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1. INLEIDING

1.1. Aanleiding

Als vervolg op het planologisch inhaalprogramma (P.I.P.), waarin voor de

dorpen actuele bestemmingsplannen zijn opgesteld, worden nu de

woongebieden van de kern Geldermalsen opgenomen in een nieuw

bestemmingsplan.

Teneinde het P.I.P. zo snel mogelijk af te kunnen ronden is een

methodiek van planherzieningen gekozen die met minder kosten sneller

tot resultaten leidt. Hiertoe worden de betrokken kernen in gelijksoortige

bestemmingsplannen opgenomen. Voor elke kern wordt afzonderlijk een

bestemmingsplan gemaakt en worden de procedures achtereenvolgens

doorlopen. Voor Geldermalsen is gekozen voor een opdeling in 3

gebieden. Het centrum krijgt, mede gezien de beoogde ontwikkeling

volgens het masterplan, een afzonderlijk bestemmingsplan. De andere 2

delen betreffen de werkgebieden en de in het voorliggende plan

opgenomen woongebieden.

De hoofddoelstelling van het ruimtelijke beleid voor de woongebieden

heeft zowel een beschermende als een ontwikkelende en versterkende

component. Voor de historische gebieden ligt de nadruk op het

voorkomen van een zodanige schaalvergroting dat daarmee het

aantrekkelijke dorpskarakter verloren zou gaan. Daarbij wordt

aangegeven op welke punten het kleinschalige dorpskarakter in de

toekomst moet worden beschermd en waar mogelijkheden tot versterking

liggen. Door dit inzichtelijk te maken zijn ook meteen de gebieden

duidelijk waar de nadruk weliswaar op beheer ligt, maar met een minder

beschermende doelstelling. Voor alle gebieden geldt dat noodzakelijke,

beperkte ruimtelijke ontwikkelingen niet onmogelijk worden gemaakt.

Om daarbij een voldoende hoge stedenbouwkundige en landschappelijke

basiskwaliteit te bereiken zijn door middel van onderhavige visie, als

eerste onderdeel van de planvorming, enkele uitgangspunten

geformuleerd. De visie brengt de ruimtelijke, functionele,

landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het dorp in beeld. Uit

de analyse voor het dorp en de omgeving worden suggesties en

uitgangspunten gegeven waaruit mogelijkheden tot ontwikkeling, beheer

en onderhoud kunnen worden gedestilleerd. Deze uitgangspunten

vormen vervolgens de basis voor het bestemmingsplan, dat als

belangrijkste doelstelling heeft: het behouden, beheren en verder

ontwikkelen van een woon- en verblijfsmilieu dat optimaal is toegesneden

op de situatie in de woongebieden van Geldermalsen. Voor de

woongebieden van de kern Geldermalsen zijn in deze nota de

waardevolle elementen beschreven.
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1.2. Plangebied

Het plangebied bestaat uit de woonwijken van Geldermalsen, met delen

van de daaraan direct grenzende gebieden zoals sportvelden. De

schakelzone langs de Dalemsche Wetering behoort eveneens tot het

plangebied.

De globale begrenzing is als volgt:

 Noordzijde: Koppelsedijk, Molenweg, Geldersestraat en Lingedijk;

 Oostzijde: Lingedijk, Lange Akker en Randweg (ter hoogte van de

sportvelden);

 Zuidzijde: Tielerweg, Meersteeg en Parallelweg;

 Westzijde: Laageinde, Oudenhof en Genteldijk.

De planbegrenzing is aangegeven in de navolgende afbeelding, waarop

tevens de geldende bestemmingsplannen zijn vermeld. De exacte

plangrens is terug te vinden op de verbeelding bij het bestemmingsplan.

1.3. Geldende bestemmingsplannen

De huidige juridisch-planologische basis voor het plangebied wordt

gevormd door een aantal grotere bestemmingsplannen, zogenaamde

‘moederplannen’. Naast deze ‘moederplannen’ zijn er ook enkele kleinere

bestemmingsplannen in het plangebied voor de woongebieden van

Geldermalsen aanwezig.

Tevens worden hiermee alle, (partiële) wijzigingsplannen, (partiële)

herzieningsplannen, uitwerkingsplannen en aanvullingen op deze

bestemmingsplannen vervangen. Ook alle afgeronde

vrijstellingsprocedures met betrekking tot het plangebied zullen in het

nieuwe bestemmingsplan opgenomen worden. Het gaat globaal om de

volgende (moeder-) bestemmingsplannen:

Naam bestemmingsplan Datum

vaststelling

Datum

goedkeuring

1 Geldermalsen Kom 1977 19-09-1978 21-12-1979

2 Geldermalsen West 1978 16-10-1979 05-02-1981

3 Zwarte Kamp 1980 18-11-1980 02-02-1982

4 Chamotte 1982 17-05-1983 17-09-1984

5 Boomkamp 1984 18-12-1984 10-01-1986

6 Geldermalsen Zuid 1979 no. 1 01-07-1980 24-11-1980

7 Geldermalsen Zuid 1986 17-03-1987 20-07-1987

8 Sporthal Hoge Weide 16-08-1988 17-10-1988

9 Rioolwaterzuivering 1988 25-10-1988 03-01-1989

10 Achterweg 1988 25-07-1989 08-03-1990

11 Het Rot 1991 07-01-1992 06-08-1992

12 Middengebied 1991 20-04-1993 05-10-1993

13 Achterweg Lange Akker 27-09-1994 23-02-1995

14 Prinsenhof 16-12-1997 18-03-1998

15 Geldermalsen Oost 1995 16-12-1997 22-07-1998

16 Leeuwenstein 25-01-2000 31-10-2000

17 Middengebied Zuid 25-04-2000 31-10-2000
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Voor de niet nader aangeduide onderdelen van het plangebied in de

voorgaande afbeelding is het bestemmingsplan Buitengebied 1984 van

toepassing (vastgesteld door de gemeenteraad op 20 mei 1985 en

goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 26 juni 1986). Dit betreft

voornamelijk restgebieden aan de randen van het plangebied, die niet

zijn meegenomen in het recent vastgestelde nieuwe bestemmingsplan

voor het buitengebied.

Plangebied en overzicht situering van de belangrijkste geldende bestemmingsplannen
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2. BELEIDSKADERS

2.1. Nationaal beleid

Op 1 juli 2008 is de fundamentele herziening van de Wet op de

Ruimtelijke Ordening (WRO) in werking getreden, de zogenaamde Wet

ruimtelijke ordening (Wro). In de Wro is de sturingsfilosofie dat elke

overheid op basis van de eigen verantwoordelijkheid en de daarbij

behorende instrumenten vooral proactief optreedt ter realisering van haar

eigen ruimtelijk beleid. Hiertoe stelt elke overheidslaag een structuurvisie

vast. De Nota ruimte en het Streekplan worden aangemerkt als

structuurvisie in het kader van de Wro.

2.1.1. Nota Ruimte

De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke

ontwikkeling van Nederland en de belangrijkste bijbehorende

doelstellingen. Het kabinet kiest voor ‘decentraal wat kan, en centraal wat

moet’. Dat betekent in veel gevallen dat provincies en gemeenten aan zet

zijn. Meer dan voorheen focust het Rijk zich op de ruimtelijke

hoofdstructuur (RHS) van Nederland. Het plangebied valt niet binnen de

RHS.

In de Nota Ruimte zijn alleen uitspraken opgenomen die een specifiek

nationaal ruimtelijk belang dienen of die zorgen voor een gegarandeerde

basiskwaliteit voor alle bewoners van Nederland.

Provincies en gemeenten zijn verantwoordelijk voor een voldoende en

tijdige beschikbaarheid van ruimte voor wonen en werken en de daarbij

behorende voorzieningen als groen, water, recreatie, sport en

infrastructuur. Het aanbod van ruimte dient ook kwalitatief aan te sluiten

bij de vraag.

De belangrijkste beleidslijnen voor beheersmatige bestemmingsplannen

zijn:

 Het bestemmingsplan dient een toetsingskader te vormen dat

minimaal een generiek geldende basiskwaliteit waarborgt als

ondergrens voor alle ruimtelijke plannen, dit zijn inhoudelijke,

procesmatige en/ of wettelijke eisen – bijvoorbeeld de watertoets en

de toetsing van diverse milieuaspecten;

 De optimale benutting van het bestaand bebouwd gebied. De

revitaliserings-, herstructurerings- en transformatieopgave in

bestaand bebouwd gebied moeten in beleid en uitvoering krachtig ter

hand worden genomen. Er moet optimaal gebruik gemaakt worden

van de ruimte die in het bestaande bebouwde gebied aanwezig is.

Het rijk biedt aan gemeenten ruimte om te kunnen bouwen voor de

eigen bevolkingsgroei;
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 Bij herinrichting van bestaand bebouwd gebied dienen nadelige

effecten op kwantiteit en kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater

te worden voorkomen, verminderd of gecompenseerd.

2.1.2. Nota Belvèdere

In het kader van de Nota Belvèdere zijn gebiedsbeschrijvingen opgesteld

voor de Belvedèregebieden. Ook voor het Belvedèregebied Tieler- en

Culemborgerwaard, waarin Geldermalsen is gelegen, is de

cultuurhistorische identiteit beschreven. In hoofdstuk 3 wordt dieper

ingegaan op deze beschrijving.

2.2. Provinciaal beleid

Zoals hierboven aangegeven wordt het Streekplan aangemerkt als

Structuurvisie in het kader van de Wro. De provincie ziet er op toe dat

bestemmingsplannen ook inderdaad worden vastgesteld conform hun

beleid, waarbij zij een reactieve rol vervult. Een en ander vraagt om een

nadere vertaling van het streekplanbeleid. Die vertaling is neergelegd in

de Wro-agenda, die beoogt een kader te bieden voor de toepassing van

nieuwe instrumenten en duidelijkheid te bieden waar dit al kan. In deze

agenda, die het bestaande beleid en de gedragslijn “Gelderland en de

nieuwe Wro” als uitgangspunt heeft, wordt beschreven welke

instrumenten toegepast (kunnen) worden voor het verwezenlijken van

provinciale doelen. De nieuwe wet verandert vrijwel niets aan de inhoud

van de Structuurvisie ‘Gelderland 2005’, tenzij dit in de agenda is

aangegeven. Voor het plangebied heeft de agenda geen consequenties

bovenop het streekplanbeleid.

2.2.1. Structuurvisie Gelderland 2005

Doelstelling & uitgangspunten

De Structuurvisie Gelderland 2005 is vanaf 20 september 2005 in

werking (hierna ‘Structuurvisie’ genoemd). De hoofddoelstelling van het

Gelders ruimtelijk beleid voor de periode 2005 - 2015 is om de

ruimtebehoefte zorgvuldig te accommoderen en te bevorderen dat

publieke (rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) en private partijen

de benodigde ruimte vinden, op een wijze die meervoudig ruimtegebruik

stimuleert en regionale verscheidenheid, identiteiten en ruimtelijke

kenmerken versterkt.

Beleidsuitgangspunten:

 Loslaten tegenstelling stad/ land; in regionale samenhang met nieuwe

ruimtegebruiksvormen en nieuwe stad/land-relaties een balans vinden

tussen stad en land;

 Bundeling als middel om steden/stedelijke netwerken als sociaal-

economische brandpunten te laten functioneren en voor voldoende

draagvlak voor gespecialiseerde voorzieningen met (boven)regionale

betekenis te zorgen;
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 Ruimte in kleinere kernen en vrijgekomen bebouwing in het landelijk

gebied voor wonen, nieuwe economische dragers en als versterking

van de vitaliteit van het landelijk gebied.

Om te sturen op duurzame oplossingen in de provinciale ruimtelijke

planning en - inrichting wordt in de Structuurvisie de lagenbenadering

toegepast, waardoor bodem, water en bereikbaarheid sterker sturend

worden dan voorheen.

Sturingsfilosofie

De sturingsfilosofie gaat uit van decentralisatie waar dit kan. Hierbij is er

meer vrijheid voor regionale en gemeentelijke afwegingen, door

toepassing van regionaal afgestemde zoekzones voor wonen en werken.

De rode basis bestaat uit wonen, werken en voorzieningen waarbij

gezocht wordt naar een duurzame balans tussen de ruimtelijke dynamiek

van sociaal-economische ontwikkelingen en de capaciteit van

vervoersstromen.

De provincie wil sturen op regionale afstemming, bundeling in netwerken

en bijdragen aan vitaliteit en leefbaarheid van het landelijk gebied. Het

accommoderen van een deel van de woon-, recreatie- en werkvraag in

(kernen in) het landelijk gebied treedt in de plaats van sturing op een

sterk onderscheid tussen kernen(hiërarchie) en landelijk gebied.

Rivierenland

De Structuurvisie formuleert voor het rivierenland als hoofdopgave het

behouden en versterken van het unieke karakter van de regio rond de

ruimtelijke structuurdragers die de eigenheid van dit landschap bepalen.

De ruimtelijke structuurdragers zijn de uiterwaarden, dijken, oeverwallen

en kommen en het cultuurhistorische landschap (bijvoorbeeld de Nieuwe

Hollandse Waterlinie). De hoofdinfrastructuur wordt door de regio niet

primair gezien als leidraad voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen

maar wel als mede-ordenend. De ruimtelijke structuurdragers geven de

richting aan waarin verstedelijking, de functies van het landelijk gebied,

verkeer en vervoer, recreatie en toerisme en energievoorziening zich in

het rivierenland mogen ontwikkelen, zodat het unieke landschap met

haar contrasten behouden blijft dan wel wordt versterkt.

De waterafvoerfunctie van de Linge moet, ook voor de toekomst, worden

gewaarborgd. Van de regio en de betrokken gemeenten wordt verwacht

dat zij bij de afweging van de begrenzing van mogelijke

uitbreidingslocaties voor wonen of werken in deze gebieden rekening

houden met de afvoerfunctie van de uiterwaarden. Daarbij geldt, conform

het generieke beleid voor de afstemming van verstedelijking en

waterhuishouding, dat de waterhuishoudkundige gevolgen niet

afgewenteld mogen worden op naastgelegen of benedenstroomse

Uitsnede beleidskaart ruimtelijke

structuur (Structuurvisie)
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gebieden of naar de toekomst. Van het waterschap wordt verwacht dat

deze de Linge waterstaatkundig zo definieert dat hieronder naast de

watergang zelf ook de gronden vallen die een functie hebben voor de

waterafvoer.

De provincie steunt de gedachten van de regio rond het organisch

groeien van kernen en zoeken naar beperkte nieuwe woonconcentraties

of linten (dijken) buiten de kernen, voor zover het gaat om zones of

gebieden die gekenmerkt kunnen worden als stad/ land relatiezone.

Inmiddels heeft de provincie de Ruimtelijke Verordening Gelderland

(RVG) vastgesteld en is deze op 22 januari 2011 in werking getreden. De

RVG betekent geen verandering in het ruimtelijk beleid van de provincie,

maar is de ‘juridische vertaling’ van de Structuurvisie.

2.2.2. Ruimtelijke Verordening Gelderland

Op 15 december 2010 hebben Provinciale Staten van Gelderland de

Ruimtelijke Verordening Gelderland (RVG) vastgesteld en deze is op 2

maart 2011 in werking getreden. In een provinciale ruimtelijke

verordening ex artikel 4.1 Wro worden regels gesteld ten aanzien van de

inhoud, toelichting of onderbouwing van ruimtelijke plannen. De RVG

vormt een beleidsneutrale vertaling van het in de Structuurvisie

Gelderland 2005 en de beleidsuitwerkingen daarvan verwoorde beleid.

Hier is verder geen nieuw beleid aan toegevoegd.

In artikel 2.2 van de RVG is opgenomen dat nieuwe bebouwing ten

behoeve van wonen en werken in een bestemmingsplan slechts is

toegestaan:

 binnen bestaand bebouwd gebied;

 binnen de zoekzones wonen en werken uit de Streekplanuitwerking

Zoekzones stedelijke functies en landschappelijke versterking, zoals

opgenomen in bijlage 8.

Zoals te zien op onderstaande uitsnede is het plangebied volgens de

RVG (vrijwel) helemaal gelegen binnen bestaand bebouwd gebied.

Alleen aan de oostzijde van Geldermalsen, ten zuidoosten van de

kruising Randweg (N327) - Tielerweg, valt een deel van het plangebied

buiten het bestaand bebouwd gebied.



Geldermalsen woongebied 2011 NL.IMRO.0236.GDMgldmwoongeb2011-VGS1 10

In het de Streekplanuitwerking ‘Zoekzones stedelijke functies en

landschappelijke versterking’ is door middel van contouren en

zoekgebieden voor verstedelijking tot 2015 is het ruimtebudget voor

wonen en werken (geen andere functies) voor de lange termijn (tot 2015)

vastgelegd. Locaties buiten de contouren zijn niet aan de orde en

aanwending van de zoeklocaties binnen de contouren zal moeten worden

onderbouwd vanuit de onmogelijkheid om voorhanden zijnde

inbreidingslocaties te benutten. Voor de kern Geldermalsen is een groot

zoekgebied voor wonen aangewezen tussen de Rijksstraatweg en de

Randweg (N327) ten zuiden van de spoorlijn Geldermalsen – Elst (buiten

het plangebied).

Het ruimtelijk beeld en de opgaven voor het gebied leiden tot de

volgende koers voor ruimtelijke ontwikkelingen:



Geldermalsen woongebied 2011 NL.IMRO.0236.GDMgldmwoongeb2011-VGS1 11

 water als structurerend element: meervoudig ruimtegebruik met

verbreding van watergangen en concretiseren zoekgebieden

waterberging;

 contouren voor zoekruimte verstedelijking tot 2015 (volgens het

regionaal experiment Rivierenland ‘een lijn voor kwaliteit’) blijven

uitgangspunt;

 aanvullende zoekruimte voor bedrijvigheid met meerwaarde voor

Rivierenland als vestigingscriterium;

 accent op impuls voor openbaar vervoer;

 functieverandering in het landelijk gebied voor kommen en

oeverwallen gelijk;

 meer nieuwe dijkwoningen;

 voor het landelijk gebied is de landbouw richtinggevend. Een

landbouwvisie wordt opgesteld;

 ontwikkeling meer samenhangend toeristisch-recreatief aanbod rond

boegbeelden en concentratiepunten.

2.2.3. Nota Belvoir 3

In deze nota geeft de provincie aan dat de cultuurhistorische waarden

actief moeten worden betrokken bij de ruimtelijke inrichting. Tevens wordt

een actief beleid voorgestaan ten aanzien van het duurzaam

instandhouden van deze waarden.

Het Rivierengebied wordt beschreven als een doorgangsgebied:

dagelijks gaan grote mensenmassa’s en enorme goederenstromen over

de snelwegen, spoorwegen en rivieren en kanalen. Het Rivierengebied is

ook steeds meer een woon- en werkgebied: kernen zijn sterk uitgedijd,

langs de autowegen rijgen de bedrijventerreinen zich aaneen. Toch is het

op veel plaatsen nog uitgesproken groen. En het Rivierenland is

leesbaar: in de directe omgeving van de grote rivieren ziet het er heel

anders uit dan op de oeverwallen en weer heel anders dan in de

komgronden: dijkzones met vrijwel onbebouwde uiterwaarden, putten en

gaten van de klei- en zandwinning en ruige nieuwe natuur, oeverwallen

met dichte bebouwing en boomgaarden, en kommen met uitgestrekt

grasland en boerderijlinten.

In 2016 moet het gebied een stapeling kennen van historische lagen op

de oeverwallen in contrast tot de leegheid van de kommen en als gebied

van vechten tegen en werken met het water. Het rivierenland zou in 2016

zo langzamerhand linieland geworden moeten zijn met de ontwikkelde

Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en de voormalige Romeinse

rijksgrens (LIMES).
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2.3. Regionaal beleid

2.3.1. Structuurvisie Rivierenland 2004 - 2015

De provincie Gelderland heeft in het kader van het opstellen van het

streekplan Gelderland 2005 aan de regio’s verzocht een structuurvisie op

te stellen. De structuurvisies zijn gebruikt als bouwsteen voor het

streekplan.

In november 2002 is de nota 'Eén lijn voor kwaliteit; Experiment

ruimtelijke beleid Rivierenland' uitgebracht, de visie op de ruimtelijke

stedelijke ontwikkeling van het Rivierenland op de lange termijn. Deze

nota maakt integraal onderdeel uit van de structuurvisie. De zeer grote en

bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van

Rivierenland verdienen een zeer zorgvuldige inrichting van de functies

wonen en werken. Duurzaam waterbeheer is daarbij een belangrijke

randvoorwaarde en een sturend principe.

Het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief tot 2015 gaat uit van behoud van

de open ruimte en de groene kwaliteiten door restrictief beleid en van

bundeling van de verstedelijking. Dit betekent:

1. versterking van stedelijk draagvlak en van ruimtelijke hoofdstructuur;

2. versterking van sociale samenhang;

3. behoud of versterking van bereikbaarheid en geleiding van mobiliteit;

4. behoud van kwaliteit van het buitengebied.

De visie is uitgebracht door de gezamenlijke gemeenten, de provincie

Gelderland en de (toenmalige) IRO en IVH van het voormalige ministerie

van VROM. Het Experiment is een gevolg van de breed gedeelde

constatering, dat in het verleden de nadruk teveel heeft gelegen op een

kwantitatieve toetsing en verdeling en dat daardoor de sturing op

kwalitatieve beleidsdoelen onderbelicht bleef. Het Experiment vormt het

kader waarbinnen gemeenten hun visie (in kwalitatief en kwantitatief

opzicht) op de ontwikkeling van wonen en werken voor het hele gebied

en de eigen gemeenten opstellen, zij het binnen contouren en met

prioriteit voor inbreiden boven benutten van uitleglocaties.

Een belangrijk sturingsmechanisme betreft de contouren die door de

gemeenten, werkend van buiten naar binnen met het oog op

landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten, om hun kernen zijn

gelegd. De ruimte voor verstedelijking dient binnen deze contouren

gevonden te worden. In eerste instantie door inbreiden, dat wil zeggen

een kwalitatieve verbetering en uitbreiding van het woningbestand binnen

de bestaande bebouwde kom, door het vullen van de gaten, door

transformaties en door herstructurering van het bestand van de

woningbouwcorporatie.
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Deze inbreidingsmogelijkheden voor woningbouw gelden voor alle

kernen van de gemeente en zijn of worden door middel van een

wijzigingsbevoegdheid in de bestemmingsplannen juridisch mogelijk

gemaakt. Pas als blijkt dat inbreiden kwalitatief of kwantitatief

onvoldoende aansluit op de feitelijke behoefte of niet op tijd kan bijdragen

aan het vervullen van de behoefte, komen de uitleglocaties binnen de

contour aan bod.

2.4. Gemeentelijk beleid

2.4.1. Structuurvisie Geldermalsen 2000 - 2015

In 1999 heeft de gemeenteraad van Geldermalsen de Structuurvisie 2000

- 2015 vastgesteld. In deze visie is uitvoerig beschreven op welke wijze

de gemeente Geldermalsen zich de komende jaren zou moeten gaan

ontwikkelen. De Structuurvisie heeft geen formeel juridische status maar

wordt algemeen, zowel door het gemeente- als het provinciaal bestuur,

gezien als de leidraad waaraan ruimtelijke plannen binnen de gemeente

worden getoetst.

2.4.2. Oplegnotitie Wikken en Wegen: actualisatie Structuurvisie

Geldermalsen 2000 - 2015

De Oplegnotitie Wikken en Wegen is in 2005 door de gemeenteraad van

Geldermalsen vastgesteld. Deze notitie bevat een actualisering van de

structuurvisie uit 1999. Hierin wordt tussentijds de balans opgemaakt.

Daarbij gaat het niet om een koerswijziging in het beleid, maar om

aanscherping en actualisering van het vigerende ruimtelijke beleid en om

inpassing van nieuwe ontwikkelingen. Uitgangspunt blijft om uit het

oogpunt van voorzieningen, bereikbaarheid en het van open en groen

houden van het buitengebied de nieuwe verstedelijking te blijven

concentreren in de hoofdkernen Beesd en Geldermalsen.

In het kader van woningbouw is het volgende concrete beleid in de

oplegnotitie opgenomen:

 Voortzetting van het woningbouwbeleid conform de Structuurvisie

Geldermalsen 2000 - 2015;

 Bouwen voor eigen behoefte en ruimte voor (sub)regionale opvang;

 Juiste woning op de juiste plaats op het juiste moment;

 Buitengebied vrijwaren van woningbouw;

 Inbreiden (dat wil zeggen verdichting en transformatie) en

herstructurering hebben prioriteit boven uitleg; per periode wordt de

feitelijke benutting van de potentiële uitlegcapaciteit mede afgestemd

op het saldo van inbreiden, transformeren en herstructureren;

 De getrokken contouren rond de kernen zijn bepalend tot minstens

2015;

 Situering en programmering van de woningbouw in de kernen

afstemmen op mobiliteits-, water-, duurzaamheids-, en
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leefbaarheidsdoelen met als ambitie: versterking van de ruimtelijke

kwaliteit;

 Handhaven van het 2 kernenbeleid voor Geldermalsen en Beesd;

‘sturen op kwaliteit’ en de positie van Geldermalsen als subregionale

kern zijn de leidende principes bij de onderlinge verdeling en

programmering;

 In de overige kernen wordt alleen gebouwd ten behoeve van

stedenbouwkundige afronding en kwaliteitsverbetering. Behoud

sociale cohesie is een belangrijk argument;

 Overige kwalitatieve aspecten (die overigens gelden voor de

bouwproductie van de regio als geheel, maar tevens mede een rol

zullen spelen in de gemeentelijke programmering):

o Maximaal 30% dure bouw (> 230.000 euro);

o Minimaal 70% goedkope en betaalbare bouw (< 230.000

euro);

o Minimaal 40% geschikt voor ouderen;

o Groter deel tevens geschikt voor starters.

 Het zijn de uitleglocaties zoals de Plantage (Geldermalsen) waar het

beste aan de specifieke woonwensen kan worden voldaan.

Kaart inbreidingsmogelijkheden Geldermalsen
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In de woningbouwprogrammering 2010 - 2015 is voor de kern

Geldermalsen in de bouw van 100 woningen op inbreidingslocaties

voorzien. Voor herstructurering zijn tot 2020 30 woningen gepland.

2.4.3. Visiedocument gemeente Geldermalsen

In de raadsvergadering van 27 mei 2008 heeft de gemeenteraad het

‘Visiedocument gemeente Geldermalsen’ vastgesteld. Geldermalsen is

zelfstandig, zelfbewust en koestert de traditionele eigenschappen van

een landschappelijke gemeente met elf karakteristieke kernen.

