening van de stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden is 
een indicatieve berekening voor de beoogde situatie uitgevoerd met behulp van AERIUS 
Calculator, versie 20164. De AERIUS Calculator rekent op basis van het Operationele 
Prioritaire Stoffen model van het RIVM en standaardrekenmethode 2 uit de Regeling 
beoordeling luchtkwaliteit 2007. 

4.2 Beoogde situatie 

In deze paragraaf worden de voor stikstofdepositie relevante bronnen omschreven voor 
de beoogde situatie. 

4.2.1 Bedrijfsemissies 

Binnen de inrichting van Van Ossenbruggen Fruit B.V. wordt geen gebruik gemaakt van 
aardgas gestookte stookinstallatie. Ten behoeve van de verwarming van ruimten wordt 
gebruik gemaakt van de restwarmte van de koelinstallaties. Binnen de inrichting zijn geen 
overige stikstof emitterende installatie aanwezig. 

4.2.2 Verkeer 

Bij de firma Van Ossenbruggen Fruit B.V. wordt binnen de inrichting met betrekking tot 
het verkeer gebruik gemaakt van en personenauto’s en vrachtwagens. In de bepaling van 
de stikstofdepositie is rekening gehouden met het arriverend en vertrekkend verkeer 
binnen de inrichting.  
 
Tabel 2.1 geeft een overzicht van het aantal voertuigen dat per etmaal arriveert en 
vertrekt. Ten gevolge van de inrichting vindt een verkeersgeneratie van 20 lichtverkeer 
en 50 zwaarverkeer per etmaal plaats.  
  
In de volgende figuur is een overzicht weergegeven van de gehanteerde bron. 
 

                                                      
4 https://calculator.aerius.nl/calculator/#sid1=0&theme=n , releasedatum 17-05-2016 

http://www.adviesburowindmill.com/
http://www.milieucoordinator.nl/
http://www.milieuadvies.nl/
http://www.milieuadviesbureau.nl/
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Figuur 4.1: Gehanteerde bronnen (bron: AERIUS Calculator) 

 
Bijlage I geeft een overzicht van de invoergegevens van het rekenmodel betreffende de 
beoogde situatie. 

  

http://www.adviesburowindmill.com/
http://www.milieucoordinator.nl/
http://www.milieuadvies.nl/
http://www.milieuadviesbureau.nl/


 
 16.500.02-02 / 17 maart 2017 

 

12 www.adviesburowindmill.com 
www.milieucoordinator.nl 

www.milieuadvies.nl 
www.milieuadviesbureau.nl 

 

5  Rekenresultaten 

Met behulp van AERIUS Calculator is de depositiebijdrage vanwege de inrichting 
berekend ter plaatse van relevante gevoelige habitattypen in de nabijgelegen Natura 
2000-gebieden. Bijlage I geeft de invoergegevens en rekenresultaten zoals deze 
voortvloeien uit AERIUS Calculator.  
 
Navolgende tabel 5.1 geeft de rekenresultaten weer ten gevolge van de activiteiten 
binnen de inrichting van Van Ossenbruggen Fruit B.V. in de beoogde situatie.  
 
Tabel 5.1: Resultaten Natura 2000-gebieden (PAS-gebieden) 

Natura 2000-gebied 
Beoogde situatie 

[mol/ha/jaar] 

Rijntakken < 0,05 

Kolland & Overlangbroek < 0,05 

Binnenveld < 0,05 

5.1 Beoordeling 

Uit de berekeningen blijkt dat vanwege de activiteiten binnen de inrichting van Van 
Ossenbruggen Fruit B.V. te Ingen ter plaatse Natura 2000-gebieden geen 
stikstofdepositiebijdrage hoger dan de drempelwaarde wordt berekend. De 
drempelwaarde (0,05 mol/ha/jaar) en de grenswaarde (van rechtswege verlaagd naar 
0,05 mol/ha/jaar) worden gerespecteerd. In onderhavige situatie is daarmee de meldings- 
en de vergunningsplicht in het kader van de Wet natuurbescherming niet van toepassing. 
De activiteiten van Van Ossenbruggen Fruit B.V. zijn vergunningsvrij, de uitgevoerde 
berekening (PDF export) dient bewaard te worden. 
 