Geldermalsen is zich daarbij bewust van de unieke ligging. Dichtbij

nationale landschappen én met de Randstad om de hoek. Doorsneden

door de Linge én door infrastructurele hoofdstromen. De gemeente staat

voor een rustieke woon- en leefomgeving. Tegelijk heeft Geldermalsen

een verantwoordelijkheid voor bedrijvigheid en woningbouw op grond van

de knooppuntligging. Hieraan wordt gerichte invulling gegeven. De elf

kernen hebben traditioneel hun eigen karakter. Die sociale en fysieke

eigenheid blijft behouden.

In dit visiedocument zijn drie overkoepelende cruciale beleidswaarden

vastgesteld voor het heden en toekomst van de gemeente Geldermalsen.

Het betreft de kernwaarden landschapskwaliteit, kernenkwaliteit en

knooppuntenkwaliteit.

Het toekomstperspectief van de visie is erin gelegen om de bestaande

kwaliteiten in stand te houden danwel hierop voort te bouwen.

2.4.4. Inbreidingsmogelijkheden

In het provinciaal beleid - sterk aangestuurd vanuit het Rijk - wordt steeds

nadrukkelijker het accent gelegd op de noodzaak eerst

inbreidingslocaties te benutten voordat uitbreidingslocaties aan bod

komen.

Mede in het kader van het ‘Experiment ruimtelijk beleid rivierenland’

wordt onderzocht wat de mogelijkheden voor inbreidingslocaties zijn in de

kern van Geldermalsen. Hierbij staat de vraag centraal waar ruimtelijke

ontwikkelingen mogelijk zijn zonder dat het dorpskarakter aangetast

wordt.

De invullingen dienen te zijn gericht op behoud en versterking van de

specifieke ruimtelijke kwaliteit van de woongebieden in de kom van

Geldermalsen en de onderscheiden ruimtelijke gezoneerde

deelgebieden. Hiermee wordt een handvat geboden voor het beheer van

de bestaande stedenbouwkundige structuur.

Lang niet iedere open plek moet zomaar ingevuld worden met bebouwing

en ook niet altijd met woningbouw. Soms moeten andere belangen

prevaleren; zoals het realiseren van samenhangende groenstructuren of

toekomstruimte voor de ontwikkeling van voorzieningen.

Bebouwingsdichtheden dienen afgestemd te worden op het karakter van
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de omgeving; sociaal-maatschappelijke factoren dienen de invulling

mede richting te geven.

Locaties die in aanmerking kunnen komen voor een herstructurering en

mogelijk inbreiding zijn in de Ruimtelijke visie woongebieden

Geldermalsen op de kaart ‘Ruimtelijke uitgangspunten en zonering’

aangeduid onder de noemer ‘inbreidingslocaties en/of inpassing niet-

beeldondersteunende elementen’.

2.4.5. Gemeentelijk woningbouwprogramma 2010 – 2020.

In januari 2010 is door Gedeputeerde Staten het Kwalitatief

Woonprogramma voor de periode 2010-2019 vastgesteld. Voor de regio

Rivierenland betekent dit dat er in de 2010-2019 9.800 woningen aan de

voorraad toegevoegd mogen worden. De nadruk moet liggen op

huurwoningen, betaalbare woningen en nultredenwoningen (woningen

geschikt voor ouderen). Gemeenten hebben voor deze periode een

woningbouwprogramma van bijna 20.000 woningen opgegeven. Dit

overschrijdt ruim de behoefte van 9.800 woningen. Gemeenten in de

regio Rivierenland hebben de opdracht gekregen om gezamenlijk tot een

oplossing te komen om het woningbouwprogramma aan te passen aan

de behoefte.

Met de input van onderzoeken is het college gekomen tot een aantal van

1690 woningen voor de periode 2010 tot 2020. Er wordt uitgegaan van

een autonome behoefte van gemiddeld 80 woningen per jaar en een

instroom van gemiddeld 50 huishoudens per jaar. Opgeteld zijn dit voor

een periode van 10 jaar 1300 woningen. Met een reservecapaciteit van

30% om in te kunnen spelen op vertragingen of plannen die niet

doorgaan, komt het totaal op 1690 woningen.

Regionale afspraken

In de Programmaraad Aantrekkelijk van 21 april 2011 is

overeenstemming bereikt over een regionale kwantitatieve verdeling van

het aantal te programmeren woningen in de regio. Het totale programma

bedraagt 13.888 woningen. Voor de gemeente Geldermalsen is de

bijdrage hierin het genoemde aantal van 1690 woningen.

In haar vergadering van 22 november 2011 heeft de gemeenteraad het

gemeentelijke woningbouwprogramma 2010 – 2020 vastgesteld. In dit

woningbouwprogramma is per kern omschreven welke woningen in

welke kern mogen worden gerealiseerd. Elk jaar wordt het

woningbouwprogramma geactualiseerd. Dit is van belang vanwege de

krimp op de woningmarkt.
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2.4.6. Waterplan

Deel 1: Visie en oplossingsrichtingen

Op 25 september 2007 heeft de gemeenteraad van Geldermalsen deel 1

van het Waterplan vastgesteld. Het plan is destijds gezamenlijk met

Waterschap Rivierenland en de gemeenten Neerijnen en Lingewaal

opgesteld met als doel het op orde brengen en houden van het totale

waterhuishoudingssysteem en de waterketen. Het is een “parapluplan”

waaronder de diverse aan water gerelateerde (beheer)plannen vallen.

Deel 2: Uitvoeringsprogramma

Op 22 december 2009 heeft de gemeenteraad van Geldermalsen een

uitwerking van het Waterplan (deel 2) vastgesteld, het zogenaamde

uitvoeringsprogramma.

In de waterparagraaf (hoofdstuk 7) wordt nader ingegaan op

waterhuishouding.

2.4.7. Welstandsnota

In de Welstandsnota van de gemeente Geldermalsen wordt het volgende

over de kern Geldermalsen opgemerkt:

Kenmerken kern Geldermalsen

Het oude Heerschap Malsen lag aan beide zijden van de Linge. In 850 is

er voor het eerst sprake van ‘Malsen Superior’ Overmalsen, ofwel het

huidige Buurmalsen (behorend bij Buren). Het zuidelijke deel kwam bij

Gelre medio 13
e

eeuw: het huidige Geldermalsen. Het is toen

vermoedelijk aan het eind van de eeuw een burggraafschap geworden.

Voor de Burcht ‘de Ravenstein’ kwam in de 19
e

eeuw een nieuw huis,

Groot Ravenstein’ in de plaats (locatie tegenover het gemeentehuis), dat

op zijn beurt begin 20
e

eeuw werd gesloopt.

De Nederlands Hervormde kerk heeft een bouwgeschiedenis te beginnen

in de 10
e

eeuw. Verder worden in historische bronnen het station

[verschillende gebouwen] een korenmolen en een watermolen vermeld.

Geldermalsen is een gestrekt oeverwaldorp. Deze structuur is in beginsel

nog aanwezig, maar door de vele doorsnijdingen van spoorwegen en

provinciale wegen, de grote planmatige uitbreidingen en bebouwing op

grotere schaal is de kern tot het huidige streekcentrum uitgegroeid.

Waarden kern Geldermalsen

Ondanks de enorme groei die deze oorspronkelijk kleinere kern

doorgemaakt heeft, zijn veel fragmenten van die kleine schaal nog

aanwezig. Deze fragmenten zorgen naast de suburbane gebouwen en

gebieden voor een contrastrijke omgeving. Deze mengvorm heeft zijn

eigen waarde en verdient ook in toekomst de nodige aandacht.
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2.4.8. Mobiliteitsplan Geldermalsen 2020

Het Mobiliteitsplan Geldermalsen bevat het mobiliteitsbeleid van de

gemeente Geldermalsen voor de periode tot 2020. Het Mobiliteitsplan is

enerzijds een uitwerking van de beleidskaders die door de gemeenteraad

zijn vastgesteld in de Mobiliteitsvisie en anderzijds vormt het

Mobiliteitsplan het fundament voor alle te realiseren maatregelen op het

gebied van mobiliteit. Het doel van het Mobiliteitsplan is het realiseren

van de ambities op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en

leefomgeving.

De hoofdwegenstructuur waarborgt de externe autobereikbaarheid van

de gemeente Geldermalsen en levert tegelijk een positieve bijdrage aan

een prettige leefomgeving door bundeling en geleiding van het

autoverkeer. In de hoofdwegenstructuur worden vier niveaus

onderscheiden:

 snelwegen (stroomwegen);

 verbindend netwerk (gebiedsontsluitingswegen type I);

 ontsluitende verbindingen (gebiedsontsluitingswegen type II);

 traverse (bijzondere vorm van een gebiedsontsluitingsweg met

verlaagde snelheid).

Het regionale doorgaande verkeer dient te worden afgewikkeld via de

snelwegen; interlokaal verkeer kan ook via het verbindend netwerk rijden.

Op de snelwegen en het verbindende netwerk ligt de prioriteit bij de

doorstroming van het autoverkeer, terwijl de ontsluitende verbindingen

een lagere ontwerpsnelheid hebben en er meer aandacht is voor de

andere (kruisende) verkeerssoorten.
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Alle wegen die niet tot de hoofdwegenstructuur behoren, maken deel uit

van verblijfsgebieden en vervullen geen functie voor het doorgaande

autoverkeer. In principe wordt in verblijfsgebied een maximumsnelheid

gehanteerd van 30 km/h binnen de bebouwde kom en 60 km/h buiten de

bebouwde kom. Binnen verblijfsgebieden wordt nog wel onderscheid

gemaakt tussen wijkverzamelwegen, waarop tot circa 6.000 voertuigen

per etmaal worden geaccepteerd, en woonstraten met lage intensiteiten.

Op basis van deze uitgangspunten is de hoofdwegenstructuur opgesteld.

Wensbeeld mobiliteitsplan

Als onderdeel van het mobiliteitsplan zijn wensbeelden opgesteld waarbij

wordt ingegaan op de volgende thema’s:

- Fietsen zonder stoppen;

- Veilig op weg;

- Openbaar vervoer;

- Probleemloos recreëren;

- Verkeer op de juiste plaats.

Hieruit komt een aantal sleutelprojecten naar voren die zich richten op

het fietsverkeer, openbaar vervoer via de buurtbus, toeristische

overstappunten met parkeervoorzieningen, verkeersbereikbaarheid van

het centrum, verhoging verkeersveiligheid Randweg Noord en

doorstromingsmaatregelen Randweg Zuid.

Met betrekking tot het fietsverkeer kan worden opgemerkt dat de de

Provinciale weg tussen Geldermalsen en Leerdam, de Randweg in



Geldermalsen woongebied 2011 NL.IMRO.0236.GDMgldmwoongeb2011-VGS1 20

Geldermalsen en de Rijksstraatweg moeilijk te kruisen barrières voor het

fietsverkeer vormen.

Concreet zijn de volgende locaties de belangrijkste knelpunten:

- kruising Provinciale weg – Laageinde (Geldermalsen)

- kruising Provinciale weg – Rijksstraatweg (Geldermalsen)

- kruising Provinciale weg – Lingedijk (Gellicum)

- kruising Provinciale weg – Nieuwe Steeg (Acquoy)

- kruising Randweg – Willem de Zwijgerweg

- kruising Randweg – de Klepel

Voor deze knelpunten worden verbeteringen doorgevoerd ten gunste van

het fietsverkeer met als doel de barrièrewerking op te heffen. De

mogelijke aanpak loopt uiteen van het aanbrengen van attentieborden tot

ingrijpende fysieke maatregelen.

2.4.9. Notitie oude bewoningsplaatsen

Aanleiding voor de opstelling van deze notitie is het feit dat eigenaren

van onbebouwde percelen steeds vaker ontdekken dat er vroeger op het

perceel bebouwing aanwezig was. Vanuit het principe van

rechtsgelijkheid is de notitie oude bewoningsplaatsen opgesteld. Het

gemeentelijk beleid is binnen de context van het Rijksbeleid in de “nota

Belvedère” en het provinciaal beleid in de “kadernota Belvoir” ontwikkeld.

De notitie geeft vier randvoorwaarden waaraan voldaan dient te worden

alvorens de voorbereiding van een herziening van het bestemmingsplan

ten behoeve van de herinvulling van een oud, nu onbebouwd, perceel

bespreekbaar wordt.

Deze randvoorwaarden zijn:

1. De te reconstrueren bebouwing is circa 100 jaar of ouder; dit dient

aangetoond te worden met origineel verbeeldingmateriaal van de

voormalige bebouwing;

2. De nieuwe bebouwing past ruimtelijk en functioneel in het

bestaande landelijk en provinciale beleid met betrekking tot het

behoud en herstel van cultuurhistorische waarden; er zal daarvoor

een advies gevraagd worden bij een deskundige;

3. De bebouwing heeft na reconstructie een monumentale waarde als

cultuurhistorisch monument; er zal daarvoor advies ingewonnen

worden bij de Monumentencommissie of de Rijksdienst voor het

Cultureel Erfgoed (RCE);

De belangrijkste beleidsvoorwaarde: er is een positief saldo voor wat

betreft de cultuurhistorische waarde van de nieuwe situatie ten opzichte

van de huidige situatie; ook hiervoor zal een advies ingewonnen worden

bij een deskundige.
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2.4.10. Beleidsnota Archeologische Monumentenzorg

Het gemeentelijk beleid is er op gericht de archeologische (en

cultuurhistorische) waarden tijdig in te brengen in het ruimtelijk

planproces. Voor de gehele gemeente Geldermalsen is door RAAP een

Beleidsnota Archeologische Monumentenzorg opgesteld (rapport 1384).

Deze beleidsnota is op 28 november 2006 vastgesteld door de

gemeenteraad.

In het hoofdstuk Archeologie en cultuurhistorie (hoofdstuk 8) wordt nader

op dit beleid ingegaan.

2.4.11. Mantelzorg

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de maatschappelijke

vraag naar woonvormen waarbij medische of sociale zorg wordt verschaft

aan afhankelijke familieleden of kennissen. Met name de zorg die

volwassen kinderen aan hun ouders willen geven staat meer en meer in

de belangstelling. Mantelzorg kan echter ook worden verleend aan

volwassen kinderen of andere familieleden die niet geheel zelfstandig

kunnen leven. De invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

per 1 januari 2007 leidt ertoe dat de behoefte aan dergelijke zorg verder

toeneemt. Naarmate de vergrijzing toeneemt, zal er een toenemende

behoefte zijn aan thuis- en mantelzorg, aan geschikte woningen in een

geschikte woonomgeving en dus ook aan fysieke ruimte hiervoor. Het

aanbod van ruimte in traditionele zorginstellingen en de behoefte aan

zorg zijn steeds moeilijker sluitend te krijgen.

Door huisvesting ten behoeve van mantelzorg te faciliteren kunnen tal

van wederzijdse voordelen worden geboden, zoals de mogelijkheid

langer zelfstandig te blijven wonen, het voorkomen van vereenzaming en

isolement, hulp in de huishouding van werkende ouders et cetera. Het

komt dus tegemoet aan een sociale woonwens en speelt in op een

maatschappelijke behoefte.

Diverse onderzoeken naar de huisvestingsbehoefte in relatie tot

mantelzorg hebben geleid tot twee hoofdvormen waarbinnen de

huisvesting in het kader van mantelzorg gestalte kan krijgen:

 Inwoning: huisvesting vindt plaats in de bestaande woning die

eventueel kan worden uitgebreid binnen het kader van de bestaande

mogelijkheden voor aan- en uitbouwmogelijkheden in de vigerende

bestemmingsplannen.

 Zelfstandig: huisvesting vindt plaats in een meer zelfstandige vorm in

een vrijstaand of aangebouwd bijgebouw.

In de praktijk blijkt de behoefte, onder meer in verband met privacy,

vooral gericht te zijn op de tweede vorm van huisvesting. Uitgangspunt

hierbij is dat het één huishouden betreft, waarvan een deel in een

bijgebouw is gehuisvest.
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Burgemeester en wethouders van Geldermalsen kunnen tijdelijk en

persoonsgebonden afwijken van de gebruiksbepalingen van het

bestemmingsplan voor de huisvesting van mantelzorg indien wordt

voldaan aan de volgende voorwaarden:

 Het een (vrijstaand) bijgebouw betreft behorende bij een woning

binnen een bestemming waarbinnen een permanente

(bedrijfs)woning is toegestaan;

 Een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit een oogpunt van

mantelzorg, hetgeen blijkt uit een schriftelijke verklaring van in ieder

geval de behandelende huisarts en – indien aanwezig – de

behandelend specialist;

 Er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de in het geding

zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en omliggende

(agrarische) bedrijven;

 De afhankelijke woonruimte binnen de vigerende regeling inzake

bijgebouwen wordt ingepast met een maximale oppervlakte van

100 m
2
;

 Het bijgebouw een onlosmakelijk geheel vormt met de woning van

waaruit de mantelzorg wordt verleend en maximaal 20 m is

verwijderd van deze woning;

 Vooraf van mantelzorgverlener en mantelzorgontvanger een

verklaring is ontvangen waarmee zij zich uitdrukkelijk verbinden aan

het niet (laten) splitsen van de woning en bijgebouwen in 2

zelfstandige wooneenheden.

Het afwijkende gebruik zou dienen te worden beëindigd indien de

noodzaak vanuit een oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is.

In de te verlenen omgevingsvergunning kunnen voorwaarden worden

opgenomen met betrekking tot de tijdsduur van de vergunning.

In de regels zijn de ruimtelijk relevante voorwaarden opgenomen. De

overige voorwaarden zullen worden gehanteerd op basis van het

vastgestelde beleidskader.

2.4.12. Speelplaatsen

In 2006 is door het toenmalige ministerie van VROM aan gemeenten

geadviseerd om tenminste 3% van het bebouwd gebied te reserveren

voor speelruimte.

In 2008 (gemeenteraad september 2008) heeft de gemeente in de

kadernota "Sport en bewegen" opgenomen om bij nieuwbouw- en

inbreidingsplannen als norm hanteren dat 10% van de wijk ‘openbaar

groen’ is en netto 3% van de ruimte beschikbaar is voor het buiten

spelen, bewegen en sporten waarbij ook een spreiding in de wijk

aanwezig moet zijn (niet alles aan de rand)".
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Ten aanzien van het bestaande woongebied Geldermalsen kan in dit

verband worden aangegeven dat hierover in nauw overleg met het

‘Platform Speelplekken’ of de bewoners wordt gekeken of er

mogelijkheden aanwezig zijn om extra speelplekken binnen het

plangebied te realiseren. Beschikbare budget bij de gemeente speelt

hierbij een bepalende rol.
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3. HISTORISCHE ONTWIKKELING

3.1. Karakter Geldermalsen

Het karakter van het gebied van de Linge wordt mede bepaald door de

situering van de dorpen en de dijken langs de rivier. In de gemeente

Geldermalsen liggen alle kernen, op Meteren na, aan de Linge.

De situering langs de dijk heeft geleid tot een lineaire bebouwings- en

wegenstructuur op of evenwijdig aan de dijk. Haaks op de dijk staan vaak

verbindingswegen naar het achterland. Deze opbouw is ook te zien in de

stedenbouwkundige structuur van de kern Geldermalsen.

3.2. Ontstaansgeschiedenis

Langs de rivier ontstonden de eerste nederzettingen op de afzettingen

van zand en grind uit de rivier die breed en relatief hoger gelegen waren

ten opzichte van het omringende landschap. Ook de wegenstructuur liep

over deze "stroomruggen" of "oeverwallen". Lange tijd zijn alleen deze

hoger gelegen gronden geschikt geweest voor bewoning, begrazing of

als bouwland. Verder van de rivier af vonden minder afzettingen plaats

en werden alleen fijnere kleideeltjes afgezet. Zo ontstonden de lager

gelegen, nattere komgronden. Pas na de bedijking van de Linge konden

de bewoners overgaan tot ontginning van de komgronden om aan de

grotere behoefte aan landbouwgrond te kunnen voldoen.

Het onderscheid tussen de stroomrug en de komgronden is ook nu nog in

het landschap waar te nemen door het verschillende grondgebruik; de

stroomruggen worden overheerst door fruitboomgaarden en de kommen

door open uitgestrekte graslanden.

Beheersing van het water was moeilijk. Binnendijkse opstuwing vanuit de

komgronden kwam vaak voor, waardoor dorpen onder water liepen. Deze

regelmatig terugkerende overstromingen vormden de aanleiding om

woningen en boerderijen op terpen te bouwen.

Uitsnede topografische kaart 1918

Kade langs de Linge
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3.3. Historische ontwikkeling

Geldermalsen kent net als veel andere dorpen in de regio een lange

geschiedenis. Het is ontstaan als lintdorp langs de meanderende Linge,

in een gebied waar boomgaarden, dorpse bebouwingslinten en solitaire

kerktorens het beeld domineren. Het hart van Geldermalsen ligt op een

prominente plek, op de kruising van de Linge met de huidige

Rijksstraatweg, de hoofdverbinding tussen Culemborg, Geldermalsen en

Zaltbommel, dat onderdeel uitmaakte van de oude landweg van ‘s-

Hertogenbosch naar Utrecht.

Lang werd het beeld van het dorp bepaald door een aantal parallel aan

de Linge lopende bebouwingslinten, later zijn rondom het oude hart ook

de meer planmatige buitenwijken ontstaan. In 1868 is aan de westzijde

van het dorp het station gereedgekomen, later met de aanleg van de A2

en A15 kwam Geldermalsen op een belangrijk kruispunt van routes te

liggen, tussen Utrecht en ‘s-Hertogenbosch/ Eindhoven. Vandaag de dag

heeft het dorp Geldermalsen iets meer dan 10.000 inwoners, vooral

woonachtig in een brede band van groene buitenwijken aan de zuidzijde

van het centrum. Het dorp valt uiteen in Geldermalsen, Geldermalsen-

west (omgeving station) en Geldermalsen-oost (Het Rot).

Op de plek waar Geldermalsen zijn oorsprong heeft, op de kruising van

Rijksstraatweg en Linge, ligt nog steeds het hart van Geldermalsen. Het

gebied rond de Markt, Geldersestraat en Rijksstraatweg vormt het lokale

voorzieningencentrum voor het dorp en de gemeente en heeft zelfs enige

uitstraling naar de regio. De Rijksstraatweg doorsnijdt de (aan de Linge)

parallelle structuur in het centrum en vormt via de brug over de Linge de

belangrijkste dwarsverbinding tussen Geldermalsen en de dorpen ten

noorden van Linge, zoals Tricht, Buurmalsen en verderop Culemborg.

Infrastructurele ontwikkelingen hebben het dorp doen groeien, maar

tegelijkertijd gezorgd voor versnippering. De regionale route Culemborg-

Zaltbommel, Rijksstraatweg geworden, en de aanleg van het spoor ten

westen van het dorp zorgden voor een vertakking van het stratenpatroon.

Het terrein van voormalig Huis Ravenstein, gelegen aan de Koppelsedijk,

lag oorspronkelijk compleet vrij ten westen van het dorp. In het

bodemarchief zijn nog verschillende restanten van het huis bewaard

gebleven. Het gebied is in twee terreinen verdeeld, één van

archeologische betekenis en één van hoge archeologische waarde. Een

deel van de oorspronkelijke gracht bij het huis is nog terug te vinden op

het terrein, dat hiermee nog belangrijke verwijzingen biedt naar de

oorspronkelijke inrichting. Vanuit de westzijde van het dorp heeft men

hierdoor nog een redelijk authentiek zicht op de vroegere entree van het

dorp Geldermalsen, waarbij de kerk als blikvanger boven het open

gebied van Ravenstein uittorent.

Gelderrmalsen rond 1880
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Ten westen van het oorspronkelijke dorpscentrum staan diverse fraaie

panden, waaronder vrijstaande woningen aan de Stationsweg. De

woningen bestaan afwisselend uit één of twee bouwlagen met diverse

kapvormen. De panden staan doorgaans op ruime kavels. Eveneens van

belang is het eerder genoemde Tuindorp. Dit fraaie ensemble dateert uit

1921.

Aan de oostzijde van het dorp staat nog oorspronkelijke bebouwing aan

de Lingedijk. Deze straat geeft een goed beeld van de kleinschalige

bebouwing die het dorp eens gedomineerd moet hebben. Direct aan de

dijk ligt ook een ommuurd kerkhof. Aan de Rooijendijk, (tegenwoordig

Willem de Zwijgerlaan) lag een steenfabriek met daarbij het buurtje Het

Rot. Dit is tegenwoordig opgegaan in Geldermalsen onder de naam

Geldermalsen- Oost. Een deel van het open bouwland dat tussen de

Rooijendijk en de Tielerweg lag, is nog wel open en ook als akker of

boomgaard in gebruik.

De huidige grootte heeft Geldermalsen een eigen karakter gegeven. Het

is verreweg het grootst van alle kernen in de gemeente Geldermalsen

geworden.

3.4. Nota Belvedère

In het kader van de Nota Belvedère zijn gebiedsbeschrijvingen opgesteld

voor de Belvedèregebieden. Voor het Belvedèregebied Tieler- en

Culemborgerwaard, waarin Geldermalsen is gelegen (Tielerwaard), wordt

de volgende cultuurhistorische identiteit beschreven.

De Tieler- en Culemborgerwaard vormen een typisch voorbeeld van het

rivierenlandschap. Op de oeverwallen van de Nederrijn-Lek, Waal en

Linge heeft zich vanouds bewoning afgespeeld. Tussen de grote rivieren

bevindt zich het Lingegebied, een uniek kleinschalig rivierengebied van

Europese betekenis, in verhouding erg gaaf en ongestoord. Buitendijks

meandert de Linge nog deels op natuurlijke wijze. Ten noorden en zuiden

van het Lingegebied liggen de uitgestrekte komgebieden die veel opener

zijn en een rationele verkaveling kennen uit de tweede helft van de 20
e

eeuw.

De stroomruggen werden al in de Romeinse tijd intensief bewoond.

Belangrijke factoren waren daarbij het diverse landschap en de rol van de

rivier. Enerzijds als transportmogelijkheid en anderzijds als scheidend

element. Onder andere de Romeinse Limes, maar ook handelssteden in

de Middeleeuwen hebben te maken met het voor dit gebied

karakteristieke landschap. De natuurlijk afwaterende oeverwallen werden

gebruikt voor landbouw, de randen van de natte kommen waren ’s

zomers in gebruik als hooi- en weilanden.
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In de Middeleeuwen zijn diverse dijken aangelegd om dorpen en

landbouwgronden te beschermen. In 1304 werd de Linge bij Tiel

afgedamd voor een verdere beveiliging tegen overstromingen. Na de

bedijking breidde de bebouwing zich uit langs de dijken en op de

oeverwallen. De oeverwallen worden naast de dorpen gekenmerkt door

onregelmatige wegen- en verkavelingspatronen waaronder kromakkers,

wielen, hoogstamboomgaarden en landgoederen (Mariënwaerd). Vanaf

de 17
e

eeuw nam de begroeiing van het landschap toe door de aanleg

van parkbossen en lanen en de uitbreiding van fruitteelt.

De stroomruggen en crevasseruggen herbergen alle bewoningsperioden

uit het rivierengebied, dat wil zeggen van het Neolithium tot de Nieuwe

Tijd. De natte open komgebieden werden pas laat ontgonnen. De

ontginning is planmatig, het natte karakter van de gronden komt tot uiting

in de eendenkooien, grienden en populierenbossen (Regulieren).

Als fysieke dragers gelden de volgende elementen in het Lingegebied:

 De karakteristieke verschillen tussen buitendijkse gronden,

kleinschalige besloten oeverwallen en grootschalige open kommen;

 De open komgebieden met een planmatige ontginning,

eendenkooien, grienden en populierenbossen (Regulieren) en

verspreid gelegen boerderijen;

 Het kleinschalige Lingelandschap met:

o de buitendijks natuurlijk meanderende Linge;

o typerende dijktracés (Appeldijk), karakteristieke dijkwoningen

en boerderijen en fraaie dorpsgezichten met karakteristieke

langgerekte stratenpatronen;

o een besloten, kleinschalig en gaaf oeverwallenlandschap met

bochtige wegen, onregelmatige perceelspatronen waaronder

kromakkers, wielen en hoogstamboomgaarden,

landgoederen, kastelen hooibergen, boerderijen op woerden,

vloedschuren.

3.5. Cultuurhistorische gebiedsbeschrijving & waardering

Cultuurhistorische gebiedsinventarisatie

De gemeente Geldermalsen bezit onmiskenbare cultuurhistorische

rijkdommen. Vooral de rivier de Linge met de daaraan gelegen dorpen,

landbouwkundige en waterstaatkundige elementen vormen de basis van

de aanwezige cultuurhistorische kwaliteiten.

De tegenwoordige staat van de dorpen en het buitengebied geeft een

fraai beeld van specifiek Betuwse eigenschappen van het rivierengebied.

Dit zijn zonder twijfel dingen om trots op te zijn. De gemeente bezit

archeologische en historisch–geografische kwaliteiten die bescherming

verdienen. Het is aanbevelenswaardig dergelijke elementen in het

bestemmingsplan op te nemen. De bouwkundige kwaliteiten van de

Zicht op de kerk over het open

terrein aan de Koppelsedijk
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gemeente zijn divers en ruim voorradig. Zij dienen gewaarborgd te

worden middels een degelijk en integraal monumentenbeleid. De

waardevolle en gave context van de monumenten dient zorgvuldig

beheerd te worden. Hier ligt een uitdagende opgave voor de ruimtelijke

ordening van de gemeente Geldermalsen.

Waardering

Geldermalsen is verreweg het grootste dorp van de gemeente. De

nederzetting heeft een groeispurt ingezet sinds de jaren veertig van de

20
e

eeuw. De groei ontstond voor een belangrijk deel door industrialisatie

van bedrijfsprocessen rond Geldermalsen. Voordien was het dorp nog

duidelijk te herkennen als gestrekt oeverwaldorp.

Door de enorme groei in de 20
e

eeuw is er weinig meer te herkennen van

de originele gestrekte structuur van het dorpje Geldermalsen. Zeker

wanneer de herkenbaarheid van de structuur vergeleken wordt met

overige dorpen uit de gemeente. De oude kern van het dorp heeft een

duidelijke centrumfunctie gekregen voor een vrij groot verzorgingsgebied.

De markt is erg versteend en een hoop restanten uit het verleden zijn de

afgelopen decennia verdwenen. De groei van het dorp is gerealiseerd

door uit- en inbreiding. Dit laatste heeft er toe geleid dat het

oorspronkelijke stratenpatroon slechts moeizaam te herkennen is.

Het oorspronkelijke tracé van de dijk loopt door in de kern van

Geldermalsen, maar dergelijke relicten zijn minder duidelijk aanwezig dan

in de kleinere dorpen. De belevingswaarde van de historische kern van

Geldermalsen is niet bijzonder hoog.

Voor de verdere ontwikkeling van het dorp moet getracht worden de

restanten van de cultuurhistorie, die nog aanwezig zijn, te behouden.
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Voorbeelden daarvan zijn de open ruimte nabij de Koppelsedijk, de

locatie van het voormalige Huis Ravenstein, en de waardevolle

archeologische vondsten en terreinen ten zuiden van het dorp.

Bovendien zal de kwaliteit van het tuindorp, nabij het station,

gewaarborgd moeten worden. Geldermalsen bezit als gestrekt

oeverwaldorp aan de Linge een cultuurhistorische waarde van gemiddeld

niveau.

Een duidelijke bedreiging voor de gemeente is een verdere groei van

Geldermalsen richting Meteren. Als dit dorp zelf uitbreidt, dreigt de

overgang tussen de twee dorpen rafelig en onduidelijk te worden en te

veel te verstenen. Wanneer Geldermalsen en Meteren verder naar elkaar

toe groeien zullen belangrijke archeologische waarden in acht genomen

moeten worden. Ook is het van groot belang dat het waardevolle contrast

tussen de nederzettingen en het buitengebied behouden blijft. Zoals dat

bijvoorbeeld te vinden is tussen Geldermalsen en Buurmalsen.
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4. RUIMTELIJKE STRUCTUUR & WAARDERING

In dit hoofdstuk wordt de bestaande ruimtelijke structuur beschreven en

wordt er een waardering voor de verschillende dorpsgebieden

uitgesproken.

4.1. Structuurbepalende gebieden

De basis voor de stedenbouwkundige opzet van Geldermalsen ligt in een

parallelle structuur met lijnen evenwijdig aan de Linge. De Lingedijk,

westelijk Koppelsedijk genaamd, is een van deze lijnen waaraan de

eerste bebouwing van Geldermalsen is ontstaan en daarmee bepalend

voor de structuur van het dorp. Een ander structuurbepalend element is

Korenmolen De Bouwing. Deze molen is niet alleen een historisch

beeldbepalend element maar is ook bepalend geweest voor de

stedenbouwkundige structuur van de zuidwestelijk daarvan gelegen

gebieden.

4.1.1. Lingedijk - Het Rot - Koppelsedijk

In het algemeen geldt dat de dijkbebouwing binnen de kernen van

Geldermalsen een gevarieerd karakter heeft. De plaats van de

bebouwing varieert nogal: afhankelijk van de feitelijke mogelijkheden, de

eigendomsverhoudingen, de bestuurlijke situatie en

terreinomstandigheden binnendijks of buitendijks of beide, hoog aan de

dijk, halverwege, of aan de voet. Vanwege het hoogteverschil en de

noodzaak buitendijks om hoog te bouwen, concentreert de bebouwing

zich in het algemeen dicht aan de dijk. Dat hier uitzonderingen op zijn

bewijst het beeld langs de Koppelsedijk waar de dijkbebouwing meer

onderdeel uit maakt van de dertiger jaren buurt achter de dijk.

Binnen het plangebied zijn globaal drie deelgebieden te onderscheiden

waar sprake is van een min of meer eenduidige vorm van dijkbebouwing.

Aan de oostzijde ligt de Lingedijk vanaf de aansluiting op de D.J. van

Wijkstraat tot aan Het Rot min of meer ingeklemd tussen woon- en

werkgebieden. De relatief smalle dijkzone bestaat, naast bebouwing, uit

onbebouwde, groene gedeelten. In het gedeelte net ten oosten van het

centrum zijn dit plekken in de vorm van de historische begraafplaats en

het groenpleintje aan De Schakel. In het verdere verloop zijn het meer

groenstroken.

De woningen hebben overwegend de typische kenmerken van

dijkbebouwing:

 Een lage goothoogte;

 Een lage bouwhoogte;

 Vaak in de lengterichting parallel aan de dijk gebouwd;

 Vaak een blinde gevel aan de dijkse kant;

 Een perceelsvorm variërend van smal en diep naar breed en ondiep.

Lingedijk
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In Het Rot zet bovengenoemde beschrijving zich voort waarbij de

dijkbebouwing zich door de landschappelijke context veel beter

manifesteert. Het Rot verdient sowieso bijzondere aandacht omdat dit

gebied door het eigen karakter een zelfstandige positie inneemt in

Geldermalsen. Het gebied is een relict van een zelfstandige nederzetting

uit 2
e

helft van de 19
e

eeuw, los van de kom van Geldermalsen gelegen.

De opbouw van het gebied is oorspronkelijk bepaald door de vestiging

van kleinschalige functies, de bouw van verspreid liggende woningen en

kleinschalige agrarische activiteiten. In de loop der jaren heeft in het

gebied langs de bestaande linten voornamelijk uitbreiding met

woningbouw plaats gevonden, waarbij het kleinschalige agrarische

gebruik en kleine ambachtelijke bedrijvigheid bleven bestaan.

De bebouwingslinten in het Rot hebben een variabele rooilijn en een

nagenoeg gelijke kaveldiepte, met hier en daar als uitzondering een wat

dieper gebruiksperceel. Kenmerkend zijn de groene binnengebieden met

een agrarische uitstraling. Het karakter van het gebied manifesteert zich

met name op die plaatsen waar doorzichten naar het binnengebied zijn.

Deze doorzichten dienen dan ook vrij te blijven van bebouwing. Op

hoeken van wegen sluiten percelen op elkaar aan en treden er in het

zicht naar het binnengebied logischerwijs verdichtingen op. Het gebied

fungeert nu als bufferzone tussen de dichtbebouwde kom van

Geldermalsen en het open agrarische buitengebied.

Het karakter van Het Rot wordt gevormd door een grofmazige

wegenstructuur met lintbebouwing waarin doorzichten zijn opgenomen

naar de groene binnengebieden. Naast de hiervoor beschreven

dijkbebouwing komen lintbebouwing en solitaire bebouwing voor. Deze

komen in de subparagrafen ‘structuurondersteunende gebieden’ en

‘landelijke bebouwing’ aan de orde.

In westelijke richting gaat de Lingedijk over in de Koppelsedijk waar de

dijkbebouwing bestaat uit villa’s in het groen. Alhoewel dit dus feitelijk

geen dijkbebouwing in de engste zin van het woord is, blijft de Lingedijk

structuurbepalend en biedt de villabebouwing een overtuigend beeld. De

bebouwing komt in kleine clusters of in incidentele vorm voor.

Korenmolen De Bouwing

Alhoewel dit feitelijk een bebouwingselement is, en geen gebied, is de

molen wel bepalend geweest voor de opzet van de zuidwestelijk gelegen

woonwijk en het zorginstellingterrein. Uiteraard stond de molen vroeger

vrij in het landschap, maar is door diverse dorpsuitbreidingen binnen de

kern komen te liggen. De molen vormt nu een beeldbepalend element bij

de binnenkomst van Geldermalsen vanuit zuidelijk richting. Samen met

de iets noordelijk gelegen dierenweide en hooimijt vormt het een fraaie

verwijzing naar het agrarische verleden van Geldermalsen.Korenmolen De Bouwing

Koppelsedijk

Het Rot
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Rondom de molen is een diversiteit aan agrarische getinte bebouwing

aanwezig, zodat gesproken kan worden van een erfsituatie. Dit is ook

herkenbaar door de groene ruimte rondom het erf. Het is van belang de

situering als vrijliggend molenerf in stand te houden om de molen als

bijzonder bebouwingselement herkenbaar te houden.

4.1.2. Structuurondersteunende gebieden

Aansluitend op de historische parallelle opbouw direct langs de Linge

hebben zich nog enkele wegen evenwijdig aan de rivier ontwikkeld. Deze

wegen dragen bij aan de historische structuur, i.c. de Geldersestraat, de

Willem de Zwijgerweg en de Poppelenburgerstraat (Het Rot). Evenzo

geldt dat voor enkele wegen dwars of aansluitend op deze parallele

structuur als verbindingen naar het achterland, i.c. de Genteldijk, de

Stationsweg - Laageinde en de D.J. van Wijkstraat - Tielerweg. Al deze

wegen zijn dan ook ondersteunend aan de kenmerkende dorpsstructuur

van Geldermalsen.

Geldersestraat - Willem de Zwijgerweg - Poppelenburgerstraat

De bebouwing langs deze, nagenoeg aan de Lingedijk parallel lopende,

wegen is het best te karakteriseren als lintbebouwing. De Geldersestraat

- Willem de Zwijgerweg is een historische route binnen Geldermalsen en

een belangrijke structurerende lijn binnen het oostelijke deel van het

dorp. Het historische karakter van deze route is in de bebouwing

zichtbaar in de vorm van lintbebouwing. Op een enkel klein project na, is

het een aaneenschakeling van individuele bouwmassa’s. De bebouwing

wordt gekenmerkt door een informele opzet met kleinschalige panden en

verspringende rooilijnen. De bebouwing dateert uit verschillende

bouwperiodes en is gebouwd in verschillende bouwstijlen. Binnen het

plangebied staan langs de Geldersestraat en de Willem de Zwijgerweg in

hoofdzaak woningen, afgewisseld met enkele verspreide winkels en

bedrijvigheid. De karakteristieke lintbebouwing bestaat overwegend uit

één bouwlaag met een kap.

De bebouwingslinten langs de Willem de Zwijgerweg in Het Rot hebben

een nagenoeg gelijke huiskaveldiepte, met hier en daar als uitzondering

een wat dieper gebruiksperceel. Dit geldt ook voor de

Poppelenburgerstraat. De verschijningsvorm is zeer wisselend. Van

verdiepingshuis of boerderij tot kleine woning. Belangrijk verschil met

lintbebouwing buiten Het Rot zijn de doorzichten tussen de bebouwing

naar de open groene, agrarische binnengebieden.

Genteldijk – Stationsweg/Laageinde - D.J. van Wijkstraat/Tielerweg

De Genteldijk en de Stationsweg maken onderdeel uit van Geldermalsen-

West, het vanouds meer voorname deel van het dorp. Ook hier is sprake

van lintbebouwing, zij het dat meer sprake is van deelgebieden. Het

merendeel van de Genteldijk en de oostzijde van de Stationsweg bestaan

uit individueel vormgegeven woningen (vrijstaand, halfvrijstaand) op

Geldersestraat

Willem de Zwijgerweg

Poppelenburgerstraat
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ruime percelen. Ze hebben een groene uitstraling door zowel de

aanwezigheid van veel groenvoorzieningen en bomen als door de groene

uitstraling van de voortuinen van de woningen.

Richting het station is langs de Genteldijk sprake van geïntensiveerde

lintbebouwing, met een kleine (historische) uitloper naar de

Burgemeester van Gesauweg. Ook aan de westzijde van de Stationsweg

staat de lintbebouwing dicht bij elkaar en in een eenduidige rooilijn. Bij

deze verdichte lintbebouwing ontstaat er bijna een gesloten straatwand

wat de langgerektheid van de straat benadrukt. Samen met de

uitgesproken 30-er jaren architectuur en een wandellaantje heeft de

Stationsweg hierdoor een enigszins statig karakter.

De Stationsweg gaat in zuidelijke richting over in het Laageinde. De

lintbebouwing langs deze straat wordt, zeker meer zuidwaarts, diverse

keren onderbroken. Met name de doorsnijding van de provinciale weg is

een forse inbreuk geweest waarbij zowel geen sprake meer is van

begeleidende bebouwing als van een doorgaand wegverloop.

In Geldermalsen-Oost maken tenslotte de D.J. van Wijkstraat en de

Tielerweg als historische linten onderdeel uit van de

structuurondersteunende gebieden. Kenmerkend voor de D.J. van

Wijkstraat is de diversiteit aan lintbebouwing met de villa op nr. 8

(Melchior lijstenmakerij) als bebouwingaccent. Ook de verwijding van het

wegprofiel ter hoogte van nr’s 18 - 36 is een bijzonderheid. Bij de

Tielerweg is voornamelijk aan de noordzijde sprake van lintbebouwing in

de vorm van vrijstaande woningen op ruime percelen. Over het geheel

gezien ontbreekt door de diversiteit aan verschijningsvormen een

continue lintbebouwing en is het beeld enigszins rommelig.

Waardevolle open dorpsgebieden

De groene open dorpsgebieden binnen de bebouwde kom, vinden hun

oorsprong op diverse wijzen: oude vormen van kerngroen zijn

bijvoorbeeld begraafplaatsen, landgoederen, boerenerven/ -landerijen of

grote tuinen van villa’s. Zonder uitzondering nemen de onbebouwde

groene gebieden een zeer belangrijke plaats in het bebouwde gebied.

Het Rot

In Het Rot wordt de lintbebouwing afgewisseld met open gebieden

(“achterterreinen”) met een (semi-)agrarisch gebruik. Juist deze open

ruimten zijn in samenhang met de bebouwingsstructuur kenmerkend voor

het karakter van Het Rot.

Huis Ravenstein

Ten noorden van het gemeentehuis ligt het terrein van het voormalig Huis

Ravenstein. Alhoewel geen zichtbare sporen van bebouwing meer

aanwezig zijn, geeft dit open gebied wel een beeld van de

Stationsweg

Villa D.J. van Wijkstraat 8

Het Rot

Voormalig terrein Huis Ravenstein
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oorspronkelijke inrichting. Vanuit de westzijde biedt het namelijk nog een

redelijk authentiek zicht op de vroegere entree van het dorp

Geldermalsen, waarbij de kerk als blikvanger boven het open gebied van

Huis Ravenstein uittorent.

Dalemsche Wetering

De zone tussen de provinciale weg N327 en de spoorlijn staat bekend als

de stedelijke schakelzone. Het aanwezige groen vormt een buffer tussen

de dorpen Geldermalsen en Meteren. De Dalemsche Wetering slingert

door het gebied.

In het oostelijk deel van de schakelzone worden de open groengebieden

meer ingekaderd door bosschages, singels, houtwallen en hagen. De

begrenzing van deze ‘landschapskamers’ wordt versterkt door de

verschillende sloten die het oostelijk deel rijk is. Voor het westelijk deel,

ten zuiden van de wetering, is de openheid kenmerkend. Een enkele

kleinschalige boomgaard verwijst nog naar de oorspronkelijke

karakteristiek van het gebied.

Molen - Molenweg

Op kleinere schaal zijn de open groengebieden rond de korenmolen De

Bouwing van belang voor de herkenbaarheid van de bebouwing. Ten

zuiden van de Molenweg zorgt dit groen voor de juiste context rond een

voormalige boerderij. De openheid rond de molen doet recht aan de

wens deze prominent in beeld te zetten.

Voormalig openluchtzwembad (Steenvliet - De Bouwing)

Ter hoogte van het voormalige openluchtzwembad van Geldermalsen ligt

nu een waterpartij welke onderdeel uit maakt van de aangrenzende

woonwijk. Daarnaast heeft het gebied een beeldbepalende functie voor

de entree van Geldermalsen. Met de combinatie van de openheid met

het water, de appartementengebouwen en de eenduidige architectuur is

hier op een krachtige wijze invulling aan gegeven.

Hogeweide

Dit gebied is min of meer een agrarische enclave tussen de relatief

grootschalige sportvelden, bedrijventerreinen en boomgaarden. Er is

sprake van een kleinschalige opzet met een afwisseling van open weides

en kleine boomgaarden.

Waardevolle doorzichten

Een aantal van de hiervoor beschreven ‘waardevolle open

dorpsgebieden’ worden voor een groot deel omsloten door bebouwing.

Voor de beleving en het bestaansrecht van deze open ruimten is het

essentieel dat er doorzichten tussen de bebouwing zijn naar deze

groengebieden. Deze doorkijkjes zijn als waardevolle doorzichten op de

kaart aangeduid. Daarbij geldt dat toevoeging van doorzichten mogelijk
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en zelfs gewenst is. Beperking of aantasting uiteraard niet. In het

bijzonder geldt dat voor Het Rot.

Van belang is op te merken dat op de overgang naar het buitengebied de

doorzichten niet expliciet zijn aangeduid. De hier aanwezige

onderbrekingen in de lint- en dijkbebouwing volgen uit het uitgangspunt

dat een geleidelijke overgang plaatsvindt van dorp naar landschap.

Vanuit dit oogpunt blijven deze open ruimten gehandhaafd.

Waardevolle groenelementen

Deze gebieden onderscheiden zich van de open groengebieden doordat

sprake is van een meer parkachtig, aangeplant en ingericht karakter. In

algemene zin kan worden aangegeven dat de Linge met de uiterwaarden

als verbindende schakel en de ligging op de oeverwallen als essentieel

kunnen worden beschouwd voor de dorpskernen in de gemeente

Geldermalsen. Elk dorp kent één (soms meerdere) groene ‘momenten’

die de herkenbaarheid van het dorp bepalen en zorgen voor een goede

oriëntatie in het dorp. Daarnaast bestaat de groenstructuur binnen de

woongebieden uit lijnvormige elementen. Deze elementen lopen over het

algemeen gelijk met hoofdwegenstructuur zoals de provinciale weg N327

en de Randweg. De hierin opgenomen bomenstructuur is een belangrijk

bindend groenelement, die als zodanig beschermd en verstrekt moet

worden. Andere doorlopende groenstroken bevinden zich aan de randen

van enkele na-oorlogse woonwijken.

De Dalemsche wetering is eveneens als lijnvormig element aan te

merken en als historische waterloop waardevol. Het is een brede,

groenblauwe zone die als herkenbaar lint door het gebied tussen de

N327 en de spoorlijn (de stedelijke schakelzone) snijdt. Vanuit

waterhuishoudkundig oogpunt heeft de wetering een status als A-

watergang.

De groene ‘momenten’ in Geldermalsen zijn zeer gevarieerd. Naast

enkele trapvelden en groenpleintjes komen ook grotere groengebieden

voor. De begraafplaats aan de Nijverheidstraat is daarvan het meest

kenmerkende voorbeeld met een parkachtig karakter. Van dezelfde

schaal, maar met een geheel andere uitstraling en functie, is het

sportcomplex aan de oostzijde van Geldermalsen. De met bomensingels

ingekaderde sportvelden bieden vooral een groene aanblik.

Sommige van de kleinschalige groenmomenten hebben een historische

betekenis en zijn vanuit dat oogpunt al behoudenswaardig. Dit geldt in

ieder geval voor de groen- en waterstructuur van het voormalig Huis

Ravenstein aan de Zwarte Kamp en de ommuurde begraafplaats tussen

de D.J. van Wijkstraat en de Lingedijk.

N327 en Dalemsche wetering

begraafplaats

sportveld Oranjenassaustraat

sportvelden randweg
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4.1.3. Beeldbepalende elementen

Beelddragers

De Linge zou het meest beeldbepalende element van Geldermalsen

moeten zijn. Binnen de woongebieden is het contact met de rivier gering

doordat het water op afstand ligt en soms ook door andere functies in de

uiterwaarden, zoals het bedrijventerrein Lingewaarden-Oost, wordt

afgeschermd. Ter hoogte van Het Rot is de Linge deels beleefbaar.

Alleen bij de Koppelsedijk is de Linge direct zichtbaar. Zij het dat daar

juist geen sprake is van een karakteristieke dijkbebouwing. Dit is wel het

geval bij de Lingedijk wat het meest tastbare element in het plangebied is

als referentie naar de rivier. Door de ingesloten ligging binnen andere

stedenbouwkundige structuren is dit echter niet eenvoudig herkenbaar.

Verder zijn de hoofdroutes duidelijke beelddragers van het dorp.

Enerzijds zijn dit de historische linten, waarbij met name langs de Willem

de Zwijgerweg het meest overtuigende beeld van een continue

lintbebouwing te vinden is. Bij de D.J. van Wijkstraat en de Tielerweg is

sprake van meerdere onderbrekingen. Anderzijds hebben de ‘nieuwe’

invalswegen een functie als beelddrager van het dorp, i.c. de provinciale

weg N327 en de Rijksstraatweg. Beide vertonen een wisselend beeld. Bij

de N327 presenteert Geldermalsen zich enkel westelijk van de

Rijksstraatweg, met uitzondering van de brandweerkazerne dat aan de

oostzijde een fraai bebouwingsaccent vormt. De Rijksstraatweg heeft

geen eenduidig en overtuigend beeld. Enkel ter hoogte van het voormalig

openluchtzwembad en bij de molen wordt de rol als beelddrager

ingevuld.

Oriëntatiepunten en beeldbepalende panden

De kerktoren bevindt zich weliswaar niet in het plangebied, maar is van

oudsher wel een belangrijk oriëntatiepunt, ook voor Geldermalsen. Meest

markante oriëntatiepunt binnen het plangebied is korenmolen De

Bouwing (1848). Deze heeft een vlucht van bijna 24 m en staat nog op

een belt van enkele meters. Hierdoor is de molen van ver zichtbaar.

Andere oriëntatiepunten zijn de gebouwen van de maatschappelijke

functies langs de N327 in de zogenoemde stedelijke schakelzone. Ook

de appartementengebouwen aan De Bouwing zijn als oriëntatiepunt

aangeduid. De overige aangeduide oriëntatiepunten betreffen

beeldbepalende panden, waarbij bij het tuindorp in Geldermalsen-west

sprake is van een beeldbepalend ensemble.

appartementen De Bouwing

kerk in stedelijke schakelzone

tuindorp
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Monumenten

Binnen het plangebied zijn de volgende monumenten aanwezig:

rijksmonumenten:

16457 Rijksstraatweg 33 Korenmolen "de Bouwing"

523727 Van Dam van Isseltweg 2 Voormalig raadhuis "Bottesteyn"

523748 Koppelsedijk 2 Woonhuis

gemeentelijke monumenten:

Ge.-02 Genteldijk 16 Woonhuis

Ge.-03 Genteldijk 20 Woonhuis

Ge.-04 Genteldijk 26 Woonhuis

Ge.-06 Van Dam van Isseltweg 12 Woonhuis

Ge.-08 Koppelsedijk 4 Woonhuis

Ge.-24 Laageinde 1 Voormalige daglonerswoning

Ge.-15 Stationsweg 2 Kantoor in voormalige boerderij

Ge.-28 Stationsweg 28 Woonhuis

Ge.-17 D.J. van Wijkstraat Begraafplaats

Ge.-18 D.J. van Wijkstraat 8 Woonhuis

4.2. Niet karakteristieke gebieden & elementen

4.2.1. Landelijke bebouwing

Met uitzondering van een boerderij bij molen De Bouwing, komt alleen

aan de randen van het plangebied landelijke bebouwing voor. Voor al

deze bebouwing geldt dat deze gelegen is in de waardevolle open

dorpsgebieden.

De bebouwing is gevarieerd en pand voor pand gebouwd. Veelal is

sprake van een op zichzelf staand woonhuis eventueel in combinatie met

een schuur, loods of werkplaats. Ten gevolge van de afstand tussen de

afzonderlijke bebouwing komt de nadruk vanaf de weg gezien vooral op

de zijgevels te liggen. De bebouwing is doorgaans wat jonger als die

langs de dijken, maar het schaalverschil tussen lint en open land is ook

hier kenmerkend. De inrichting van het erf speelt een grotere rol dan in

de kernen, omdat er meer open ruimte tussen en om de gebouwen is.