Gezien het feit dat de activiteiten binnen de inrichting van Van Ossenbruggen Fruit B.V. 
vergunningsvrij zijn en derhalve geen aanspraak hoeft te doen op beschikbare 
ontwikkelingsruimte, is toetsing aan de beleidsregels van de provincie Gelderland niet 
aan de orde. 
  

http://www.adviesburowindmill.com/
http://www.milieucoordinator.nl/
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6 Samenvatting en conclusie 

In opdracht van BRO is door Windmill Milieu en Management een onderzoek uitgevoerd 
naar de stikstofdepositie ten gevolge van de bedrijfsuitbreiding van de firma Van 
Ossenbruggen Fruit B.V., gelegen aan de Bulksestraat 1 te Ingen in de gemeente Buren. 
Het onderzoek is nodig ten behoeve van de aanvraag van een omgevingsvergunning.  
 
Doel van het onderzoek is toetsing van effecten op Natura 2000-gebieden als gevolg van 
de activiteiten binnen de inrichting van Van Ossenbruggen Fruit B.V. aan de Wet 
natuurbescherming. Van Ossenbruggen Fruit B.V. beschikt momenteel niet over een 
vigerende vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming. 
 
Op basis van de rekenresultaten blijkt dat vanwege de activiteiten binnen de inrichting 
van Van Ossenbruggen Fruit B.V. te Ingen ter plaatse Natura 2000-gebieden geen 
stikstofdepositiebijdrage hoger dan de drempelwaarde wordt berekend. De 
drempelwaarde (0,05 mol/ha/jaar) en de grenswaarde (van rechtswege verlaagd naar 
0,05 mol/ha/jaar) worden gerespecteerd. In onderhavige situatie is daarmee de meldings- 
en de vergunningsplicht in het kader van de Wet natuurbescherming niet van toepassing. 
De activiteiten van Van Ossenbruggen Fruit B.V. zijn vergunningsvrij, de uitgevoerde 
berekening (PDF export) dient bewaard te worden. 
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I. BIJLAGE 
AERIUS - export 



Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U kan dit document gebruiken
voor de onderbouwing van depositie onder de
drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader
van de Wet natuurbescherming, afhankelijk
van de door u gekozen rekeninstellingen.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt. Op basis van de
gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op
Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor
meer toelichting verwijzen we u naar de
websites pas.bij12.nl, www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening firma Van Ossenbruggen Fruit B.V.

Kenmerken

Emissie

Depositie natuurgebieden

Depositie habitattypen

RfiZ6bn2ZPXA (17 maart 2017)

pagina 1/5



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

BRO Bulksestraat 1, 4031 JW Ingen

Activiteit Omschrijving

Van Ossenbruggen Fruit B.V.

Datum berekening Rekenjaar

17 maart 2017, 10:07 2017

Rekeninstellingen

Berekend voor Wnb.

Totale emissie Situatie 1

NOx 82,26 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Depositie
Hectare met

hoogste project-
bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied Provincie

- -

Situatie 1

-

Toelichting Van Ossenbruggen Fruit B.V.

RfiZ6bn2ZPXA (17 maart 2017)Berekening voor eigen
gebruik

firma Van Ossenbruggen Fruit B.V.

Berekening voor
eigen gebruik
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Locatie
firma Van

Ossenbruggen
Fruit B.V.

Emissie
(per bron)

firma Van
Ossenbruggen

Fruit B.V.

Naam Ontsluiting
Locatie (X,Y) 160913, 441044
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 82,26 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 20,0 NOx
NH3

2,24 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 50,0 NOx
NH3

80,03 kg/j
< 1 kg/j

RfiZ6bn2ZPXA (17 maart 2017)Berekening voor eigen
gebruik

firma Van Ossenbruggen Fruit B.V.

Berekening voor
eigen gebruik
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectbijdrage Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn

RfiZ6bn2ZPXA (17 maart 2017)Berekening voor eigen
gebruik

firma Van Ossenbruggen Fruit B.V.

Berekening voor
eigen gebruik
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016_20170301_feb336c45f

Database versie 2016_20170301_feb336c45f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0

RfiZ6bn2ZPXA (17 maart 2017)Berekening voor eigen
gebruik

firma Van Ossenbruggen Fruit B.V.

Berekening voor
eigen gebruik
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