Vanwege de ligging in de open dorpsgebieden, vraagt de vormgeving

van de bebouwing aandacht. Gezien de zelfstandige positie, de relatief

kleinschalige opzet en de traditionele vormgeving is deze bebouwing

echter niet bepalend voor de structuur en het beeld van Geldermalsen.

Over het algemeen wordt de bebouwing niet als storend ervaren. Voor

Het Rot is het van belang op te merken dat de landelijke bebouwing

afbreuk doet aan de dijk- en lintbebouwing. Het is dan ook van belang

deze bebouwingsvorm hier zo min mogelijk te stimuleren/ versterken.

landelijke bebouwing
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4.2.2. Dorpsuitbreiding

Min of meer concentrisch rond het centrum en de historische

dorpsstructuur liggen de kleinschalige dorpsuitbreidingen van

Geldermalsen. Enkel richting het station hebben de uitbreidingen

enigszins een zelfstandige positie. Meer zuidwaarts volgen al snel de

grootschalige uitbreidingswijken.

De meeste dorpsuitbreidingen zijn tussen 1950 en 1970 ontstaan als

planmatige uitbreiding naast de linten. Deze uitbreidingen dragen de

stedenbouwkundige kenmerken van de vooroorlogse ‘tuindorpen’ met

hun tuindorpprofielen (symmetrische straatprofielen met voortuinstroken

en op de hoeken zijtuinstroken). De woningen hebben twee bouwlagen

met langskap, en zijn gebouwd in verschillende (architecturale) perioden.

Dit leidt tot duidelijk verschillende buurten maar met overeenkomstige

kenmerken. Hoe hoger het groeitempo des te uniformer de architectuur

per periode.

Vooral in de kern Geldermalsen is het planmatige karakter te zien aan de

herhaling van uniforme rijtjes. Straten zijn zorgvuldig ontworpen en

hebben veelal een rustig en groen karakter. Afhankelijk van de kwaliteit

en de uniformiteit van de erfafscheidingen is het ‘tuindorp’ karakter meer

of minder zichtbaar.

Geldermalsen-west is een specifieke vermelding waard gezien het fraaie

en afwisselende bebouwingsbeeld. In het bijzonder geldt dit voor de

villabouw langs de Stationsweg en een nog gaaf voorbeeld van

tuindorpbebouwing ‘het Tuindorp’, beide uit de dertiger jaren.

4.2.3. Eenduidige na-oorlogse bebouwing

Aansluitend op de dorpsuitbreidingen volgen de na-oorlogse

uitbreidingswijken. Deze wijken hebben vaak een thematische opzet of

zijn opgezet vanuit een bepaalde stedenbouwkundige tijdsgeest, zoals de

woonerven uit de zeventiger jaren. De woongebieden uit deze periode

hebben een grillig stratenpatroon en weinig doorgaande wegen. De

woningen zijn geclusterd rond woonerven, waarbij het onderscheid

tussen privé en openbaar ontbreekt, evenals duidelijke vóór- en

achterzijden.

De architectuur in de latere uitbreidingen draagt een meer uitgesproken

stempel. Conform ‘de wens uit de markt’ krijgen de woningen in groepjes

of rijtjes een individueler gezicht en worden voorzien van bewust gewilde

motieven. Het stratenpatroon is helder en de erven zijn klein in relatie tot

de bouwvolumes. Soms zijn historische routes of waterlopen ingepast en

er is veel aandacht aan de inrichting van het straatprofiel besteed.

dorpsuitbreiding

eenduidige na-oorlogse bebouwing
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4.2.4. Dissonanten

Alle hierboven beschreven gebieden hebben een eigen karakter en

straatbeeld. Binnen de gebieden liggen gebieden en objecten die het

karakteristieke straatbeeld verstoren. Daarbij dient opgemerkt te worden

dat de veel voorkomende situatie van een maatschappelijke voorziening

binnen een woongebied niet als afwijking wordt gezien. Deze gebouwen

wijken weliswaar duidelijk af van het omringende bebouwingsbeeld maar

horen bij de wijkopbouw. De afwijking heeft dan meer een

architectonische grondslag. Wanneer de afwijking echter ingrijpt op de

stedenbouwkundige structuur is uiteraard wel sprake van een dissonant.

Alle dissonanten zijn opgenomen op de kaart “Ruimtelijke structuur en

waardering”. Het is wenselijk deze locaties in te vullen met binnen het

gebied passende bebouwing. De aanduiding als dissonant is

voornamelijk bedoeld als aandachtspunt in het geval een herontwikkeling

aan de orde is. Vooralsnog geldt dat de bestaande situatie gehandhaafd

blijft, tenzij uiteraard de planvorming voor herontwikkeling gestart is.

In Geldermalsen-west zijn allereerst het hotel aan de Genteldijk en de

tunnelkerk aangegeven als dissonant. Deze gebouwen staan nadrukkelijk

in beeld en sluiten niet aan bij de omringende hoge kwaliteit van zowel

stedenbouw als architectuur. Daarnaast zijn langs het Laageinde twee

locaties aangegeven: een open veld naast het tuindorp en de zuidelijk

daarvan gelegen nutsvoorziening. Deze vormen nu een storende

onderbreking in de toch al broze lintbebouwing van het Laageinde. Voor

het open veld is inmiddels een plan in ontwikkeling. Eveneens

opgenomen is het terrein van de zorginstellingen Waalborg en Ravestein

ten zuidwesten van de molen. Dit heeft te maken met het feit dat richting

de molen, het structuurbepalende element van het gebied, de

stedenbouwkundige structuur juist verzwakt.

De dissonanten in Geldermalsen-oost liggen hoofdzakelijk aan de

hoofdroutes en beelddragers van Geldermalsen. De oostzijde van de

Rijksstraatweg bevat weliswaar kleinschalige historische bebouwing,

maar deze is onvoldoende van kwaliteit om recht te doen als entree van

Geldermalsen. Langs de D.J. van Wijkstraat, zijn 2 locaties aangeduid.

Ten eerste het tankstation/ autobedrijf (De Waal autogroep) en het

woongebouw bij de kruising met de Lange Akker. Beide beantwoorden in

schaal en beeld niet aan de gewenste lintbebouwing langs de D.J. van

Wijkstraat.

Aan de Willem de Zwijgerweg liggen eveneens 3 locaties, op korte

afstand van elkaar gesitueerd. De 2 meest westelijke locaties betreffen

blokken met rijwoningen die niet overeenkomen met de kleinschaligheid

van de overige lintbebouwing. Bij de andere locatie is het niet zozeer de

bebouwing aan de straatzijde, maar het feit dat het bouwvolume aan de

achterzijde ingrijpt in de Lingedijk.

tunnelkerk

Het Laageinde

D.J. van Wijkstraat

Prinses Beatrixweg
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Het voormalig schoolgebouw aan de Frederik Hendrikstraat –Prinses

Beatrixweg is eveneens aangeduid als dissonant. Ondanks de omlijsting

met een fraaie groene tuin met grote bomen levert dit terrein een

onvoldoende kwalitatieve bijdrage aan de omgeving.

4.3. Verkeersstructuur

De basis voor de verkeersstructuur ligt in de structuurondersteunende

gebieden waaraan in de loop der tijd verbindingen zijn toegevoegd.

Oostwaarts zijn binnen het dorp de Willem de Zwijgerweg en de D.J. van

Wijkstraat - Tielerweg de belangrijkste wegen. In westelijke richting is dat,

aansluitend op de Herman Kuijkstraat, de Van Dam Van Isseltweg -

Tunnelweg. De N327 aan de rand van Geldermalsen is een later

toegevoegde provinciale wegverbinding, welke nu de doorgaande oost-

west route is.

In noord-zuid richting is de Rijksstraatweg een belangrijke historische

route naar Tricht/ Buurmalsen en Meteren. De oostelijk gelegen

Randweg is later als noord-zuid route toegevoegd, maar komt via de

Rijnstraat alsnog uit op de Rijksstraatweg.

4.4. Functionele structuur

Het centrum van Geldermalsen is een boodschappencentrum met een

beperkte recreatieve functie. Het voorzieningencentrum heeft vooral een

uitstraling naar Geldermalsen zelf en de omliggende dorpen; in beperkte

mate ook naar de regio. De voorzieningen in de woongebieden blijven

hoofdzakelijk beperkt tot kerken, scholen, zorg- en sportcomplexen.

Enkel binnen de eerder beschreven linten komen nog enkele winkels en

bedrijven voor.

Opvallende locaties binnen het plangebied zijn de markante gebouwen

langs de N327, waaronder de onlangs gerealiseerde brandweerkazerne.

De overige maatschappelijke voorzieningen liggen ingekapseld in de

woongebieden en staan veel minder prominent in beeld. Zoals het

gemeentehuis dat door de groene inbedding en de ingetogen vormgeving

haast opgaat in de omgeving.

Een relatief grootschalig complex is dat van de zorginstellingen Waalborg

en Ravestein ten zuidwesten van de molen. Ondanks dat de

stedenbouwkundige opzet en architectuur aansluit bij het aangrenzende

woongebied, is toch sprake van een op zich zelf staand complex. Op het

terrein zelf is het niet altijd gelukt de gebouwen een alzijdige oriëntatie te

geven. Ook schiet de inrichting van de openbare ruimte soms tekort, in

het bijzonder richting de molen. Dit alles maakt dat het terrein een

enigszins rommelige uitstraling heeft.

brandweerkazerne

zorgcomplex Waalborg - Ravestein
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5. RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN & ZONERING

Uitgangspunt van het bestemmingsplan voor de woongebieden van

Geldermalsen is handhaving en versterking van het oorspronkelijke

nederzettingspatroon van de kern. De karakteristieke dijk- en

lintbebouwing zijn daarbij dragend en zorgen met name in Het Rot voor

de samenhang met de waardevolle open gebieden. Een belangrijk

oriëntatiepunt is korenmolen De Bouwing. De zone tussen de

Provincialeweg Oost (N327) en de spoorlijn is zowel als beelddrager van

het dorp als landschappelijk van belang. Voor dit gebied is in 2006 de

stedenbouwkundige visie Stedelijke Schakelzone ontwikkeld. In

hoofdlijnen gaat de visie er vanuit dat binnen een aantal groene

landschapskamers in het gebied bebouwing kan komen komt met diverse

functies.

Er worden binnen de woongebieden van Geldermalsen verschillende

dorpsdelen onderscheiden met de daarbij behorende primaire

beleidsintenties. Deze zonering vormt het bindend element voor de

bestemmingsregeling, juist ook als deze nog nader wordt gedetailleerd in,

op functie- en karakterverschillen gebaseerde, deelbestemmingen. Bij de

aan de dorpsrand gelegen agrarische gebieden zal een afstemming

plaatsvinden met het bestemmingsplan buitengebied.

In principe wordt er voor de dorpen binnen PIP-II gekozen om dezelfde

beleidsvoornemens te hanteren als voor vergelijkbare dorpsgebieden. De

verschillen doen zich met name voor in de ligging en omvang van de

zones. Daarnaast kunnen er nog enkele bijzondere dorpsgebieden zijn

die aanleiding geven om daarvoor in het betreffende dorp een apart

ruimtelijk beleid te voeren. Dit geldt eveneens voor eventuele inpassing

van specifieke ruimtelijke ontwikkelingen die passen in het

beheersmatige karakter van het bestemmingsplan.

In het plangebied vraagt met name het gebied Het Rot om nadere

aandacht. In het kader van dit bestemmingsplan wordt dit gebied als een

beschermenswaardig dorpsgebied gezien. Evenzo geldt dat voor de

gebieden met een ruimtelijke en cultuurhistorische waarde. Dit gebeurt

door de historische gebieden specifiek aan te duiden in de vorm van

karakteristieke bebouwing.

De zoneringskenmerken voor de woongebieden van Geldermalsen zijn

als volgt te omschrijven:

5.1. Karakteristieke dorpsbebouwing

Binnen de zone “karakteristieke dorpsbebouwing” is het beleid primair

gericht op het behoud van de cultuurhistorische waarde. Vanuit die visie

is behoud, beheer en herstel van het bestaande bebouwingsbeeld de

basis voor ontwikkelingsmogelijkheden. In deze gebieden zal het behoud
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en herstel van de particuliere bebouwing met name gestimuleerd en

ondersteund moeten worden door de aanwijzing als rijks- of gemeentelijk

monument. Het gemeentelijk beleid voor de openbare ruimten zal hier

gericht moeten zijn op het zo nodig nemen van maatregelen voor het

herstel van het kleinschalige dorpse karakter als de verkeersfunctie dat

mogelijk maakt. In het bestemmingsplan kunnen voorwaarden voor een

dergelijke inrichting worden gegeven, ongeacht de

realiseringsmogelijkheden ervan.

Het ruimtelijk beleid voor de karakteristieke bebouwing gaat uit van het

behoud van de bestaande bebouwing, zowel hoofd- als bijgebouwen.

Uitbreiding van de bebouwing in dit dorpsgedeelte is niet zonder meer

mogelijk en wordt uitsluitend toegestaan indien de nieuwe bebouwing

bijdraagt aan de ruimtelijke karakteristiek; in die zin dat sprake moet zijn

van een cultuurhistorisch meer verantwoorde situatie.

Het hierdoor te beschermen algemeen belang hoeft geenszins in strijd te

zijn met het privébelang van de bewoners, mits de bouwwijze en de

erfinrichting niet essentieel veranderen ten opzichte van hetgeen

algemeen gebruikelijk was en wat we nu nog steeds aantreffen.

Meer specifiek zijn binnen de karakteristieke bebouwing drie ‘gebieden’

te onderscheiden: de dijkbebouwing aan de Lingedijk, de villabebouwing

langs de Koppelsedijk, en de molen.

5.1.1. Dijkbebouwing Lingedijk

De dijkbebouwing aan de Lingedijk dient een aan de dijk gebonden

karakter te hebben, hetgeen tot uiting komt in de situering van de

hoofdgebouwen binnen de zone van het dijktalud. Gebouwen dienen

zoveel mogelijk te worden voorzien van een kap. De bebouwde

gedeelten bestaan uit individuele woningen of kleine clusters welke een

relatief hoge dichtheid kunnen hebben. De woningen zijn over het

algemeen vrij smal en staan soms dicht op elkaar of zijn zelfs met

meerdere woningen aan elkaar gebouwd. De charme van de

dijkbebouwing aan de Lingedijk zit in de combinatie van traditionele

woonhuizen met meer agrarisch georiënteerde woonbebouwing. Ook de

diversiteit tussen het binnen het dorp gelegen deel en het meer open

oostelijk deel in Het Rot draagt hier in belangrijke mate aan bij. Daarbij

dient opgemerkt te worden dat in Het Rot de dijkbebouwing mede door

de landschappelijke context beter tot zijn recht komt.

In dit dorpsgedeelte dient de bestemmingsregeling in de eerste plaats de

bescherming van het waardevolle ruimtelijke beeld mogelijk te maken

door middel van bepalingen die sterk gericht zijn op behoud van het

kleinschalige karakter en de compacte opzet van de bebouwde gedeelten

en op de inrichting van de onbebouwde ruimten die past in de dorpse

sfeer. Belangrijk zijn het behoud van enkele open ruimten (doorzichten)



Geldermalsen woongebied 2011 NL.IMRO.0236.GDMgldmwoongeb2011-VGS1 43

tussen de bebouwde gedeelten en de ligging van de bebouwing ten

opzichte van de openbare ruimte: bovenaan de dijk, vrijwel direct aan de

weg.

Het historisch bebouwingsbeeld van de dijkbebouwing is van

cultuurhistorische waarde vanwege de volgende architectonische

elementen:

 Pannendaken of rietgedekte kappen met een minimale dakhelling

van 30º. Langskappen worden niet onderbroken door dakkapellen,

behalve bij toepassing ervan in het voorgevelvlak. Dakkapellen op

de dwarskappen mogen vanaf de straatzijde niet zichtbaar zijn;

 Gevels uitgevoerd in metselwerk van rode bakstenen of wit

geschilderd dan wel gestuukt. De gevel heeft een verticale geleding

waarin de ramen en deuren zijn onderbroken met doorlopende

muurvlakken en geen erkers en luifels worden toegepast. De

toepassing van (gepotdekseld) hout komt in beperkte mate voor, is

zwart geschilderd en wordt voornamelijk toegepast bij hooibergen;

 De schaal en architectuur van de afzonderlijke woning is bepalend

voor de mate waarin de andere functies het beeld bepalen. In het

geval deze functies zich uitstrekken over meer dan één (voormalige)

woning dient het gevelbeeld op de uiterlijke verschijningsvorm van

de woningen afgestemd te blijven.

Binnen de dijkbebouwing kan op cultuurhistorisch verantwoorde wijze

functiemenging kan plaatsvinden. Hier zijn naast de woonfunctie ook

binnen het gebied passende functies mogelijk zoals een atelier met

expositieruimte, een ambachtswerkplaats met winkel of een theehuis met

tuin. Hierbij gaat het uitsluitend om kleinschalige ontwikkelingen die

ondergeschikt zijn aan de woonfunctie.

5.1.2. Villabebouwing Koppelsedijk

Voor de villabebouwing aan de Koppelsedijk wordt uitgegaan van het

behoud van de ruime opzet met individueel, statig vormgegeven

woningen. Het groen overheerst en in dit verband is het van belang de

zijtuinen zoveel mogelijk vrij te houden van bebouwing. De tuininrichting

is passend bij de hoogwaardige uitstraling van de woning.

De woningen hebben een eigen positie (geen eenduidige rooilijn) en een

duidelijke presentatie naar de dijk. Erfafscheidingen en bijgebouwen zijn

in samenhang ontworpen met de woning en de tuin. Speciale aandacht

dient uit te gaan naar de hoofdkleur en het materiaalgebruik. Deze dient

zich te voegen naar het landschap en in het algemeen rustig en

‘natuurlijk’ te zijn. Alhoewel iedere woning afzonderlijk is vormgegeven, is

wel sprake van een samenhangend beeld. Dit houdt in dat elke woning

passend is in de omgeving. Een specifieke architectuurstijl is niet van

toepassing. Gezien de omgeving gaat de voorkeur wel uit naar een
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traditionele woningopbouw (1 tot 2 lagen met kap) en architectuurstijl met

toepassing van de typische dertiger jaren kenmerken.

5.1.3. Korenmolen De Bouwing

Voorop staat het behoud van de molen. Deze bescherming is

grotendeels afgedekt met de aanwijzing tot rijksmonument. De

historische waarden en de motivering van de bescherming zijn

vastgelegd in de redengevende omschrijving. Deze vormt voor wat

betreft de historische kant ook de basis voor de beoordeling van

wijzigingen en toevoegingen.

Van belang is het behoud van de juiste context in de vorm van

bijbehorende bebouwing, een erf en openheid rond de molen. De

erfopbouw heeft een agrarisch karakter en is vergelijkbaar met de

landelijke bebouwing die elders in het gebied voor komt. De daarvoor te

geformuleerde uitgangspunten zijn derhalve van toepassing (zie hierna),

met de kanttekening dat hier een duidelijke samenhang dient te bestaan

met de molen. Voor de openheid rondom de molen zijn de

uitgangspunten van de open dorpsgebieden van toepassing.

5.2. Lintbebouwing

Binnen de zone “Lintbebouwing” is het beleid primair gericht op behoud

van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Vanuit die visie is

beheer en herstel van het bestaande bebouwingsbeeld de basis voor

ontwikkelingsmogelijkheden.

Het betreffende gebied bestaat uit de Genteldijk, de Stationsweg -

Laageinde, de D.J. van Wijkstraat - Tielerweg, de Willem de Zwijgerweg

en de Poppelenburgerstraat (Het Rot). Deze gebieden grenzen aan de

karakteristieke dorpsbebouwing en liggen aan de oorspronkelijke

wegenstructuur. Naast historische bebouwing staan hier ook enkele

panden van recentere datum.

In hoofdlijnen worden de gebieden gekenmerkt door lintbebouwing in de

vorm van vrijstaande of halfvrijstaande bebouwing op ruime percelen. Dit

kunnen woningen zijn, agrarische bedrijven of voormalige boerderijen

waarin nu gewoond wordt. De bijgebouwen staan over het algemeen

achter de hoofdgebouwen, waardoor er sprake is van beperkt bebouwde

tot onbebouwde zijerven. Tussen de bebouwing in Het Rot zijn nog

diverse open agrarische percelen, voornamelijk weilanden, aanwezig.

Door het open bebouwingsbeeld zijn hier nog waardevolle doorzichten

naar de achterliggende open binnengebieden aanwezig.

Het schaalverschil tussen planmatige buurten en de relatief knusse linten

zorgt voor een duidelijk onderscheid tussen beide en biedt een

afwisselend beeld. De linten zelf hebben bovendien kenmerkende en

(historisch) waardevolle bebouwing. Daarbij komt het gevarieerde
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karakter van de bebouwing zelf, het vaak landelijke karakter en de

variatie in openheid en beplanting. Dit zijn allemaal te behouden en te

versterken kenmerken.

Uitbreiding van de bebouwing in deze zone dient bij te dragen aan de

ruimtelijke karakteristiek; in die zin dat sprake moet zijn van een

cultuurhistorisch meer verantwoorde situatie. Daarbij mogen de

karakteristieke doorzichten op de binnengebieden in Het Rot niet

verdwijnen. Belangrijk is bebouwing aan weerszijden van de

hoofdbebouwing te minimaliseren zodat sprake is van vrijstaande, los

van elkaar liggende bebouwing.

Het hierdoor te beschermen algemeen belang behoeft geenszins in strijd

te zijn met het privébelang van de bewoners, mits de bouwwijze en de

erfinrichting niet essentieel veranderen ten opzichte van hetgeen

algemeen gebruikelijk was en wat we nu nog steeds aantreffen. Dit

betekent dat er binnen deze randvoorwaarden op perceelsniveau zeker

uitbreiding van de bebouwing en wijziging van de inrichting van de erven

mogelijk is.

Ook bakent deze zone in de dorpen het gebied af waarin op

cultuurhistorisch verantwoorde wijze functiemenging kan plaatsvinden.

Hier zijn naast de woonfunctie ook kleine bedrijven mogelijk. Belangrijk

hierbij is de combinatie van bedrijven met een woonfunctie. Hierbij dient

de woning aan de straat gelegen te zijn, terwijl de losstaande

bedrijfsbebouwing achter op het perceel is gelegen en door de woningen

aan het zicht wordt onttrokken.

Behalve het historisch gegroeide ruimtelijk beeld rechtvaardigt ook deels

de ligging van de gebieden aan de randen van de kern de aanwezigheid

van bedrijven. Gezien de situering aan de historische, kleinschalige

wegen zijn verkeersaantrekkende functies ongewenst, tenzij ontsluiting

via een andere binnen het dorp passende wijze mogelijk is.

5.3. Landelijke bebouwing

Binnen de zone “Landelijke bebouwing” is het beleid primair gericht op

het consolideren van de bestaande bebouwing en de landschappelijke

waarden. Tot dit gebied behoort de verspreide bebouwing in de open

dorpsgebieden die niet tot de linten gerekend kan worden. Deze

bebouwing is deels agrarisch van aard en bestaat uit een menging van

historische en nieuwe boerderijcomplexen en incidentele woningen. Deze

bebouwing is vooral doelmatig van aard en niet om een of andere reden

van bijzondere waarde. Dit gebied is hierdoor minder bepalend voor het

karakter en de identiteit van het dorp.

De betreffende gebieden liggen in Het Rot, aan de Hogeweide, bij de

molen en tussen de N327 en de spoorlijn. De bebouwing heeft een

individueel karakter en veelal is sprake van meer dan wel grotere
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bijgebouwen dan in een reguliere woonsituatie. Gezien de ligging in de

open dorpsgebieden dient aandacht uit te gaan naar de zichtbaarheid

van de bebouwing. Uitgangspunt is traditionele vormgeving met een

eenvoudige hoofdvorm en een geconcentreerde plaatsing van de

bebouwing. Indien van toepassing dient het onderscheid tussen wonen

en bedrijf duidelijk te zijn.

Het bestemmingsplan zal hier op perceelsniveau voor de particulier

vrijheid kunnen bieden voor bouwkundige verandering en uitbreiding van

de bestaande bebouwing. Door de ligging in de open dorpsgebieden

dient zeer terughoudend om te worden gegaan met toevoeging van

nieuwe erven met bebouwing. In Het Rot dient verdere uitbreiding van de

landelijke bebouwing zelfs worden tegengegaan.

De ‘landelijke bebouwing’ leent zich bij uitstek als een gebied waar op

landschappelijk verantwoorde wijze functiemenging kan plaatsvinden.

Hier zijn naast de woonfunctie ook bedrijven mogelijk. Bij de combinatie

van bedrijven met een woonfunctie dient de woning aan de straat

gelegen te zijn. Behalve het historisch gegroeide ruimtelijk beeld

rechtvaardigt ook deels de ligging van de gebieden aan de randen van de

kern de aanwezigheid van bedrijven.

5.4. Dorpsbebouwing

Deze, meest na-oorlogse woonbuurten zijn opgezet naar de

huisvestings- en vormgevingseisen van hun tijd. Met name de latere

uitbreidingswijken harmoniëren vaak minder met het karakter van het

oude dorp en evenmin met dat van het buitengebied. De gebieden zijn

hierdoor minder bepalend voor het karakter en de identiteit van het dorp.

Het beleid is gericht op het consolideren van de woonfunctie.

De dorpsbebouwing neemt het grootste deel van het plangebied in. In

feite betreft het de woongebieden buiten de hiervoor genoemde

categorieën. Dat deze onder één categorie vallen betekent overigens niet

dat sprake is van een monotone uitstraling. In de ruimtelijke structuur is al

ingegaan op de diversiteit binnen dit gebied. Op deze plaats wordt

volstaan met aandacht voor één van de meest opvallende en tegelijkertijd

kwetsbare deelgebieden: het tuindorp ten westen van het Laageinde.

Hiervoor gelden de volgende specifieke uitgangspunten:

Voor het tuindorp is het beleid primair gericht op behoud van de

cultuurhistorische waarde. Vanuit die visie is behoud, beheer en herstel

van het bestaande bebouwingsbeeld de basis voor

ontwikkelingsmogelijkheden. Bij (vervangende) nieuwbouw, wijzigingen

en veranderingen is het vooral van belang rekening te houden met de

kenmerken van de bebouwing uit deze periode. Met name de combinatie

van baksteen, hout en keramische pannen met de verfijnde details zijn

belangrijk. Voor ondergeschikte aanpassingen zijn deze het
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uitgangspunt. Bij meer ingrijpende wijzigingen is een zorgvuldige

ontwerpbenadering nodig.

Het hierdoor te beschermen algemeen belang behoeft geenszins in strijd

te zijn met het privébelang van de bewoners, mits de bouwwijze en de

erfinrichting niet essentieel veranderen ten opzichte van hetgeen

algemeen gebruikelijk was en wat we nu nog steeds aantreffen. Dit

betekent dat er binnen deze randvoorwaarden op perceelsniveau zeker

uitbreiding van de bebouwing en wijziging van de inrichting van de erven

mogelijk is.

Het bestemmingsplan zal voor de overige dorpsbebouwing op

perceelsniveau voor de particulier vrijheid kunnen bieden voor

bouwkundige verandering van de woningen. Het toelaten van niet-

woonfuncties is hier minder gewenst, vanwege de aanslag qua verkeer

en parkeren die deze functies doen op de, daar in de regel niet op

afgestemde, maat van de openbare ruimten. Bovendien zouden deze

ruimten meer benut moeten worden voor een versterking van de

recreatieve groenstructuur.

5.5. Open dorpsgebieden

Deze van oudsher open dorpsgebieden vormen visueel en functioneel

een eenheid met de historische dorpsstructuur en zijn om die reden

karakteristiek voor het dorpsbeeld.

Al eerder benoemd en toegelicht zijn de binnengebieden in Het Rot en de

open gebieden bij de molen, tegenover het gemeentehuis en ter hoogte

van het voormalig openluchtzwembad.

Het bestemmingsplan moet niet alleen de openheid beschermen, maar

dient ook de handhaving van het (gedeeltelijk) groene, agrarische en

recreatieve karakter te garanderen. Daarbij valt bij het agrarisch gebruik

op te merken, dat het vanwege milieubeperkingen en gebrek aan ruimte

vaak gebieden betreft met een slechte agrarische toekomst. Daardoor is

de druk op het toelaten van financieel interessantere gebruiksvormen

groot. Dit zou echter het karakter van deze gebieden ernstig aantasten.

De zone aan de zuidzijde van de kern Geldermalsen, tussen de

Dalemsche Wetering en de Meersteeg in, is eerder benoemd en wordt

hieronder nogmaals kort toegelicht. Voor deze stedelijke schakelzone is

een visie opgesteld waarin de uitgangspunten voor behoud en

ontwikkeling zijn vastgelegd. De visie bevat een nadere uitwerking per

onderscheiden zone:

 oostelijke besloten zone;

 zone Rijksstraatweg;

 westelijke open zone;

 zone Dalemsche wetering.
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Per zone is aangegeven hoe de openbare ruimte en groenstructuren

worden vormgegeven, hoe binnen de ruimtelijke visie bebouwing wordt

gesitueerd en vormgegeven en welke meer gedetailleerde

inrichtingswensen en eisen voortkomen uit de stedenbouwkundige visie.

In de visie worden de karakteristieken en landschappelijke kwaliteiten per

zone genoemd. Duidelijk wordt welke kansen en ontwikkelingen er zijn

voor een bepaald type bebouwing en wat bepalend is voor de inrichting

van het openbaar gebied. De karakteristiek van de zones kan om een

specifieke benadering van bijvoorbeeld bouwvolumes, kavelgroen,

parkeren, openbare ruimte en dergelijke.. Daarnaast zijn er functies die

geen bebouwing vereisen. Ook hieraan worden ruimtelijke

randvoorwaarden verbonden.

De visie is de basis voor concrete ruimtelijke uitwerkingen van

functiewensen die zich in de toekomst zullen voordoen in de

schakelzone. De uitwerkingen zullen ruimtelijk en functioneel een

bouwsteen moeten vormen in de realisatie van de totaalvisie op de

schakelzone.

De visie en de bijbehorende randvoorwaarden zijn eveneens van

toepassing op onderhavig bestemmingsplan. Voor een totaaloverzicht

van stedenbouwkundige en functionele eisen en beeldkwaliteitsaspecten

per zone wordt verwezen naar de visie.

Voor het meest oostelijke deel van de schakelzone is een plan ontwikkeld

voor de realisatie van zorgwoningen. In paragraaf 10.2 wordt hierop

nader ingegaan.

5.6. Behouden groenstructuur

De bestaande groengebieden in de woongebieden van Geldermalsen

dienen behouden te blijven. Het gaat om groenzones langs wegen,

rondom wijken en de groen’momenten’ in de wijken zelf. Daarnaast dient

het groen op de begraafplaats en ter hoogte van het sportcomplex aan

de randweg behouden te blijven.

De groengebieden hebben een structurerende werking in de kern,

hebben een functie als uitloopgebied en voorzien in speelgelegenheid

voor de jeugd.

5.7. Maatschappelijke voorzieningen

Binnen het plangebied zijn diverse voorzieningen opgenomen, zowel als

onderdeel van een wijk en als zelfstandig terrein. Met uitzondering van

het zorgcomplex bij de molen is in vrijwel alle gebieden sprake van

individueel vormgegeven gebouwen. Langs de N327 hebben deze een

beeldbepalende functie. Het beleid van de gemeente is erop gericht deze

voorzieningen te behouden en op te nemen in het bestemmingsplan.
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5.8. Inpassing niet beeld-ondersteunende elementen

In hoofdstuk 4 blijkt uit de waardering van de woongebieden van

Geldermalsen dat er sprake is van een aantal niet-karakteristieke

gebieden en elementen. Het beleid voor deze dorpsgedeelten zou gericht

moeten zijn op het bieden van ruime mogelijkheden voor een ruimtelijke

en functionele wijziging van de bestaande situatie of een herinrichting,

zodanig dat er sprake kan zijn van een betere inpassing in de

dorpsstructuur.

Dit betekent dus met nadruk niet het “wegbestemmen” van de bestaande

functies en bebouwing, maar het zo mogelijk via een ruimere

bestemming of wijzigingsbevoegdheid voor de betrokken eigenaren

mogelijk maken van een soms geheel andere invulling van hun

eigendommen. In het ene geval gaat het uitsluitend om het herstellen van

de historische situatie. In het andere geval betekent het de mogelijkheid

voor een volledig ander bebouwingsbeeld. Wanneer beide niet aan de

orde zijn, is vooralsnog de bestaande situatie het uitgangspunt. De

huidige bestemming blijft gehandhaafd totdat de mogelijkheid tot

herontwikkeling zich aandient. Hiervoor wordt dan een afzonderlijke

planprocedure gevolgd.

Het gaat vooral om het vervangen van minder goed in de dorpsstructuur

passende bebouwing, zoals aan de D.J. van Wijkstraat. Voor het daar

eveneens gevestigde garagebedrijf is de functie daarbij ook relevant. Dit

geldt eveneens voor de nutsvoorziening aan het Laageinde. In andere

situaties is sprake van een beeldbepalende locatie waar onvoldoende

invulling aan wordt gegeven. Dit is het geval bij de tunnelkerk en aan de

oostzijde van de Rijksstraatweg bij de entree van de kern. Bij het gebied

rond de molen op het terrein van de zorginstelling speelt de inrichting van

de openbare ruimte ook een rol. De daar nu gesitueerde parkeerplaatsen

en de uitstraling als ‘restgroen’ komt niet overeen met een gewenste

hoogwaardige inrichting rond de beeld- en structuurbepalende molen.

Het bestemmingsplan is weliswaar geen inrichtingsplan maar kan

middels voorliggende visie wel de aandacht vestigen op dit gebied.
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6. MILIEUASPECTEN

6.1. Milieuzonering

De in het plan toegelaten bedrijven zijn overwegend niet milieubelastend

en kunnen aanwezig zijn in een overwegende woonomgeving. Dit wordt

vastgelegd door een specifieke aanduiding, respectievelijk door een

koppeling aan de opgenomen bedrijvenlijst.

In het plangebied komen enkele bedrijven voor die naar hun aard

behoren tot een bedrijfscategorie die niet past in een woonomgeving.

Daarnaast is er sprake van enkele agrarische bedrijven in de periferie

van het plangebied. Uit inventarisatie blijkt dat deze niet van invloed zijn

op het plangebied.

De bedrijven binnen het plangebied zijn via de milieuvergunning

gekoppeld aan ruimtelijke en technische afscherming en zijn derhalve

milieuhygiënisch acceptabel. De projectie van nieuwe woningen te dicht

bij deze bedrijven dient te worden afgewogen met de milieuhygiënische

aspecten.

Hieronder volgt een algemene opsomming van functies, die zich in de

woongebieden van Geldermalsen bevinden. Hierin zijn niet meegenomen

de aan de woonfunctie ondergeschikte functies, die op grond van de

bestemmingsplanregeling impliciet mogelijk zijn.

Adres Hs.nr. Functie

Bedrijfsfuncties

D.J. van Wijkstraat 2 Detailhandel

D.J. van Wijkstraat 8 Lijstenmakerij

D.J. van Wijkstraat 9-11 Garagebedrijf / tankstation

D.J. van Wijkstraat 15 Tegelhandel

De Vang 5 Kantoor

Drs. R. Loomanlaan 9 Praktijkruimte

Drs. R. Loomanlaan 41 Praktijkruimte

Geldersestraat 61-63 Detailhandel

Geldersestraat 69 Detailhandel

Geldersestraat 75 Metaalgroothandel

Genteldijk 34 Horeca / hotel

Genteldijk 34a Horeca / restaurant

Herman Kuijkstraat 78 Uitzendbureau

Herman Kuijkstraat 80 Kapper

Klepel 9 Meubelbedrijf

Klepel 5 Administratiekantoor

Kuipershof 2 Kantoor / gemeentehuis
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Laageinde Nutsvoorziening

Laageinde Pompgebouw waterleiding

Laan v. Leeuwenstein 4 Kantoor

Lingedijk 76 Fruitbedrijf

Lingedijk 90 a Fruitbedrijf

Lingedijk 141 Aannemersbedrijf

Lingedijk 147 Stratenmakersbedrijf

Lingedijk 157 Fruitbedrijf

Molenweg 3 Meubelbedrijf

Oudenhof 1 Kantoor

Poppelenburgerstraat 10 Fruitbedrijf

Poppelenburgerstraat 52 Kantoor / dierenkliniek

Poppelenburgerstraat 44a Praktijkruimte

Prins van Oranjestraat 11 Kantoor

Prinses Julianaweg 1a Aannemersbedrijf

Prinses Julianaweg 2a Timmerbedrijf

Prinses Julianaweg 2 Installatiebedrijf

Prinses Julianaweg 6 Koeriersdienst

Rijksstraatweg 37 Tuincentrum

Rijksstraatweg 52 Horeca / restaurant

Stationsweg 16-18 Laboratorium

Stationsweg 2 Kantoor

Tielerweg 23 Fruitbedrijf

Tielerweg 25 Fruitbedrijf

Uiterdijk 3a Fruitbedrijf / tuincentrum

Uiterdijk 7 Fruitbedrijf

Uiterdijk 9 Verhuur marktkramen

Uiterdijk 11 Fruitbedrijf

Uiterdijk 13 Fruitbedrijf

Uiterdijk 15 Fruitbedrijf

v. Dam van Isseltweg Politiebureau

v. Dam van Isseltweg 2 Kantoor

v. Dam van Isseltweg 2a 2b kantoor

v. Dam van Isseltweg 4 Kantoor

Willem de Zwijgerweg 10 Stoffeerderij

Willem de Zwijgerweg 12 Detailhandel

Willem de Zwijgerweg 22 Detailhandel

Willem de Zwijgerweg 35 Aannemersbedrijf

Willem de Zwijgerweg 35 a/b Detailhandel

Willem de Zwijgerweg 36 Autohandel

Willem de Zwijgerweg 48 Detailhandel

Willem de Zwijgerweg 58 Verhuur attracties

Willem de Zwijgerweg 69 Detailhandel

Willem de Zwijgerweg 69 Detailhandel

Willem de Zwijgerweg 70a Detailhandel
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Willem de Zwijgerweg 74 Autokeuringstation

Willem de Zwijgerweg 76 Praktijkruimte

Willem de Zwijgerweg 111 Schildersbedrijf

Willem de Zwijgerweg 141 Aannemersbedrijf

Maatschappelijke voorzieningen / sport

Adres Hs.nr. Functie

Bolspil 2-8 Woonzorgcentrum

Bolspil 19-69 Woonzorgcentrum

Bolspil 25 Woonzorgcentrum

D.J. van Wijkstraat Begraafplaats

De Vang 2-40 Woonzorgcentrum

De Wieken 3-11 Woonzorgcentrum

De Wieken 14-24 Woonzorgcentrum

De Wieken 26-40 Woonzorgcentrum

De Wieken 159-207 Woonzorgcentrum

Emmalaan Begraafplaats

Frederik Hendrikstraat 3 Kinderopvang

Groen v. Prinstererstraat 1 Uitvaartcentrum

Klepel 4 Religie

Klepel 6 Gezondheidszorg / prikpost

Koninginnelaan 2-4 Onderwijs / Kinderopvang

Koningsweg 8 Apotheek

Koppelsdijk 10 Zorgdienst

Laageinde Onderwijs

Laan v. Leeuwenstein 2 / 6 Onderwijs

Laan v. Leeuwenstein 8 Religie

Meersteeg Sport / fietscross

Meersteeg Sport / hondensport

Notarisappel 28 Onderwijs

Oranjenassaustraat Sport / sportzaal

Poppelenburgerstraat 46 Peuterspeelzaal

Prinsenhof 2-44 Woonzorgcentrum

Prinses Beatrixweg 30 Onderwijs

Randweg 7 Sport / sporthal sportvelden

Rijksstraatweg 62 Brandweer

Stationsweg 9 Religie

Troelstratstraat 1a Onderwijs

Tunnelweg 11 Religie

Tunnelweg 36 Onderwijs

Tunnelweg Onderwijs

v. Hogendorpstraat 17 Sport / Zwembad

v. Limburg van Stirumlaan Onderwijs
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v. Limburg van Stirumlaan 1 Gezondheidszorg /

fysiotherapie

v. Limburg van Stirumlaan 1a Gezondheidszorg /

kruisgebouw

Waalstraat 23 Kinderopvang

Willem de Zwijgerweg 93a Gezondheidszorg /

fysiotherapie

Willemstraat 17a Welzijnswerk

Alle bedrijven die verspreid voorkomen in het plangebied worden positief

bestemd. Bestaande bedrijven mogen te allen tijde worden gehandhaafd.

De verspreid voorkomende bedrijvigheid wordt of geregeld in een

bedrijvenbestemming of als niet-woonfunctie binnen de

woonbestemmingen. Via een omgevingsvergunning is het mogelijk om

bedrijven om te zetten naar een vergelijkbare vorm van bedrijvigheid.

6.2. Externe veiligheid

Het aspect externe veiligheid gaat in op de mogelijkheid waarbij de kans

van verhoogd risico bestaat buiten een inrichting als rechtstreeks gevolg

van een ongewoon voorval binnen die inrichting, waarbij een gevaarlijke

stof betrokken is. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het

zogenaamde plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

Het plaatsgebonden risico betreft een individueel risico en het

groepsrisico een cumulatief risico voor een grotere groep personen.

Voor de gehele gemeente Geldermalsen is een Externe veiligheidsvisie
1

opgesteld met als doel een toetsingskader te bieden dat duidelijk maakt

hoe met de toekomstige externe veiligheidsrisico’s dient te worden

omgegaan. De gemeente streeft naar een beheersbare externe

veiligheidssituatie waarbij:

 de externe veiligheidsrisico’s binnen de gemeente goed in beeld zijn

gebracht;

 een zorgvuldige afweging plaatsvindt tussen nut en noodzaak van

nieuwe ontwikkelingen en hun gevolgen voor de externe veiligheid;

 door middel van beleidsuitvoering en handhaving wordt gezorgd voor

de beheersbaarheid van bestaande en toekomstige externe

veiligheidsrisico’s;

 gecommuniceerd wordt over de aanwezige risico’s en de te volgen

gedragslijn in geval van een calamiteit.

Relevante inrichtingen

In onderstaande afbeelding is een uitsnede van de provinciale risicokaart

weergegeven.

1
Externe veiligheidsvisie gemeente Geldermalsen, Regio Rivierenland, (nr. 9S3338.01,

d.d. 7 maart 2007)
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Binnen het plangebied bevinden zich enkele relevante inrichtingen in het

kader van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Aan de D.J.

van Wijkstraat 9 ligt een LPG-inrichting. Uitgaande van een

ondergrondse tank met een in de milieuvergunning gelimiteerde doorvoer

van maximaal 300 m3 per jaar, geldt voor het betreffende station een

plaatsgebonden risico van 25 m vanuit het vulpunt. Voor de

ondergrondse tank en het afleverpunt geldt respectievelijk een afstand

van 25 m en 15 m. Aan alle afstanden wordt voldaan. Er is geen sprake

van een overschrijding van de plaatgebonden risicocontour

(PR 10
-6

)contour.

Bij de laatste aanpassing van de milieuvergunning in 2009 is er een

groepsrisicoberekening gemaakt. Hieruit blijkt dat, uitgaande van een

doorzet van maximaal 300 m
3

/ jaar en uitsluitend lossen van LPG op

zaterdag in de dagperiode, de oriëntatiewaarde niet wordt overschreden

Buiten het plangebied zijn 3 bedrijven gelegen die hier mogelijk invloed

op hebben:

 Aan de J.F. Kennedylaan 7 was PPG Industries Netherlands bv

gevestigd dat coatings en verf maakt. Dit bedrijf beschikte over een

vatenpark waar producten worden opgeslagen. Het bedrijf is
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inmiddels verhuisd; de milieuvergunning is nog niet geheel

ingetrokken. De milieuvergunning wordt ingetrokken;

 Aan de Panoven 17 is Filoform gevestigd dat kabelgarnituren en gas-

en waterdichte doorvoerdichtingen maakt. Ook dit bedrijf beschikt

over een vatenpark. De PR-risicocontour ligt hier op 20 m. Hierdoor

valt een klein deel van de begraafplaats in het plangebied binnen

deze contour. Er bestaat geen overlap met kwetsbare of beperkt

kwetsbare objecten.

 Aan de Meersteeg 8 is Molenaar Banket bv gelegen. Dit bedrijf

beschikte over een bovengrondse propaantank. Deze tank is

inmiddels verwijderd, zodat hier niet langer sprake is van een PR-

risicocontour. De milieuvergunning wordt ingetrokken.

 Op korte afstand van het plangebied ligt het bedrijf Ameron (De

Panoven 20). Het Bevi is van toepassing omdat volgens de

vergunning een giftige vloeistof in een tank aanwezig mag zijn. Op dit

moment is een vergunningaanvraag van het bedrijf in behandeling bij

de gemeente, waarin wordt verzocht om deze vergunde opslag te

laten vervallen. Nadat de vergunning is verleend, valt het bedrijf niet

meer onder het Bevi.

 Op korte afstand van het plangebied ligt het distributiecentrum van

Albert Heijn (Randweg 2), waar volgens de vergunning

opslagvoorzieningen aanwezig zijn voor grote hoeveelheden

verpakte gevaarlijke stoffen. De PR 10-6 contour ligt binnen de

terreingrens, en levert dus geen knelpunt op voor het plangebied.

Gelet op de professionele risicokaart en de bestemmingsplankaart

ligt het plangebied daarnaast voor een klein deel binnen het

invloedsgebied. Het betreft gronden met de bestemming Agrarisch

Dorpsgebied zonder (bestaande) bebouwing. Hierdoor verandert het

groepsrisico niet.

 Op korte afstand van het plangebied ligt het LPG-tankstation

Dijkhuizen Oliehandel BV (Bosmanskampweg 2). Uit de

professionele risicokaart blijkt dat een klein deel van het plangebied

ligt binnen het invloedsgebied. Het betreft alleen gronden met een

verkeersbestemming binnen het plangebied. Hierdoor verandert het

groepsrisico niet.

Aangezien de bestemmingen van de gronden in het plangebied, voor

zover gelegen binnen het invloedsgebied van het hierboven genoemde

vatenpark, functioneel en inhoudelijk niet wijzigen ten opzichte van het

vigerende bestemmingsplan, is een PR-toets overeenkomstig het

gestelde in het Bevi niet nodig. Een toets met betrekking tot het

groepsrisico is wel verplicht als er kwetsbare of beperkt kwetsbare

objecten worden toegestaan (art 13 BEVI / art. 1 BEVB). Dit is echter hier

niet het geval.
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Wegtransport en gevaarlijke stoffen

In het kader van het wegtransport gevaarlijke stoffen en externe

veiligheid is de risicokaart geraadpleegd. De grenswaarde voor het

plaatsgebonden risico wordt bepaald door de 10
-6

contour. Voor de A15

ligt de 10
-6

contour op een afstand van 25 m deze weg. Zowel het

plaatsgebonden risico als het groepsrisico zijn gezien de grote afstand

van deze snelweg tot het plangebied niet in het geding.

Het plangebied is niet gelegen binnen het beïnvloedingsgebied van

bronnen als gevolg van het wegtransport gevaarlijke stoffen, waarmee bij

het beoordelen van het aspect externe veiligheid rekening moet worden

gehouden.

6.3. Leidingen

Bij leidingen die bescherming behoeven kan worden gedacht aan

ondergrondse buisleidingen in de vorm van onder andere hogedruk

aardgastransportleidingen, watertransportleidingen,

brandstoftransportleidingen, alsmede aan bovengrondse

hoogspanningsleidingen. Binnen het plangebied bevindt zich een

hogedruk aardgastransportleiding die planologisch wordt beschermd.

Hiervoor is van toepassing het Besluit externe veiligheid buisleidingen

(Bevb).

In onderstaand overzicht zijn de eigenschappen en karakteristieken van

de beide leidingen weergegeven.

Leiding Routedeel Diam. Max. druk PR 10-6/jr IA BS

A W-527-01-KR 6 inch 40 bar Nihil 70 m 4 m

B W-527-02-KR 8 inch 40 bar Nihil 95 m 4 m

IA inventarisatieafstand

BS belemmeringenstrook

Er bestaat geen overlap met de 10
-6

/jr PR-contour van de leidingen met

kwetsbare objecten. Omdat het bestemmingsplan enige

uitbreidingsruimte geeft aan voorzieningen in de omgeving van de

gasleidingen, heeft er een Kwantatieve risicoanalyse
2

plaatsgevonden

Uit het onderzoek komt naar voren dat de grenswaarde en richtwaarde

voor het plaatsgebonden risico niet worden overschreden (er ligt geen

PR 10-6 contour buiten de leidingen).

In vergelijking met de vigerende bestemmingsplancapaciteit neemt het

aantal personen binnen het invloedsgebied toe. De berekende toename

2
Kwantitatieve Risicoanalyse vanwege hoge druk aardgasleidingen t.b.v.

vaststelling van Bestemmingsplan Geldermalsen, woongebied 2011.
Door Regio Rivierenland 18 november 2011
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van het groepsrisico is groter dan 10%. Het hoogste percentage is

ruimschoots lager dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde.

Formeel wordt het onderzoek voor advies voorgelegd aan de

veiligheidsregio die moet adviseren op de onderdelen bestrijding en

beperking omvang van een ramp en de zelfredzaamheid van de

personen in het invloedsgebied.

De verwachting is dat het advies positief uitvalt en er geen aanpassingen

nodig zijn. Op grond van de analyse kan er vanuit worden gegaan dat de

beperkte toename van het groepsrisico als aanvaardbaar kan worden

aangemerkt.

In de volgende afbeelding is de leiding weergegeven en de bijbehorende

inventarisatieafstand.

De oriënterende waarde zal dus niet toenemen. Het aantal slachtoffers bij

een eventueel grote calamiteit zal dus niet toenemen, Daarnaast kan

geconstateerd worden dat de brandweerpost nabij de leiding, maar

buiten de inventarisatieafstand bevindt en een snel tot actie kan

overgaan. Daarnaast is het gebied dusdanig centraal gelegen en

dusdanig goed ontsloten dat andere brandweerkorpsen gemakkelijk naar

het gebied kunnen komen. Doordat hier een vigerende situatie wordt

herbestemd is het niet mogelijk om ruimtelijk veranderingen aan te

brengen.

De locatie Syndion

Voor de locatie voor de nog te ontwikkelen zorgwoningen van Syndion in

het oostelijk deel van de schakelzone, is in april 2011, met het oog op de

hier aanwezige hogedruk aardgastransportleidingen, een kwantitatieve

risicoanalyse (qra) verricht.
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Voor de meest nabijgelegen leidingdelen W-527-01 en W-527-02 geldt

dat er geen relevante 10
-6

/jr contour aanwezig is. Ook voor de andere

leidingen en leidingdelen geldt dat er geen relevante 10
-6

/jr contour

aanwezig is of dat deze ruim buiten de planlocatie ligt.

Zowel in de huidige als in de toekomstige situatie ligt het groepsrisico

ruim onder de oriëntatiewaarde (minder dan 2% t.o.v. de OW). Wel is er

sprake van een toename van het groepsrisico (meer dan 10%). Conform

het Bevb en de Revb kan een nadere verantwoording van het

groepsrisico achterwege blijven wanneer het groepsrisico minder dan

10% van de oriëntatiewaarde bedraagt. Het laatste is hier aan de orde.

Advies

Het plan voor de Syndionlocatie is voor advies voorgelegd aan

Veiligheidsregio Gelderland Zuid. In het advies wordt aangegeven dat uit

analyse blijkt dat, als gevolg van de aanwezigheid van hogedruk

aardgastransportleidingen, calamiteiten denkbaar zijn met zeer grote

effecten ter hoogte van de gewenste locatie voor de woon-

/zorgvoorziening. De kans op een dergelijke calamiteit is echter zeer

klein.

De mogelijkheden voor de rampenbestrijding bij deze calamiteiten

worden beperkt door de kenmerken van het scenario. De hulpdiensten

kunnen zich enkel richten op het beperken van de effecten van de

calamiteit en het verzorgen van slachtoffers. Hiervoor zijn echter

voldoende randvoorwaarden aanwezig.

De mogelijkheden tot zelfredding zijn niet optimaal. De gewenste functie

zal niet-zelfredzame personen in de directe omgeving van de risicobron

brengen. Daarnaast is geconstateerd dat de gemeente Geldermalsen

geen actieve risicocommunicatiecampagne voert. Een dergelijke

campagne kan een positieve bijdrage leveren aan het maken van een

juiste gevaarsinschatting door de gebruikers (voornamelijk de

begeleiders) van de woon-/zorgvoorziening bij calamiteiten.

Ter verbetering van de mogelijkheden voor de rampenbestrijding en de

zelfredzaamheid van de aanwezige personen, zijn in de analyse in de

bijlage mogelijke maatregelen benoemd. De veiligheidsregio wijst er

echter op dat, hoewel deze maatregelen bijdragen aan het terugdringen

van de risico's, de risico's niet tot nul kunnen worden gereduceerd. Ook

na het treffen van de benoemde maatregelen kunnen zich calamiteiten

voordoen waarbij de mogelijkheden voor de rampenbestrijding worden

overstegen. Het is aan het bevoegd gezag dit risico expliciet te

accepteren en in het ruimtelijk besluit te verantwoorden binnen de

verantwoordingsplicht groepsrisico.
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Risicoverantwoording

Aan de hand van het onderzoek en advies hebben burgemeester en

wethouders op 28 juni 2011 besloten het advies van de Veiligheidsregio

Gelderland Zuid over te nemen, de in het advies voorgestelde

maatregelen - in overleg met de initiatiefnemer - uit te laten voeren en het

restrisico dat overblijft na het treffen van maatregelen expliciet te

accepteren.

6.4. Wegverkeerslawaai

Het gehele dorp Geldermalsen binnen de plangrenzen zal, behoudens de

stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen (zie afbeelding wensbeeld

visie mobiliteit), worden aangewezen als een 30 km/uur-gebied. Bij

eventuele woningbouw of verplaatsing en/of uitbreidingen van woningen

buiten zones van wegen (art. 74 lid 1, Wet geluidhinder), is conform de

Wet geluidhinder binnen het 30 km/uur gebied een akoestisch onderzoek

niet noodzakelijk. Echter voor een goede ruimtelijke ordening kan het wel

wenselijk zijn.

Wet geluidhinder

Per 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder in werking getreden.

Belangrijkste wijzing daarin is de decentralisatie van de procedure tot

vaststelling van hogere grenswaarden. Deze is overgeheveld van

provincie naar gemeenten. Daarnaast zijn ook de nodige taakstellingen

opgenomen ten aanzien van de (sanering) van de bestaande situaties op

het gebied van weg- en railverkeerslawaai.

Nieuwe situatie

Er is sprake van een nieuwe situatie bij de vaststelling van een

bestemmingsplan waarin een nieuwe weg of geluidsgevoelige

bestemming (bijvoorbeeld een nieuwe woning) kan worden gerealiseerd.

Geluidsonderzoek moet aantonen of er door de realisering van de nieuwe

weg of de bouw van de nieuwe woningen, geen onaanvaardbare

geluidshinder optreedt. Het onderhavige bestemmingsplan biedt een

beperkte planologische uitbreidingmogelijkheid voor de realisatie van

nieuwe geluidgevoelige functies. Aan de Geldersestraat (nr 89) worden

drie en aan de en de Burg. Von Geusauweg twee nieuwe woningen

gerealiseerd. Aan de W. de Zwijgerweg 72 is de bouw van 15

zorgappartementen mogelijk. Op een aantal andere locaties bestond

reeds de mogelijkheid op grond van het geldende bestemmingsplan of

eerder genomen vrijstellingsbesluiten (o.a. drie woningen aan de

Genteldijk en een woning aan de Zwarte kamp).

Geluidonderzoek heeft aangetoond dat voor 1 woning een hogere

grenswaarde in verband met spoorweglawaai moet worden verleend

(overschrijding van voorkeurswaarde van 55 dB met 1 dB).



Geldermalsen woongebied 2011 NL.IMRO.0236.GDMgldmwoongeb2011-VGS1 60

Voor het bouwplan van Betuws Bloei (15 zorgappartementen) aan de W.

de Zwijgerweg 72 wordt een hogere grenswaarde in verband met het

wegverkeerslawaai (vanuit de Randweg) verleend.

Voor het perceel aan de Geldersestraat hoeft geen hogere grenswaarde

verleend te worden. De voorkeursgrenswaarde wordt hier niet

overschreden.

Voor het meest oostelijke deel van de schakelzone is een plan ontwikkeld

voor de realisatie van zorgwoningen (de Syndionlocatie). Hiervoor is

recent een ruimtelijke onderbouwing opgesteld die als bijlage bij dit

bestemmingsplan is gevoegd. In de betreffende ruimtelijke onderbouwing

zijn de resultaten opgenomen van het specifiek voor de locatie verrichte

akoestisch onderzoek.

Voor het voorgestelde bouwplan wordt een hogere grenswaarde verleend

in verband met het wegverkeerslawaai en het spoorweglawaai.

6.5. Railverkeerslawaai

Conform de zonekaart hebben nagenoeg alle spoorlijnen in Nederland

een zone. Ten westen van het plangebied loopt de spoorlijn Amsterdam

– Utrecht – ’s-Hertogenbosch – Maastricht (trajectnummer 683). De zone

bedraagt 700 meter gerekend vanaf de buitenkant van het spoor. Aan de

westzijde van het plangebied start de spoorlijn Geldermalsen – Leerdam

(trajectnummer 681), hiervan bedraagt zone 100 meter. Ten zuiden van

het plangebied loopt de spoorlijn Geldermalsen – Tiel (trajectnummer

735), de zone bedraagt 100 meter. De Betuwespoorlijn die ten zuiden

van het plangebied loopt, kent met de zone geen overlap met het

plangebied.

Voor het realiseren van een ’nieuwe situatie’ binnen een geluidszone

moet worden nagegaan in hoeverre voldaan kan worden aan de in de

wet genoemde geluidsnormen. In principe dient de wettelijke

voorkeursgrenswaarde van 55 dB voor railverkeerslawaai in acht te

worden genomen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat op grond van

artikel 4.10 van het Besluit geluidhinder door het college van

burgemeester en wethouders ontheffing voor de bouw van woningen kan

worden verleend.

In voorgaande afbeelding is een uitsnede van het Akoestisch

Spoorboekje 2010 weergegeven met daarin de 55 en 68 dB contouren

van de besproken spoorlijnen.

Voor een tweetal locaties wordt ontheffing verleend in verband met het

spoorweglawaai (zie paragraaf 6.4).
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6.6. Bodem

Het onderzoek naar de bodemkwaliteit zal specifiek worden verricht voor

nieuwbouwsituaties. Het instellen van een bodemonderzoek op voorhand

is prematuur, omdat mogelijke nieuwbouwlocaties niet bekend zijn. Bij

het aanvragen van een omgevingsvergunning is op basis van het

Bouwbesluit een bodemonderzoek vereist. Daarmee kan worden zeker

gesteld dat vóór de bouw een onderzoek wordt verricht naar de

gesteldheid van de bodem.

6.7. Luchtkwaliteit

Op 15 november 2007 is de wijziging van de 'Wet milieubeheer' in

werking getreden. Deze wet vervangt het 'Besluit luchtkwaliteit 2005' en

is één van de maatregelen die de overheid heeft getroffen om:

 negatieve effecten op de volksgezondheid als gevolg van te hoge

niveaus van luchtverontreiniging aan te pakken;

 mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling te creëren ondanks de

overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit.

De paragraaf luchtkwaliteit in de 'Wet milieubeheer' voorziet onder meer

in een gebiedsgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het Nationaal

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De programma-aanpak

zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en

milieugevolgen. Van bepaalde projecten met getalsmatige grenzen is

vastgesteld dat deze 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdragen aan de

luchtverontreiniging. Deze mogen zonder toetsing aan de grenswaarden

voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden.

Geluidzone railverkeer
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Luchtkwaliteitseisen vormen onder de nieuwe 'Wet luchtkwaliteit' geen

belemmering voor ruimtelijke ontwikkeling als:

 er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van

een grenswaarde;

 een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de

luchtkwaliteit leidt, wat wil zeggen dat een project 'niet in

betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging (meer dan

3% ten opzichte van de grenswaarde);

 een project is opgenomen in een regionaal programma van

maatregelen of in het NSL, dat op 1 augustus 2009 in werking is

getreden, nadat de EU op 7 april 2009 derogatie heeft verleend.

NIBM-grens woningbouwlocatie, 3% criterium:

 < 1.500 woningen (netto) bij minimaal 1 ontsluitingsweg, met een

gelijkmatige verkeersverdeling;

 < 3.000 woningen bij minimaal 2 ontsluitingswegen met een

gelijkmatige verkeersverdeling

Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in de realisatie van extra

woningen (zie paragraaf 10.2). Het aantal te ontwikkelen woningen

draagt niet in ‘betekenende mate’ bij aan een verslechtering van de

luchtkwaliteit. Gezien de geringe bouwmogelijkheden in het plangebied

wordt (ook in de toekomst) geen ‘in betekenende mate’ bijdrage aan de

luchtverontreiniging verwacht.
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7. WATERHUISHOUDING

De watertoets is wettelijk verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening

(Bro). In dit Besluit staat in artikel 3.1.1 dat gemeenten verplicht zijn

overleg te voeren met de waterbeheerder. In de toelichting op

bestemmingsplannen of in de ruimtelijke onderbouwing van

projectbesluiten worden door de gemeenten de gepleegde afwegingen in

het kader van de watertoets vastgelegd in de waterparagraaf van

ruimtelijke plannen.

7.1. Beschrijving watersysteem

Grondwatersysteem

Het plangebied is gelegen in de Tielerwaard. Dit gebied behoort tot het

rivierenlandschap met de kenmerkende afwisseling tussen oeverwallen

en kommen. Het gebied is gelegen op een jonge stroomrug van de Linge.

Oppervlaktewatersysteem

Tielerwaard

De afwatering van de Tielerwaard verloopt voornamelijk oost-westwaarts.

De rivier de Linge vormt de belangrijkste watergang in de Tielerwaard.

Aan deze rivier is vrijwel het gehele oppervlaktewatersysteem in het

binnendijkse gebied gekoppeld.

Vanuit de Linge vindt zowel aan- als afvoer van water plaats. Overtollig

water wordt waar mogelijk onder vrij verval en anders met behulp van

gemalen geloosd op de Linge. Met behulp van inlaatgemalen wordt via

de Linge ook water het plangebied ingelaten. Wateraanvoer is

noodzakelijk voor het op peil houden van diverse watergangen, het

beregenen van gewassen en het aanvullen van (grond)water ten

behoeve van het winnen van drinkwater.

Plangebied

De oppervlaktewaterkwaliteit wordt door het waterschap op een aantal

vaste punten gemeten. De waterkwaliteit in de Tielerwaard is veelal van

het laagste ecologische niveau, onder meer te wijten aan de belasting

vanuit diffuse bronnen en puntbronnen.

Regen- en afvalwatersysteem

Voor de waterafvoer uit bestaand stedelijk gebied naar het landelijk

gebied geldt een afvoernorm van maximaal 3 l/s/ha.

Omschrijving rioleringsgebied

In de kern Geldermalsen is grotendeels sprake van een gemengd stelsel.

Vuil water en hemelwater lozen dan beide op het rioolstelsel. In het
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rioleringsplan is opgenomen dat een deel van het plangebied wordt

afgekoppeld, een deel van het riool verzwaard wordt en er komen extra

bergingsmogelijkheden. In de nieuwere plandelen (Middengebied Zuid en

Leeuwenstein) ligt een gescheiden stelsel.

7.2. Waterrelevant beleid en waterhuishoudkundige functies

Europees beleid

Europese kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water beoogt – uitgaande van een

stroomgebiedsbenadering – het instrumentarium te bieden om

oppervlakte- en grondwater in zowel kwalitatief als kwantitatief opzicht te

beschermen en te verbeteren. Ook het bevorderen van een duurzaam

watergebruik, op basis van bescherming van de beschikbare

waterbronnen, en de afzwakking van de gevolgen van overstromingen en

perioden van droogte vormen belangrijke doelstellingen. Om deze

ambitieuze doelen te realiseren, reikt de richtlijn diverse instrumenten

aan zoals maatregelenprogramma’s, stroomgebiedbeheersplannen,

monitoringsverplichtingen en economische analyses van het

watergebruik inclusief de kostenterugwinning van waterdiensten. De

richtlijn stelt waterbeheer vanuit (internationale) stroomgebieden centraal.

Nederland is hierbij onderverdeeld in vier internationale stroomgebieden

(Rijn, Maas, Schelde en Eems). De Kaderrichtlijn vraagt om het opstellen

van beheersplannen per stroomgebied of deelstroomgebied, met

waterkwaliteitsdoelstellingen en doelstellingen betreffende de

ecologische kwaliteit. Deze plannen zijn in 2009 vastgesteld en worden

uiterlijk in 2012 operationeel. De uitvoering van de richtlijn ligt in handen

van de regionale waterbeheerders (voor Geldermalsen het Waterschap

Rivierenland).

Nationaal beleid

Waterbeleid voor de 21
e

eeuw (WB 21)

Naar aanleiding van de wateroverlast in het afgelopen decennium heeft

de Commissie Waterbeheer 21
e

eeuw een advies geschreven over de

toekomstige inrichting van het watersysteem in Nederland, inclusief de

relatie met de ruimtelijke inrichting. Op basis van de principes: ‘anders

omgaan met waterbeheer’, ‘ruimte voor water’ en ‘meervoudig

ruimtegebruik’ heeft de commissie een aantal aanbevelingen gedaan. De

belangrijkste zijn:

 de drietrapsstrategie: Overtollig water dient primair te worden

opgevangen in het watersysteem waar de wateroverlast optreedt,

vervolgens moet voldoende berging worden gezocht en ten slotte

kan water worden afgevoerd.

 Watertoets: bij besluitvorming over grootschalige of ingrijpende

locatiekeuzen wordt de watertoets verplicht (uitgangspunt vormt het
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afzien van besluiten, die leiden tot negatieve gevolgen voor de

waterhuishouding in de vorm van vermindering van de bescherming

tegen overstromingen, toename van de wateroverlast, toename van

de bodemdaling, afname van de waterkwaliteit, aantasting van de

drinkwatervoorziening en toename van de verdroging van

natuurgebieden).

 Stroomgebiedsbenadering: het waterbeleid wordt conform de

Europese Kaderrichtlijn per stroomgebied aangestuurd. De 4

nationale stroomgebieden zijn opgedeeld in 17 regionale

deelstroomgebieden. Voor elk stroomgebied moet worden

vastgesteld aan welke eisen het watersysteem op de lange termijn

moet voldoen, middels een stroomgebiedsbeheerplan.

Het plangebied valt binnen het stroomgebied van de Rijn en het

deelstroomgebied Rivierengebied.

Nationaal Waterplan 2009 - 2015

Het Nationaal Waterplan is op 22 december 2009 in werking getreden en

is een structuurvisie als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening.

Stedelijk gebied wordt leefbaarder. Opgaven voor wonen, werken,

mobiliteit, recreëren, landschap en natuur, water en milieu worden in

samenhang aangepakt. Bij de ontwikkeling van locaties in de stad wordt

ernaar gestreefd dat de hoeveelheid groen en water per saldo toeneemt.

Dit moet stedelijk gebied aantrekkelijk en leefbaar maken en houden.

Bij de aanpak van de stedelijke wateropgave wordt rekening gehouden

met verdergaande verstedelijking en klimaatverandering en zoveel

mogelijk aangesloten bij de dynamiek van de stad. De uitvoering van

maatregelen wordt gecombineerd met herstructurering van bestaand

bebouwd gebied en de realisatie van groen in en om de stad.

Provinciaal beleid

Waterplan Gelderland 2010 – 2015

Het Waterplan Gelderland is evenals het Nationaal Waterplan op 22

december 2009 in werking getreden.

Zowel in nieuw als in bestaand stedelijk gebied streeft de provincie naar

een duurzaam watersysteem. Nadelige effecten op de waterhuishouding

moeten in beginsel voorkomen worden. Hierbij wordt het water in de stad

met het omringende watersysteem als één geheel beschouwd.

De functie ‘stedelijk gebied’ geldt voor alle bebouwde kommen in

Gelderland. De inrichting en het beheer van het waterhuishoudkundige

systeem zijn in stedelijk gebied gericht op:

 het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van wateroverlast;

 de ontwikkeling en het behoud van de natuur in het stedelijk gebied;
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 het voorkomen van zettingen;

 het herbenutten van ontwateringswater voor drink- en

industriewatervoorziening of voor herstel van verdroogde natuur;

 het weren van de riolering van (diepe) drainage en instromend grond-

en oppervlaktewater;

 het beperken van de vuilbelasting door riooloverstorten en

hemelwateruitlaten;

 het beperken van de invloed van bronbemaling;

 het realiseren van de basiskwaliteit voor oppervlaktewater.

Voor het plangebied wordt uitgegaan van bovenstaande uitgangspunten.

Waterschapsbeleid

Waterbeheerplan 2010 – 2015

Waterschap Rivierenland heeft een nieuw Waterbeheerplan opgesteld

voor de periode 2010-2015. Ook dit plan is op 22 december 2009 in

werking getreden. Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele

rivierengebied en het omvat alle watertaken van het waterschap:

waterkering, waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen.

Uitgangspunt bij de watertoets is het zoveel mogelijk voorkomen van

negatieve gevolgen voor het watersysteem (waterkeringen, wateren en

grondwater) door ruimtelijke plannen en besluiten. Dergelijke plannen

moeten minstens waterneutraal zijn en waar mogelijk ook waterpositief.

De waterveiligheid, de waterkwaliteit en de waterkwantiteit mogen door

de plannen niet achteruitgaan. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is,

dienen de negatieve gevolgen te worden gecompenseerd. De

besluitvorming over compensatie vindt gelijktijdig met de besluitvorming

over het ruimtelijke plan of besluit plaats. De compenserende

maatregelen worden bij voorkeur binnen het plangebied genomen, om

afwenteling naar andere gebieden te voorkomen. De

waterhuishoudkundige gevolgen van uitbreidingen (nieuw stedelijk

gebied) mogen niet worden afgewenteld op naastgelegen of

stroomafwaarts gelegen gebieden.

Uitgangspunt bij nieuwe stedelijke in- en uitbreidingen is dat er

grondwaterneutraal wordt gebouwd. Dat wil zeggen dat de

oorspronkelijke grondwaterstanden en –stromen in de omgeving niet

wijzigen. Om grondwateroverlast in bestaand stedelijk gebied te

beperken zet het waterschap in eerste instantie in op bouwkundige

maatregelen. Pas als dit onvoldoende soelaas biedt komen drainerende

of onttrekkende oplossingen in beeld.

Voor het plangebied wordt uitgegaan van bovenstaande beleidskaders.
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Keur

Voor o.a. werkzaamheden in de beschermingszone en/of keurzone van

A-watergangen of een WVO-vergunning bij lozingen moet een ontheffing

worden verkregen op basis van de Keur van Waterschap Rivierenland.

Indien er sprake is van lozingen op de watergang moet ook een

ontheffing van de WVO worden verkregen. In de ontheffing kunnen

nadere eisen worden gesteld aan de maatgeving van het ontwerp

(bijvoorbeeld maatvoering duikers).

Lingebeleid

Een deel van het onderhavige plangebied is gelegen in het Lingebed, dat

wil zeggen buitendijks. Voor het gebied gelden enkele specifieke

beleidsregels. De Linge is erg belangrijk voor de waterberging in het

rivierengebied. Als er gebouwd wordt in het Lingebed, gaat er ruimte voor

waterberging verloren. Deze ruimte moet gecompenseerd worden.

In principe zou er niet moeten worden gebouwd in het Lingebed, maar er

zijn uitzonderingen mogelijk.

In die gevallen waar ruimte voor waterberging verloren gaat, moet deze

gecompenseerd worden. Vuistregel hierbij is 475 m3 waterberging per

hectare verharding.

Gemeentelijke beleid

Stedelijk Waterplan

Het gemeentelijke waterplan is opgesteld met Waterschap Rivierenland,

met als doel het op orde brengen en houden van het totale

waterhuishoudingssysteem en de waterketen. Het is een “parapluplan”

waaronder de diverse aan water gerelateerde (beheer)plannen vallen.

Het waterplan valt uiteen in twee delen; ‘Visie en oplossingsrichtingen’ en

het ‘Uitvoeringsprogramma’.

Waterplan deel 1: Visie en oplossingsrichtingen

Hierin worden de huidige situatie en het beleid en een gezamenlijke visie

op de lange termijn beschreven. Voorts worden mogelijke

oplossingsrichtingen per invalshoek benoemd, deze zijn gebaseerd op de

analyse van het beleid en systeem.

Waterplan deel 2: Uitvoeringsprogramma

Op 22 december 2009 heeft de gemeenteraad van Geldermalsen een

uitwerking van het Waterplan (deel 2) vastgesteld, het zogenaamde

uitvoeringsprogramma. De maatregelen in het Uitvoeringsprogramma zijn

te verdelen in twee hoofddoelen/hoofdgroepen:

A.) Maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit:

Dit betreft voornamelijk maatregelen aan de riolering (beperking

vuiluitworp overstorten), maar ook vergroten van het ontvangende

water (= vergroten ontvangstcapaciteit van vervuiling) en

natuurvriendelijke oevers horen hiertoe;
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B.) Maatregelen betreffende de waterkwantiteit:

Dit betreft de aanleg van nieuwe of het vergroten van bestaande

oppervlaktewateren om te voldoen aan de “waterbergingsopgave” en

het verruimen van duikers (verbeteren afvoercapaciteit). De essentie

van de waterbergingsopgave is dat hiermee wateroverlast in

binnenstedelijk gebied wordt voorkomen tegen maatschappelijk

verantwoorde kosten.

Een aantal maatregelen draagt bij één van beide hoofddoelen.

Natuurvriendelijke oevers bijvoorbeeld dragen zowel bij aan de

waterkwaliteit als aan vergroting van de waterberging.

De maatregelen in het Uitvoeringsprogramma zijn gericht op verbetering

van de waterkwaliteit én om water vlot, veilig en op een verantwoorde en

duurzame wijze te bergen en af te voeren. Het streven is om knelpunten

in het stedelijke gebied op te lossen. Deze knelpunten betreffen zowel

wateroverlast (het teveel aan regenwater dat niet snel genoeg kan

worden afgevoerd) als waterkwaliteitsproblemen (ook ecologisch). Op

deze wijze wordt voldaan aan de Europese en Landelijke regelgeving,

zoals onder meer de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Nationaal

Bestuursakkoord Water (NBW).

Maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit en van de waterafvoer

Dit zijn een 30-tal projecten van (naar verhouding) merendeels geringe

omvang, geïnventariseerd en uitgewerkt naar bekende knelpunten in de

diverse kernen van Geldermalsen. De aard van de maatregelen heeft

bijvoorbeeld betrekking op het saneren van riooloverstorten, het

beperken van de instroom in de riolering van rioolvreemd water en het

aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Over de noodzaak tot

uitvoering van deze maatregelen bestaat volledige overeenstemming met

het Waterschap.

Maatregelen betreffende de waterkwantiteit (waterbergingscapaciteit)

Voor de kern Geldermalsen geldt, net als voor de andere kernen binnen

de gemeente, dat ook hier sprake is van een waterbergingsopgave en

dat hiervoor ruimte in het plangebied nodig is.

Gemeentelijk Rioleringsplan (2009 - 2013)

De gemeente beschikt over een gemeentelijk rioleringsplan (GRP),

vastgesteld op 22 december 2009. In het GRP wordt op hoofdlijnen de

invulling van de gemeentelijke watertaken voor de vastgestelde

planperiode én de langere termijn weergegeven en legt de gemeente

vast wat zij (uiteindelijk) wil bereiken en wat de rol van de particulier (voor

regen- en grondwater) is.
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Doelen

1. inzameling van stedelijk afvalwater;

2. transport van stedelijk afvalwater;

3. inzameling van regenwater (voor zover niet particulier);

4. afvoeren van ingezameld hemelwater;

5. voorkomen dat grondwater de bestemming van een gebied structureel

belemmert (voor zover mogelijk).

7.3. Overeenstemming en knelpunten

Algemeen

Gezien het conserverende karakter van het op te stellen

bestemmingsplan vinden er op korte termijn geen veranderingen plaats in

het plangebied die leiden tot fysieke maatregelen in het watersysteem.

Het huidige grondgebruik leidt niet tot knelpunten wat betreft de

waterhuishoudkundige functies van het gebied.

Een afwijking hierop vormt de ontwikkelingslocatie ten behoeve van

zorgwoningen in het oostelijk deel van de schakelzone.

Voor zover in het bestemmingsplan ruimte wordt geboden aan ruimtelijke

ontwikkelingen door middel van de toepassing van een

wijzigingsbevoegdheid, is de invloed op het watersysteem als gevolg

hiervan op dit moment niet duidelijk. Bij de daadwerkelijke realisering van

ontwikkelingen dienen de gevolgen voor het lokale watersysteem met het

waterschap te worden overlegd.

Uitgangspunt is dat het schone hemelwater zoveel mogelijk wordt

afgekoppeld van de riolering. Bij voorkeur dient hemelwater te infiltreren

in de bodem en indien dit niet mogelijk kunnen waterbergingen uitkomst

bieden. Ook kan, waar dit mogelijk is, hemelwater via een

bodempassage afvloeien naar het oppervlaktewater.

Bij een toename van verhard oppervlak van 500 m2 of meer is

compensatie in het kader van de waterberging vereist.

Voor de locatie van de zorgwoningen in het oostelijke deel van de

schakelzone is een aparte waterparagraaf opgesteld, die onderdeel is

van de ruimtelijke onderbouwing voor dit gebied. De ruimtelijke

onderbouwing is als bijlage bij dit bestemmingsplan gevoegd.

Nieuwe situatie oppervlaktewatersysteem

Ten behoeve van de A-watergangen wordt binnen de grenzen van het

bestemmingsplan een tweezijdige keurzone opgenomen van 4,0 m. Deze

tweezijdige zone moet obstakelvrij worden gehouden. Dit geldt zowel

voor bebouwing als voor opgaande beplanting. Binnen deze zone zijn

uitsluitend bouwwerken ten dienste van waterstaatsdoeleinden

toegestaan.
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Nieuwe situatie regen- en afvalwatersysteem

Bij uitbreiding van verhard oppervlak geldt dat de waterafvoer moet

worden beperkt tot de maximale afvoernorm van 1,5 l/s/ha.



Geldermalsen woongebied 2011 NL.IMRO.0236.GDMgldmwoongeb2011-VGS1 71

8. ARCHEOLOGIE & CULTUURHISTORIE

8.1. Archeologie

Het gemeentelijk beleid is er op gericht de archeologische (en

cultuurhistorische) waarden tijdig in te brengen in het ruimtelijk

planproces. Er moet niet alleen rekening worden gehouden met

vastgestelde archeologische waarden, maar ook met archeologische

verwachtingswaarden. Voor de gehele gemeente Geldermalsen is door

RAAP een Beleidsnota Archeologische Monumentenzorg opgesteld

(rapport 1384). Deze beleidsnota is op 28 november 2006 vastgesteld

door de gemeenteraad.

De Archeologische beleidsnota gaat vergezeld van een ‘Archeologische

beleidskaart’. Wanneer in het kader van het bestemmingplan

bodemverstorende activiteiten plaatsvinden, als gevolg van bouwen of

andere activiteiten, dient de ‘Archeologische beleidskaart’ als

toetsingskader voor de beoordeling van de archeologische waarden op

de betreffende locatie. In de regels zijn aan de op de Archeologische

beleidskaart aangegeven gebieden voorwaarden gekoppeld. De regels

regelen afhankelijk van de toegekende waarde tot welke oppervlakten

zonder nader onderzoek activiteiten kunnen plaatsvinden.

Binnen het plangebied voor de woongebieden van Geldermalsen komen

de volgende gebieden voor:

Archeologisch waardevolle gebieden

 Terrein met status (archeologisch monument);

 Terrein zonder status (puntlocatie met attentiezone van 50 m

rondom);

 Historische dorpskern en overige historische

bewoningsconcentraties;

 Oude woongrond.

Archeologisch onderzoek is in deze gebieden verplicht als de oppervlakte

van de ingreep groter is dan 100 m² én de diepte van de ingreep dieper

reikt dan 30 cm -mv.

Archeologische onderzoeksgebieden

 Gebieden met een hoge archeologische verwachting: algemeen;

 Gebieden met een lage archeologische verwachting: restgeul van

Linge;

 Gebieden met een middelmatige archeologische verwachting;

 Gebieden met een onbekende archeologische verwachting.
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Archeologisch onderzoek is in de gebieden met een hoge archeologische

verwachting verplicht als de oppervlakte van de ingreep groter is dan

500 m
2

én de diepte van de ingreep dieper reikt dan 30 cm -mv.

In de gebieden met een middelmatige archeologische verwachting en

een lage archeologische verwachting: ‘restgeul van Linge’ is

archeologisch onderzoek verplicht als de oppervlakte van de ingreep

groter is dan 1.000 m² én de diepte van de ingreep dieper reikt dan

30 cm -mv.

In de gebieden met een onbekende archeologische verwachting is

archeologisch onderzoek verplicht als de oppervlakte van de ingreep

groter is dan 2.500 m² én de diepte van de ingreep dieper reikt dan

30 cm -mv.

Deze oppervlakten en diepten worden op de verbeelding van het

bestemmingsplan opgenomen in de vorm van dubbelbestemmingen.

Een aantal gebieden zijn aangeduid als water, waarvoor geen

beschermende waarde geldt (de Linge en waterpartijen binnen het

plangebied).

Uitsnede archeologische beleidskaart
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De archeologische beleidskaart wordt voor zover het gronden binnen het

plangebied betreft, integraal onderdeel van het bestemmingsplan.

Ingrepen binnen het plangebied blijven binnen de gestelde kaders van

het archeologisch beleid.

8.2. Cultuurhistorie

De waardevolle cultuurhistorische aspecten van Geldermalsen zijn

beschreven in de voorgaande hoofdstukken.

Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is de structuur van Geldermalsen

bepaald door de situering aan de meanderende Linge. De situering langs

de dijk heeft geleid tot een lineaire bebouwings- en wegenstructuur op of

evenwijdig aan de dijk. Vanaf de dijk ontstonden verbindingswegen naar

het achterland.

De Lingedijk, Koppelsdijk en Het Rot zijn bepalend voor de structuur van

het plangebied en de Geldersestraat, de Willem de Zwijgerweg en de

Poppelenburgerstraat ondersteunen deze structuur.

Langs de Genteldijk, Stationsweg/Laageinde en de D.J. van

Wijkstraat/Tielerweg heeft zich lintbebouwing ontwikkeld waar het

historische karakter van deze routes in de bebouwing zichtbaar is.

Daarnaast is als element het tuindorp belang. Een fraai ensemble dat

dateert uit 1921.

De ruimtelijke waardering voor deze gebieden is beschreven in hoofdstuk

4 en verbeeld in de kaart Ruimtelijke uitgangspunten en zonering.

In hoofdstuk 5 ‘Ruimtelijke uitgangspunten en zonering’ zijn voor de

gewaardeerde planonderdelen de ruimtelijke uitgangspunten voor het

bestemmingsplan geformuleerd.

Karakteristieke dorpsbebouwing

Binnen de zone “karakteristieke dorpsbebouwing” is het beleid primair

gericht op het behoud van de cultuurhistorische waarde. Vanuit die visie

is behoud, beheer en herstel van het bestaande bebouwingsbeeld de

basis voor ontwikkelingsmogelijkheden. Het gemeentelijk beleid voor de

openbare ruimten zal hier gericht moeten zijn op het zo nodig nemen van

maatregelen voor het herstel van het kleinschalige dorpse karakter als de

verkeersfunctie dat mogelijk maakt.

Het ruimtelijk beleid voor de karakteristieke bebouwing gaat uit van het

behoud van de bestaande bebouwing, zowel hoofd- als bijgebouwen.

Uitbreiding van de bebouwing in dit dorpsgedeelte is niet zonder meer

mogelijk en wordt uitsluitend toegestaan indien de nieuwe bebouwing

bijdraagt aan de ruimtelijke karakteristiek; in die zin dat sprake moet zijn

van een cultuurhistorisch meer verantwoorde situatie.
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Meer specifiek zijn binnen de karakteristieke bebouwing drie ‘gebieden’

te onderscheiden: de dijkbebouwing aan de Lingedijk, de villabebouwing

langs de Koppelsedijk, en de molen.

Dijkbebouwing Lingedijk

De dijkbebouwing aan de Lingedijk dient een aan de dijk gebonden

karakter te hebben, hetgeen tot uiting komt in de situering van de

hoofdgebouwen binnen de zone van het dijktalud. Gebouwen dienen

zoveel mogelijk te worden voorzien van een kap. De bebouwde

gedeelten bestaan uit individuele woningen of kleine clusters welke een

relatief hoge dichtheid kunnen hebben. De woningen zijn over het

algemeen vrij smal en staan soms dicht op elkaar of zijn zelfs met

meerdere woningen aan elkaar gebouwd. De charme van de

dijkbebouwing aan de Lingedijk zit in de combinatie van traditionele

woonhuizen met meer agrarisch georiënteerde woonbebouwing. Ook de

diversiteit tussen het binnen het dorp gelegen deel en het meer open

oostelijk deel in Het Rot draagt hier in belangrijke mate aan bij. Daarbij

dient opgemerkt te worden dat in Het Rot de dijkbebouwing mede door

de landschappelijke context beter tot zijn recht komt.

In dit dorpsgedeelte dient de bestemmingsregeling in de eerste plaats de

bescherming van het waardevolle ruimtelijke beeld mogelijk te maken

door middel van bepalingen die sterk gericht zijn op behoud van het

kleinschalige karakter en de compacte opzet van de bebouwde gedeelten

en op de inrichting van de onbebouwde ruimten die past in de dorpse

sfeer. Belangrijk zijn het behoud van enkele open ruimten (doorzichten)

tussen de bebouwde gedeelten en de ligging van de bebouwing ten

opzichte van de openbare ruimte: bovenaan de dijk, vrijwel direct aan de

weg.

Het historisch bebouwingsbeeld van de dijkbebouwing is van

cultuurhistorische waarde vanwege de volgende architectonische

elementen:

 Pannendaken of rietgedekte kappen met een minimale dakhelling

van 30º. Langskappen worden niet onderbroken door dakkapellen,

behalve bij toepassing ervan in het voorgevelvlak. Dakkapellen op

de dwarskappen mogen vanaf de straatzijde niet zichtbaar zijn;

 Gevels uitgevoerd in metselwerk van rode bakstenen of wit

geschilderd dan wel gestuukt. De gevel heeft een verticale geleding

waarin de ramen en deuren zijn onderbroken met doorlopende

muurvlakken en geen erkers en luifels worden toegepast. De

toepassing van (gepotdekseld) hout komt in beperkte mate voor, is

zwart geschilderd en wordt voornamelijk toegepast bij hooibergen;

 De schaal en architectuur van de afzonderlijke woning is bepalend

voor de mate waarin de andere functies het beeld bepalen. In het

geval deze functies zich uitstrekken over meer dan één (voormalige)
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woning dient het gevelbeeld op de uiterlijke verschijningsvorm van

de woningen afgestemd te blijven.

Villabebouwing Koppelsedijk

Voor de villabebouwing aan de Koppelsedijk wordt uitgegaan van het

behoud van de ruime opzet met individueel, statig vormgegeven

woningen. Het groen overheerst en in dit verband is het van belang de

zijtuinen zoveel mogelijk vrij te houden van bebouwing. De tuininrichting

is passend bij de hoogwaardige uitstraling van de woning.

De woningen hebben een eigen positie (geen eenduidige rooilijn) en een

duidelijke presentatie naar de dijk. Erfafscheidingen en bijgebouwen zijn

in samenhang ontworpen met de woning en de tuin. Speciale aandacht

dient uit te gaan naar de hoofdkleur en het materiaalgebruik. Deze dient

zich te voegen naar het landschap en in het algemeen rustig en

‘natuurlijk’ te zijn. Alhoewel iedere woning afzonderlijk is vormgegeven, is

wel sprake van een samenhangend beeld. Dit houdt in dat elke woning

passend is in de omgeving. Een specifieke architectuurstijl is niet van

toepassing. Gezien de omgeving gaat de voorkeur wel uit naar een

traditionele woningopbouw (1 tot 2 lagen met kap) en architectuurstijl met

toepassing van de typische dertiger jaren kenmerken.

Lintbebouwing

Binnen de zone “Lintbebouwing” is het beleid primair gericht op behoud

van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Vanuit die visie is

beheer en herstel van het bestaande bebouwingsbeeld de basis voor

ontwikkelingsmogelijkheden.

Het betreffende gebied bestaat uit de Genteldijk, de Stationsweg -

Laageinde, de D.J. van Wijkstraat - Tielerweg, de Willem de Zwijgerweg

en de Poppelenburgerstraat (Het Rot). Deze gebieden grenzen aan de

karakteristieke dorpsbebouwing en liggen aan de oorspronkelijke

wegenstructuur. Naast historische bebouwing staan hier ook enkele

panden van recentere datum.

In hoofdlijnen worden de gebieden gekenmerkt door lintbebouwing in de

vorm van vrijstaande of halfvrijstaande bebouwing op ruime percelen. Dit

kunnen woningen zijn, agrarische bedrijven of voormalige boerderijen

waarin nu gewoond wordt. De bijgebouwen staan over het algemeen

achter de hoofdgebouwen, waardoor er sprake is van beperkt bebouwde

tot onbebouwde zijerven. Tussen de bebouwing in Het Rot zijn nog

diverse open agrarische percelen, voornamelijk weilanden, aanwezig.

Door het open bebouwingsbeeld zijn hier nog waardevolle doorzichten

naar de achterliggende open binnengebieden aanwezig.

Het schaalverschil tussen planmatige buurten en de relatief knusse linten

zorgt voor een duidelijk onderscheid tussen beide en biedt een
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afwisselend beeld. De linten zelf hebben bovendien kenmerkende en

(historisch) waardevolle bebouwing. Daarbij komt het gevarieerde

karakter van de bebouwing zelf, het vaak landelijke karakter en de

variatie in openheid en beplanting. Dit zijn allemaal te behouden en te

versterken kenmerken.

Uitbreiding van de bebouwing in deze zone dient bij te dragen aan de

ruimtelijke karakteristiek; in die zin dat sprake moet zijn van een

cultuurhistorisch meer verantwoorde situatie. Daarbij mogen de

karakteristieke doorzichten op de binnengebieden in Het Rot niet

verdwijnen. Belangrijk is bebouwing aan weerszijden van de

hoofdbebouwing te minimaliseren zodat sprake is van vrijstaande, los

van elkaar liggende bebouwing.

Het hierdoor te beschermen algemeen belang behoeft geenszins in strijd

te zijn met het privébelang van de bewoners, mits de bouwwijze en de

erfinrichting niet essentieel veranderen ten opzichte van hetgeen

algemeen gebruikelijk was en wat we nu nog steeds aantreffen. Dit

betekent dat er binnen deze randvoorwaarden op perceelsniveau zeker

uitbreiding van de bebouwing en wijziging van de inrichting van de erven

mogelijk is.

Monumenten

De Monumentenwet en de gemeentelijke monumentenverordening

beschermen de in het bestemmingsplan aangeduide rijks- en

gemeentelijke monumenten. De cultuurhistorische waarden binnen de

woongebieden van Geldermalsen zijn beschermd in de

bestemmingsregeling die zich richt op behoud, beheer en herstel van

deze waarden.

Voor de molen De Bouwing aan de Rijksstraatweg is een molenbiotoop

opgenomen in het bestemmingsplan, ter bescherming van het

functioneren van de molen als instrument en de landschappelijke

belevingswaarde van de molen.
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9. NATUUR & LANDSCHAP

9.1. Vogel- en Habitatrichtlijn

Om de Europese biodiversiteit te behouden en te herstellen wordt

gestreefd naar de ontwikkeling van een groot Europees netwerk van

beschermde natuurgebieden, ‘Natura 2000’. Om dit te bereiken zijn onder

meer de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992) opgesteld. Op

basis van deze Europese richtlijnen zijn alle lidstaten, dus ook Nederland

verplicht om beschermde habitats, soorten en hun leefgebieden in stand

te houden of te herstellen. Daarvoor worden gebieden aangewezen waar

deze soorten en habitats voorkomen.

Voor de aangewezen gebieden, veelal reeds onderdeel uitmakend van

de (nationale) Ecologische Hoofdstructuur (EHS), geldt een speciaal

beschermingsregime. Bij uitbreiding of verandering van activiteiten of bij

nieuwe activiteiten in of in de nabijheid van deze gebieden zal er getoetst

moeten worden of er significante gevolgen zijn voor de gebieden.

Onderhavig plangebied is niet gesitueerd in of in de nabijheid van een

aangewezen dan wel aangemeld Vogel- of Habitatrichtlijngebied.

Initiatieven als gevolg van het voorliggende bestemmingsplan hebben

daarom geen invloed op de beschermde gebieden. Het plan hoeft niet

getoetst te worden in het kader van de Natuurbeschermingswet.

9.2. Ecologische Hoofdstructuur

Een heel klein deel van het plangebied, ter hoogte van het Trichtse

voetpad, bevindt zich in de EHS (verbindingszone).

Plangebied ligt ter hoogte van de Linge (voor een heel klein deel) in de EHS



Geldermalsen woongebied 2011 NL.IMRO.0236.GDMgldmwoongeb2011-VGS1 78

Doel van de EHS is het realiseren van een netwerk van natuurgebieden

door middel van natuurbehoud en natuurontwikkeling, waar de natuur

(plant en dier) voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten

en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat de natuurgebieden

hun waarde verliezen. Het streven is om in Nederland in 2020 meer dan

750.000 hectare aan EHS-gebieden te hebben. Het grootste deel

daarvan zijn bestaande bossen en natuurgebieden.

De gemeenten wordt verzocht om de gebieden in het bestemmingsplan

de juiste juridische bescherming te geven. Schadelijke ingrepen en

ontwikkelingen in deze gebieden zijn in beginsel niet toegestaan.

Wanneer gemeenten bestemmingsplannen willen bijstellen om rode

ontwikkelingen in de EHS mogelijk te maken, dienen provincies het

maatschappelijk belang van de betreffende rode ontwikkeling af te wegen

tegen het belang van natuurwaarden. Hierbij wordt het 'nee, tenzij'

principe gehanteerd.

9.3. Flora- en Faunawet

Op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn moeten tevens een groot

aantal inheemse bedreigde dier- en plantsoorten worden beschermd.

Deze soortenbescherming is in Nederland geïmplementeerd in de Flora

en Faunawet (april 2002). Hiertoe zijn met name de volgende verboden

van belang:

 verbod om beschermde dieren opzettelijk te verontrusten;

 verbod tot beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van

nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of

verblijfplaatsen van beschermde dieren;

 verbod tot het verwijderen van beschermde planten van hun

groeiplaats.

Van de hierboven genoemde verboden is onder voorwaarden een

ontheffing mogelijk. Zo kan de minister van LNV op basis van artikel 75

ontheffing verlenen ten behoeve van een dwingende reden van groot

openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische

aard, indien geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige

instandhouding van de soort.

Het betreffende plan is hoofdzakelijk conserverend van aard. Bij

toekomstige nieuwe planontwikkelingen dient te worden nagegaan in

hoeverre bedreigde dier- en plantsoorten in het geding zijn.
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10. PLANOPZET

10.1. Het bestaande plangebied

Het bestemmingsplan betreft grotendeels de juridische vertaling van de in

hoofdstuk 4 beschreven ruimtelijke uitgangspunten en zonering. De

ruimtelijke uitgangspunten en zonering zijn gebaseerd op de voorgaande

hoofdstukken in deze toelichting waarin de beleidskaders (hoofdstuk 2),

de historische ontwikkeling van Geldermalsen (hoofdstuk 3) en de

ruimtelijke structuur en waardering (hoofdstuk 4) worden beschreven.

Daarnaast is de functie-inventarisatie van het plangebied en de nadere

beoordeling hiervan (zie hoofdstuk 11 ‘Retrospectieve toets’) mede

bepalend geweest voor de bestemmingstoedeling.

Een en ander betekent onder meer dat de zonering is vertaald naar

bestemmingen, waarbinnen de beschreven uitgangspunten en de te

beschermen waarden worden gewaarborgd en rekening is gehouden met

de uitkomsten uit de inventarisatie. In een aantal gevallen betekent dit dat

zones aangegeven op de verbeelding ‘Ruimtelijke uitgangspunten en

zonering’ (hoofdstuk 5) soms in het bestemmingsplan zijn samengevoegd

en soms zijn gesplitst in meer bestemmingen.

De begrenzing van het plangebied is afgestemd op de begrenzing van

reeds bestaande plannen (o.a. het plan voor het buitengebied) of in

voorbereiding zijnde plannen (o.a. het plan voor het centrum van

Geldermalsen.

Hieronder wordt kort ingegaan op zoneringen van de verbeelding

‘Ruimtelijke uitgangspunten en zonering’ (hoofdstuk 5) en de

doorvertaling naar de belangrijkste bestemmingen in het juridisch plan.

Voor de meeste zones geldt dat hierbinnen ook de bestemming ‘Verkeer

- verblijfsgebied’ van toepassing is en in sommige gevallen de

bestemming ‘Water’, alsmede een aantal dubbelbestemmingen

(‘Waterstaat - Waterstaatkundige functie’, ‘Waarde – Archeologie’ en

‘Leidingen’). Deze bestemmingen worden niet nader genoemd.

Karakteristieke bebouwing

De zone ‘karakteristieke bebouwing’ heeft betrekking op dijkgerelateerde

percelen en bebouwing aan de Lingedijk en de Koppelsdijk. In

tegenstelling tot het beeld van de bebouwing aan de Lingedijk, waar het

gaat om specifieke dijkwoningen met het karakter van het Lingegebied,

onderscheidt de bebouwing aan de Koppelsdijk zich door individueel,

statig vormgegeven woningen met een behoudeniswaardige signatuur. In

het bestemmingsplan is de karakteristieke bebouwing onderdeel van de

bestemming ‘Wonen - Dijkbebouwing 1’. Ten aanzien van de Lingedijk

geldt, dat dit van toepassing is voor zover de bebouwing een zichtbare

relatie met de waterkering heeft, tot ter hoogte van de Prinses
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Marijkeweg. Het verdere verloop van de percelen aan de Lingedijk tot

aan de Tielerweg is onderdeel van de bestemming ‘Wonen -

Dorpsbebouwing beeldbepalend 1’. Binnen deze laatste bestemming valt

ook het molenperceel aan de Rijksstraatweg. Binnen de beide genoemde

bestemmingen ligt de nadruk op het behoud, beheer en herstel van de

aanwezige cultuurhistorische waarden. zijn de cultuurhistorische waarden

beschermd. Naast de karakteristieke panden en percelen is er incidenteel

sprake van situaties waar deze karakteristiekbeschrijving niet van

toepassing is. Vanwege de situering en de verwantschap met de

karakteristieke zones zijn deze percelen hiervan ook onderdeel.

Lintbebouwing

De zones ‘lintbebouwing’ hebben betrekking op de percelen die zijn

gelegen aan de oude dorpslinten, waar de oude structuur nog is terug te

vinden in de aanwezige bebouwing en percelering. De percelen aan

Poppelenburgerstraat in het gebied Het Rot zijn, alhoewel dit niet een

specifiek lint betreft, eveneens in deze zone meegenomen vanwege de

merendeels overeenstemmende karakteristiek. De gebieden zijn

ondergebracht binnen de bestemming ‘Wonen - Dorpsbebouwing

beeldbepalend 1’. De nadruk ligt hier op het behoud, beheer en herstel

van de aanwezige cultuurhistorische waarden. Het primaat binnen deze

bestemming is de woonfunctie. Specifieke functies zijn aanvullend via

een subbestemming geregeld.

Een uitzondering hierop vormt een aantal functies die zijn ondergebracht

binnen andere, hiervoor geëigende bestemmingen. Het betreft dan

maatschappelijke functies, waaronder kerken en wat omvangrijker

bedrijfsfuncties.

Op een aantal locaties zijn nieuwe woningen toegestaan die zijn geregeld

in de bestemming ‘Wonen - Dorpsbebouwing beeldbepalend 2’. Deze

bestemming is een afgeleide van de bestemming ‘Wonen -

Dorpsbebouwing beeldbepalend 1’, maar gericht op de ontwikkeling van

het perceel.

Landelijke bebouwing

Dit betreft de verspreide bebouwing in de open dorpsgebieden, die niet

tot de linten gerekend kan worden en die in mindere mate minder

bepalend zijn voor het karakter en de identiteit van het dorp. Voor zover

deze percelen zich bevinden in gebieden die qua aard aansluiten bij het

buitengebied, zijn deze ondergebracht binnen de bestemming ‘Wonen –

Landelijk’. Voor een deel is voor deze bestemming aansluiting gezocht bij

de regeling voor het buitengebied. Percelen die binnendijks zijn gelegen

in Het Rot, zijn ondergebracht in de beeldbepalende bestemmingen

‘Wonen - Dijkbebouwing 1’ en ‘Wonen - Dorpsbebouwing beeldbepalend

1’, afhankelijk van de aard en situering. Dit in aansluiting op het

specifieke karakter van het gebied en de hiervoor gewenste uniforme

regeling.
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Het primaat binnen deze bestemming is de woonfunctie. Specifieke

functies zijn aanvullend via een subbestemming geregeld.

Een uitzondering hierop vormt een aantal functies die zijn ondergebracht

binnen andere, hiervoor geëigende bestemmingen. Het betreft dan

maatschappelijke functies, waaronder kerken en wat omvangrijker

bedrijfsfuncties.

Open dorpsgebieden

De zone ‘open dorpsgebieden’, betreft de grote groene open plekken met

name aan de rand van de dorpskern en heel specifiek in het gebied Het

Rot, die een relatie hebben met het oorspronkelijke agrarisch gebruik.

Het behoud van deze gebieden ondersteunt de oorspronkelijk

overwegend agrarische karakteristiek van de dorpskern. Het betreft dan,

naast de gronden in Het Rot, voornamelijk gronden ten noorden van de

Lingedijk/Uiterdijk, de agrarische gronden langs de Hogeweide en de

onbebouwde gebieden binnen de schakelzone rondom de Dalemsche

wetering (gebied tussen de spoorlijn Tiel-Geldermalsen en de

Provincialeweg Oost). Daarnaast zijn er nog de open gronden nabij de

Molenweg (behorend tot de voormalig open gebieden rondom de molen)

en het open gebied aan de Koppelsdijk met een historische betekenis

(locatie burcht). De waterplas van het voormalige openlucht zwembad de

Steenvliet is eveneens aangemerkt als open dorpsgebied. De meesten

van deze gronden zijn ondergebracht binnen de bestemming ‘Agrarisch-

Dorpsgebied’ behoudens het water, dat specifiek is bestemd. Het gebied

van en rond de Steenvliet is deels ondergebracht in de bestemming

‘Verkeer-Verblijfsgebied’ met de specifieke aanduiding ‘groen’ en voor

wat de plas betreft binnen ‘Water’. De mogelijke recreatieve functie is hier

gehandhaafd.

Delen van de schakelzone, ter plaatse van de fietscrossbaan en de

hondensportvereniging, zijn bestemd voor ‘Sport’. Voor de mogelijk

ontwikkeling van de zorgwoningen van Syndion in het oostelijk deel van

de schakelzone is de bestemming ‘Maatschappelijk 2’ opgenomen.

Daarnaast is het terrein direct ten zuiden van de brandweerkazerne aan

de Rijksstraatweg eveneens bestemd voor ‘Maatschappelijk 2’ ten

behoeve van de vestiging van onder andere het MFC.

Binnen de bestemming ‘Agrarisch – Dorpsgebied’ is het beleid gericht op

de bescherming van het open agrarische karakter.

Behouden groenstructuur

De zone ‘behouden groenstructuur’ heeft betrekking op de groene

gebieden binnen de dorpskern die niet zijn ondergebracht bij open

dorpsgebieden, maar die in de totale groenstructuur van het plangebied

een belangrijke plaats innemen. Voorop staat het behoud van het groene

karakter van deze gronden. Het betreft het groene gebied van de

begraafplaats aan de Emmalaan en zijn omgeving, de sportvelden, de

groenzones langs de Randweg en de Provincialeweg Oost. Voorts betreft
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het nog een aantal structurele groene plekken binnen de woongebieden

en de historische begraafplaats aan de D.J. van Wijkstraat.

De meeste groengebieden zijn met de subbestemming ‘groen’ van de

bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied'. De begraafplaatsen hebben een

maatschappelijke bestemming met een specifieke aanduiding

‘begraafplaats’ en de sportvelden zijn ondergebracht binnen de

bestemming sport.

Dorpsbebouwing

De zone ‘dorpsbebouwing’ heeft betrekking op de meer recente

dorpsuitbreiding ten behoeve van de woonfunctie.

De zone ‘dorpsbebouwing’ is gedeeltelijk ondergebracht binnen de

bestemming ‘Wonen - Dorpsbebouwing 1’. Dit betreft de woon-

percelen/gebieden die zich kenmerken door een lage goot. De

bebouwing is dorps van karakter en komt zowel voor in een

vrijstaande/halfvrijstaande setting als in de vorm van gesloten

bebouwing.

De zone ‘dorpsbebouwing’ is gedeeltelijk ondergebracht binnen de

bestemming ‘Wonen - Dorpsbebouwing 2’. Dit betreft de woon-

percelen/gebieden die zich kenmerken door een hoge goot. Deze

bebouwing komt zowel voor in een vrijstaande/halfvrijstaande setting als

in de vorm van gesloten bebouwing. Binnen de bestemming ‘Wonen -

Dorpsbebouwing 2’ zijn ook de gestapelde woningen (appartementen)

geregeld.

In een aantal gevallen hebben specifieke functies een aparte

bestemming gekregen (o.a. kantoor, horeca en sport).

Maatschappelijke voorzieningen

De zone ‘maatschappelijke voorzieningen’ heeft betrekking op de

verspreid door het plangebied gelegen religieuze, educatieve, sportieve,

sociale dan wel culturele doeleinden, alsmede voor openbaar bestuur en

openbare dienstverlening en natuurlijk de in het plangebied gelegen

zorginstellingen (welzijnsinstellingen).

De gronden zijn overeenkomstig het huidige gebruik bestemd binnen de

bestemming ‘Maatschappelijk 2’. Een afwijking hierop vormt de

ontwikkelingslocatie van de zorgwoningen van Syndion in de oostelijke

schakelzone en het perceel ten zuiden van de brandweerkazerne aan de

Rijksstraatweg. Op het Syndionterrein zijn de zorginstellingen specifiek

aangeduid. Ten zuiden van de brandweerkazerne zijn bebouwde en

onbebouwde openbare, maatschappelijke en cultureel gerichte

instellingen en voorzieningen, alsmede sportvoorzieningen mogelijk,

alsmede kantoren. Binnen dit terrein is tevens de realisatie van het

Multifunctioneel centrum (MFC) bedacht.
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De historische begraafplaats aan de D.J. van Wijkstraat, is analoog aan

de andere PIP-plannen opgenomen in de bestemmingen

‘Maatschappelijk 1’.

10.2. Ontwikkelingsmogelijkheden

Naast de hieraan voorafgaand beschreven uitgangspunten voor het

bestemmingsplangebied, die zijn gebaseerd op de bestaande ruimtelijke

kwaliteiten, is er op basis van autonome visies en vrijstellingsprocedures,

een aantal planontwikkelingen binnen de kaders van dit

bestemmingsplan opgenomen.

Het betreft de volgende projecten:

- De ruimtelijke procedure voor de ontwikkeling van het terrein van de

Tunnelkerk;

- De ruimtelijke procedure voor de starterswoningen aan het Laageinde

en de Leliestraat;

- De Visie voor de Schakelzone en meer specifiek hierin de

ontwikkeling van het terrein voor de zorgwoningen in het oostelijk deel

van de schakelzone.

Daarnaast is er nog een aantal kleinere projecten, die op basis van reeds

gevoerde procedures of ruimtelijke afwegingen onderdeel zijn van dit

bestemmingsplan, maar dan betreft dan met name een enkele woning,

woongebouw, of bijgebouw.

Een aantal in het bestemmingsplan opgenomen gebieden waarvoor een

wijzigingsbevoegdheid geldt, komt deels overeen met de in de ruimtelijke

zonering aangeven ‘inbreidingsgebieden/inpassing niet

beeldondersteunende elementen’. Voorts is een wijzigingsbevoegdheid

opgenomen, die voorziet in een uitwerking conform de in de ‘Visie

Stedelijke Schakelzone’ beschreven oostelijk zone en zijn nog vigerende

wijzigingsbevoegdheden, overgenomen uit het bestemmingsplan het Rot,

herziening 1996.

Terrein de Tunnelkerk

Voor het terrein van de Tunnelkerk aan de Tunnelweg is een

vrijstellingprocedure gevoerd die in dit bestemmingsplan nader wordt

geregeld. Het project is nog niet gerealiseerd.

Voor het terrein van de Tunnelkerk aan de Tunnelweg is een

vrijstellingprocedure gevoerd die in dit bestemmingsplan nader wordt

geregeld. Het project is nog niet gerealiseerd.

Het project voorziet in de sloop van de huidige bebouwing (de voormalige

kerk), waarvoor in de plaats 3 appartementengebouwen kunnen worden

opgericht met hierin totaal 40 woningen, deels in de betaalbare sector en

deels in de duurdere.

Van de appartementengebouwen A en B mag de maximale goot- en

bouwhoogte 9 m bedragen. Van ondergeschikte bouwdelen (o.a. een

liftschacht) mag de bouwhoogte maximaal 10,5 m bedragen.
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In de gebouwen A en B worden totaal 30 appartementen gerealiseerd.

Het appartementengebouw C wordt gerealiseerd in een gedifferentieerde

hoogte van 4 bouwlagen in het centrale deel (goothoogte maximaal 12,5

m en bouwhoogte maximaal 14 m) en 3 lagen aan de buitenzijde

(goothoogte maximaal 9,5 m, bouwhoogte maximaal 10,5 m). Dit

appartementengebouw biedt ruimte aan 10 appartementen, waarbij op

elke verdieping 3 appartementen worden gerealiseerd en op de bovenste

verdieping één appartement.

Ten behoeve van parkeren worden er haakse parkeerplaatsen aan de

Haagdoornstraat en de Esdoornstraat gerealiseerd. De ondergrondse

parkeergarage, die op de Burgemeester Vernedelaan wordt ontsloten,

biedt ruimte voor 55 parkeerplaatsen. Daarnaast worden ondergronds

bergingen gerealiseerd voor de appartementen. In totaal worden voor het

project 74 parkeerplaatsen gerealiseerd.

In het bestemmingsplan worden de appartementen geregeld binnen de

bestemming ‘Wonen – Dorpsbebouwing 2’

Starterswoningen Laageinde Leliestraat

Voor dit project geldt eveneens dat hiervoor een vrijstellingprocedure is

gevoerd die in dit bestemmingsplan nader wordt geregeld.

Het plan voorziet voor de locatie Laageinde in een zestal en voor de

locatie Leliestraat in een zevental woningen, verdeeld over drie rijtjes van

drie en één rijtje van vier woningen.
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De voor de locatie gekozen bouwplannen sluiten goed aan bij het

tuindorpkarakter van de bebouwde omgeving.

De goot- en bouwhoogte van de woningen bedraagt respectievelijk 3,0 m
en 9,1 m.

Voor het parkeren worden aan de Leliestraat 11 parkeerplaatsen

gerealiseerd in de openbare ruimte. Aan het Laageinde wordt voorzien in

een insteekparkeerplaats aan de zuidzijde van de planlocatie. Hier

worden 9 parkeerplaatsen aangelegd.

Op de hoek van het Laageindse en Tuindorp blijft een groene ruimte als

parkje gehandhaafd.

In het bestemmingsplan worden de appartementen geregeld binnen de

bestemming ‘Wonen – Dorpsbebouwing 1’

Locatie Syndion

Binnen de kaders van dit bestemmingsplan wordt, op basis van de visie,

een ontwikkelingslocatie in het meest oostelijke deel van de schakelzone

mogelijk gemaakt (Syndion locatie). De stichting Syndion wil op deze

locatie een terrein en bebouwing ontwikkelen voor dagbesteding en

woonzorg van minder validen.

De door Syndion voorgenomen planontwikkeling past binnen de

uitgangspunten van de visie en wordt door de gemeente Geldermalsen

bestuurlijk ondersteund.

Binnen de visie voor de schakelzone wordt voor het oostelijke deel het

volgende nagestreefd:

De oostelijk, besloten zone bestaat uit landschapskamers waarin

bebouwde en onbebouwde functies gerealiseerd kunnen worden. Omdat
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deze landschapkamers gedeeltelijk of geheel ontsloten zijn, worden

beperkte stedenbouwkundige eisen gesteld aan de bebouwing; slechts

indien het gebouw direct vanaf de openbare weg zichtbaar is, worden

eisen aan de naar de weg gekeerde gevel gesteld. Er worden maximaal

3 bouwlagen toegestaan. Punt van aandacht is de sociale veiligheid in de

avonduren.

De wetering vormt een herkenbare groen-blauwe drager in het gehele

plangebied. Een ruime zone rond de wetering is geschikt als zoekzone

voor natuurontwikkeling en waterdoelen. Ingrepen mogen de

herkenbaarheid van de weteringzone niet aantasten.

Voor de Syndion locatie in de oostelijke schakelzone, is recent een

ruimtelijke onderbouwing opgesteld die als bijlage bij dit

bestemmingsplan is gevoegd
3
.

3
Ruimtelijke onderbouwing Stedelijke Schakelzone Oost – Meersteeg, oktober 2011
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11. RETROSPECTIEVE TOETS

Op basis van de inventarisatie van het plangebied is er in het kader van

de retrospectieve toets nagegaan welke situaties in bouw en gebruik er

bestaan die niet in overeenstemming zijn met de geldende

bestemmingsplannen. Bij deze toets is nader bepaald in welke situaties

een nieuwe bestemming wordt gegeven of de bestemming in

overeenstemming wordt gebracht, waarmee een strijdige situatie

gelegaliseerd wordt.

De afwijkingen met de geldende bestemmingsplannen zijn weergeven op

een inventarisatiekaart en voorzien van een lijst met de geconstateerde

afwijkingen. Door de gemeente zijn de afwijkingen getoetst en per

geconstateerde afwijking is de bestemmingsregeling voor het nieuwe

bestemmingsplan bepaald. De veranderingen hebben grotendeels

betrekking op een afstemming met de huidige situatie en gebruik.
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Daarnaast is een aantal geldende bouwmogelijkheden in het plan

opgenomen en heeft er qua regeling een afstemming plaatsgevonden

met de bestemmingsplanregels zoals deze worden toegepast voor alle

woongebieden binnen de gemeente Geldermalsen (PIP-plannen).
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12. JURIDISCH PLAN

Bestemmingsplan

Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit de

regels en de (digitale) verbeelding (voorheen: plankaart). De verbeelding

is opgedeeld in 10 analoge kaartbladen. Eén kaartblad (blad 10) bestaat

enkel uit de dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie 1’, ‘Waarde –

Archeologie 2’, ‘Waarde – Archeologie 3’ en ‘Waterstaat – Waterberging’.

De overige kaartbladen bevat de overige bestemmingen en

aanduidingen, waarbij het plangebied is opgedeeld in 9 delen. Er is

gekozen voor een apart kaartblad voor de dubbelbestemmingen met

archeologische waarden en de buitendijks gelegen gronden. Dit om de

analoge verbeelding
4

zo leesbaar mogelijk te houden.

Bij de regels is de ‘Staat van Bedrijfsactiviteiten’ als bijlage gevoegd. In

de regels wordt verwezen naar deze bijlage zodat deze deel uitmaakt van

het juridisch bindend gedeelte van het plan.

Deze paragraaf dient als een “leeswijzer” van de regels en de

(onlosmakelijk daarmee verbonden) verbeelding.

Het bestemmingsplan regelt het gebruik van de gronden en de zich

daarop bevindende gebouwen binnen het plangebied. Het toegelaten

gebruik van de gronden hangt samen met de aan de betreffende gronden

gegeven bestemming. Per bestemming worden (overeenkomstig artikel

3.1 van de Wet ruimtelijke ordening) in de regels nadere voorwaarden

gesteld aan het toegelaten gebruik.

De regels en de verbeelding dienen in de eerste plaats als toetsingskader

bij de verlening van omgevingsvergunningen voor het bouwen van een

bouwwerk. Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

kan een omgevingsvergunning niet worden verleend, indien die verlening

in strijd zou zijn met het geldende bestemmingsplan.

In de tweede plaats kan het gemeentebestuur op grond van het geldende

bestemmingsplan eventueel zijn wettelijke handhavingsbevoegdheden

toepassen wanneer sprake is van gebruik dat in strijd is met het

bestemmingsplan.

Het voorliggende bestemmingsplan heeft primair een “conserverend

karakter”, hetgeen inhoudt dat in hoofdlijnen de bestaande ruimtelijke

situatie in het plan is neergelegd. In het plan is echter de nodige

flexibiliteit ingebouwd, teneinde toekomstige kleine ontwikkelingen niet op

voorhand uit te sluiten. Hiertoe zijn (binnenplanse) bevoegdheden

opgenomen voor “het bevoegd gezag” (doorgaans burgemeester en

wethouders) om af te wijken van de regels door middel van het verlenen

van een omgevingsvergunning. Ook zijn aan het college van

burgemeester en wethouders “wijzigingsbevoegdheden” toegekend.

Burgemeester en wethouders mogen echter uitsluitend besluiten van die

4
De toevoeging analoog wordt gebruikt om onderscheid te kunnen maken met de

verbeelding zoals die via de computer te raadplegen is.
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bevoegdheden gebruik maken, indien voldaan wordt aan de hiertoe in het

plan opgenomen voorwaarden.

In een enkel geval is het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde,

of van werkzaamheden gekoppeld aan een omgevingsvergunning. Een

dergelijk vergunningstelsel is er altijd op gericht specifieke waarden van

bepaalde gronden te beschermen.

Daarnaast kunnen burgemeester en wethouders in bepaalde gevallen

nadere eisen stellen in verband met de bescherming van aanwezige

waarden.

Digitaal plan

Met de plansystematiek en de tekenwijze is zoveel mogelijk aangesloten

bij het ‘Handboek (Digitale) bestemmingsplannen Gelderland’ van maart

2005. Hiermee sluit het plan tevens aan bij de doelstellingen van de

Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Processen (DURP) van VROM.

Als gevolg van deze aanpak is het plan digitaal uitwisselbaar

overeenkomstig het InformatieModel Ruimtelijke Ordening (IMRO).

Daarnaast is het bestemmingsplan opgesteld aan de hand van de

Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008 (SVBP2008). Dit is

een standaard die net als de standaard IMRO 2008 wordt

voorgeschreven door de Regeling standaarden ruimtelijke ordening.

Met voornoemde aanpak wordt aangesloten bij de plansystematiek en

tekenwijze zoals die is toegepast voor andere recente

bestemmingsplannen van de gemeente Geldermalsen (zoals

bestemmingsplan Enspijk 2009).

Het bestemmingsplan kent globaal de volgende opbouw:

 het plangebied (alle gronden binnen de begrenzing van het plan);

 de bestemmingen (de in het plangebied voorkomende functies zijn

ondergebracht in de diverse bestemmingen / dubbelbestemmingen).

Dubbelbestemmingen kunnen meer dan een bestemming overlappen

en hebben een aanduiding op de verbeelding, bijv. ‘Waarde –

Archeologie 1’; de dubbelbestemmingen vormen de primaire toets;

 de bouwvlakken (binnen de bestemmingen zijn bouwvlakken

aangegeven waarbinnen, op uitzonderingen na, de bebouwing zich

mag bevinden);

 voor bepaalde specifieke aan de bestemming gekoppelde functies

en/of maatvoeringseisen zijn binnen de bestemming aanduidingen

opgenomen.

De hierboven genoemde opbouw vindt zijn doorvertaling naar de

bestemmingsplanregels. Behoudens de tot de ondergrond behorende

informatie (topografische gegevens die een afspiegeling zijn van het

grondgebruik waaronder bebouwing, wegen en paden, percelen, water

en de kadastrale (eigendoms) gegevens zoals kadastrale percelen met
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nummers, huisnummers e.d.)
5

hebben alle op de verbeelding

aangegeven zaken een koppeling met de bestemmingsplanregels.

Bestemmingsplanregels

De regels zijn verdeeld in 4 hoofdstukken:

Hoofdstuk 1. Inleidende regels;

Hoofdstuk 2. Bestemmingsregels;

Hoofdstuk 3. Algemene regels;

Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotregels.

Toetsingskader

Door het feit dat de nieuwe Wet ruimtelijke ordening het fenomeen

beschrijving in hoofdlijnen niet kent, is, ten opzichte van de overige

bestemmingsplannen binnen de gemeente, een andere systematiek

gekozen om de eventuele landschappelijke en cultuurhistorische

waarden binnen een bestemming, te beschermen. Deze systematiek

komt erop neer dat de waarden zijn genoemd in de

bestemmingsomschrijving en nader zijn uitgeschreven in de nadere

detaillering van de bestemmingsomschrijving. In de afwijkings- en

wijzigingsbepalingen wordt vervolgens verwezen naar deze waarden

zodat de omgevingsvergunning voor afwijken van de regels en/of de

wijziging niet verleend kan worden indien de omgevingsvergunning en/of

de wijziging tot gevolg heeft dat er een aantasting van de waarden

plaatsvindt die zwaarder moet wegen dan het belang van verlening van

de omgevingsvergunning en/of wijziging.

Een belangrijk aspect binnen het boven omschreven toetsingskader

vormt de afweging met de cultuurhistorische waarden binnen

bestemmingen “Agrarisch - Dorpsgebied”, “Maatschappelijk - 1”, “Wonen

– Dijkbebouwing 1”, “Wonen – Dijkbebouwing 2”, “Wonen -

Dorpsbebouwing beeldbepalend 1” en “Wonen – Dorpsbebouwing

beeldbepalend 2”. Gestreefd wordt naar ‘behoud, beheer en herstel van

aanwezige cultuurhistorische waarden’. Dit betekent dat bestaande

cultuurhistorische waarden worden behouden; waar deze niet aanwezig

zijn is de doelstelling dat herstel hiervan wordt nagestreefd.

In het toetsingskader wordt daarnaast gesteld dat uitbreiding van de

bebouwing dient bij te dragen aan de ruimtelijke karakteristiek, in die zin

dat sprake moet zijn van een cultuurhistorisch meer verantwoorde

situatie.

De toelichting bevat een beschrijving van de karakteristiek en de

cultuurhistorische waarde van het plangebied. De aanwezigheid van een

aantal elementen die karakteristiek zijn in het kader van de

cultuurhistorische beoordeling zijn bepalend geweest voor het toekennen

van de betreffende bestemmingen.

5
De ondergrond betreft een momentopname en heeft geen enkele juridische bindende

werking.
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Binnen de bestemmingen “Wonen – Dijkbebouwing 1”, “Wonen –

Dorpsbebouwing beeldbepalend 1” en “Wonen - Dorpsbebouwing

beeldbepalend 2” is de uitbreiding van of met gebouwen in de meeste

gevallen deels direct toegestaan en deels via omgevingsvergunning voor

afwijken van de bouwregels.

Binnen een gebied met een cultuurhistorisch belang, dient in de afweging

ten aanzien van bouwplannen kritisch te worden gekeken naar de

effecten op het cultuurhistorische aspect als gevolg van dat bouwplan.

Met betrekking tot het aspect ‘cultuurhistorisch meer verantwoorde

situatie’ hoeft bij de beoordeling van bouwplannen waarvoor de

betreffende toets van belang is er niet persé sprake te zijn van

historiserend bouwen.

Ook bouwplannen met een niet specifiek cultuurhistorisch karakter

kunnen mogelijk worden gemaakt binnen de bestemming. Wel dient in dit

geval een afstemming plaats te vinden met de cultuurhistorische waarden

in de omgeving. Een meer eigentijdse uit- of aanbouw, die zich

uitstekend voegt in het karakter van de omgeving, kan bijdragen aan een

cultuurhistorisch meer verantwoorde situatie.

Juist op plekken waar de bebouwing niet bijdraagt aan de ruimtelijke

karakteristiek die de cultuurhistorische waarden in het gebied

ondersteunt, wordt het herstel van cultuurhistorische waarden

nagestreefd en dient sprake te zijn van een verbetering.

Voor zover de toets in verband met de cultuurhistorische afweging leidt

tot discussie, kan de besluitvorming nader worden ondersteund met het

oordeel van een externe deskundige.

12.1. Inleidende regels

Ter inleiding zijn in hoofdstuk 1 van de regels definities opgenomen van

een aantal in de regels voorkomende begrippen. Deze

“begripsbepalingen” hebben de functie te voorkomen dat in de regels

voorkomende bepalingen verkeerd zouden kunnen worden uitgelegd.

Tevens zijn in het eerste hoofdstuk enkele bepalingen opgenomen welke

betrekking hebben op de “wijze van meten”, zodat de in de regels

voorkomende maatvoeringseisen ten aanzien van bebouwing, juist

worden geïnterpreteerd. De definities worden deels voorgeschreven door

het SVBP2008 en zijn deels gebaseerd op de standaarden zoals de

gemeente die pleegt te hanteren.

12.2. Bestemmingsregels

De kern van de juridische regeling is opgenomen in hoofdstuk 2. Op de

verbeelding is het plangebied onderverdeeld in verschillende

bestemmingen. Het plan kent naast de (enkel)bestemmingen ook

dubbelbestemmingen. Er is sprake van een dubbelbestemming, indien

een bestemming samenvalt met een andere bestemming, de

(enkel)bestemming. Het resultaat is dat op één stuk grond twee of meer

van elkaar onafhankelijke bestemmingen voorkomen, waarbij sprake is
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van een rangorde tussen die bestemmingen. In principe wordt altijd eerst

getoetst aan de dubbelbestemming. Een voorbeeld van een

dubbelbestemming is de bestemming ‘Waarde – Archeologie 1’, die van

een hogere orde zal zijn dan de enkelbestemmingen waarmee deze

samenvalt. De dubbelbestemming neemt vaak de bouw- en

gebruiksmogelijkheden van de enkelbestemming terug en staat

activiteiten alleen toe indien het belang van de dubbelbestemming dit

toelaat.

In hoofdstuk 2 is per bestemming – artikelsgewijs – een

bestemmingsregeling opgenomen.

Welke bestemming aan een bepaald stuk grond is toegekend, blijkt dus

uit de verbeelding. Wanneer duidelijk is welke bestemming van

toepassing is, kunnen de op de bestemming toegespitste regels in

hoofdstuk 2 van de regels worden geraadpleegd.

Naast de specifieke bestemmingsregeling zijn op de betreffende gronden

van toepassing de inleidende bepalingen van hoofdstuk 1 en de

algemene regels welke zijn neergelegd in hoofdstuk 3 en de

overgangsbepalingen in hoofdstuk 4 (zie hierna). De werking van het

toetsingkader is hiervoor reeds uiteengezet.

In de regels wordt op verschillende plaatsen verwezen naar de

verbeelding. Zoals gezegd zijn hierop de bestemmingen vastgelegd.

De (veelal bestaande) direct toegelaten bebouwing is, binnen

bestemmingen met de cultuurhistorische belangen, eveneens op de

verbeelding weergegeven. In de bebouwingsregels wordt dan ook veelal

verwezen naar de verbeelding.

De verbeelding bevat tevens zogenaamde “aanduidingen”. In de regels

wordt hiernaar verwezen en deze zijn in die zin dan ook juridisch

relevant.

Binnen het plangebied wordt in de planregeling onderscheid gemaakt

tussen de (stedenbouwkundig) beeldbepalende gebieden, waarbinnen

cultuurhistorische belangen een belangrijke rol spelen en gebieden waar

dit minder speelt. De bestemmingsregeling sluit hierop aan.

De bestemmingen zijn op alfabetische volgorde opgenomen met direct

aansluitend hieraan de dubbelbestemmingen. In het navolgende worden

kort de voornaamste juridische elementen van de belangrijkste

bestemmingen aangestipt.

Agrarisch - Dorpsgebied artikel 3

Voor de gronden met de bestemming “Agrarisch - Dorpsgebied” geldt in

principe een uiterst beperkte bebouwingsregeling. De gronden zijn

bestemd voor agrarisch gebruik, alsmede voor een

jongerenontmoetingsplek ter plaatse van de aanduiding terzake op de

verbeelding. De bebouwingsmogelijkheid in het gebied is zeer beperkt.

Gebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de
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jongerenontmoetingsplek en, uitsluitend de bestaande gebouwen, ten

behoeve van openbare nutsvoorzieningen.

De bescherming van landschappelijke en cultuurhistorische waarden is in

de regels vastgelegd. De bestemming is mede gericht op bescherming

van de aangrenzende (bebouwde) gebieden. De bestemmingsregeling

bevat met het oog op de bescherming van de landschappelijke en

cultuurhistorische waarden en van de aangrenzende gebieden, een

omgevingsvergunningstelsel voor werkzaamheden als de aanleg van

boomgaarden en het aanbrengen van verhardingen. Overigens is voor

het kunnen realiseren van een ontsluiting van het terrein voor de

zorgwoningen in de oostelijke schakelzone, een aanduiding opgenomen

die dit direct mogelijk maakt.

Bedrijf artikel 4

De bestemming “Bedrijf” heeft betrekking op enkele in het plangebied

voorkomende bedrijven. In beginsel zijn uitsluitend de bedrijfsfuncties

toegelaten, welke op de verbeelding zijn aangegeven (door middel van

een aanduiding). Via een (binnenplanse) omgevingsvergunning kunnen

onder voorwaarden eveneens andere bedrijven worden toegelaten. Bij de

toepassing van deze bevoegdheid tot afwijken van de gebruiksregels

middels omgevingsvergunning is de als bijlage opgenomen Staat van

Bedrijfsactiviteiten (bedrijvenlijst) van belang. In deze lijst zijn bedrijven

opgenomen die binnen de woonomgeving aanvaardbaar worden geacht.

Naast de genoemde (binnenplanse) omgevingsvergunning kent de

bestemming nog een aantal andere flexibiliteitsbepalingen, die

voornamelijk betrekking hebben op bouwen.

Per bedrijf is binnen de aanduiding “specifieke bouwaanduiding –

hoofdgebouw” één bedrijfswoning toegestaan. Waar meer dan één

bedrijfswoning is toegestaan is dit aangeduid op de verbeelding.

Op de verbeelding zijn de toegestane goot- en bouwhoogte vermeld,

evenals het van toepassing zijnde bebouwingspercentage.

Bedrijf - Gasontvangstation artikel 5

Binnen deze bestemming is het (bestaande) gasontvangstation geregeld.

Bedrijf - Nutsvoorziening artikel 6

Binnen deze bestemming zijn de (bestaande) nutsvoorzieningen

geregeld voor zover ze niet zijn opgenomen in de overige

terreinbestemmingen. Het betreft een grotere nutsvoorziening aan het

Laageinde. Voor het gasontvangstation aan het Laageinde is een aparte

bestemming opgenomen.

Bos artikel 7

Een aantal binnen het plangebied voorkomende bosjes is voor “Bos”

bestemd. Gebouwen zijn niet toegestaan. In verband met de

bescherming van de aanwezig ecologische en landschappelijke waarden,
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is een omgevingsvergunningplicht opgenomen voor diverse werken en

werkzaamheden.

Detailhandel artikel 8

De specifieke bestemming Detailhandel betreft een aan de rand van het

plangebied (oostzijde) gelegen koopjeshal. De maatvoering is op de

verbeelding aangegeven.

Horeca artikel 9

De binnen het plangebied voorkomende horecabedrijven zijn specifiek

bestemd.

Per bedrijf is binnen de aanduiding “specifieke bouwaanduiding –

hoofdgebouw” één bedrijfswoning toegestaan.

Op de verbeelding zijn de toegestane goot- en bouwhoogte vermeld,

evenals het van toepassing zijnde bebouwingspercentage.

Kantoor artikel 10

De binnen het plangebied voorkomende kantoren zijn specifiek bestemd.

Per bedrijf is binnen de aanduiding “specifieke bouwaanduiding –

hoofdgebouw” één bedrijfswoning toegestaan.

Op de verbeelding zijn de toegestane goot- en bouwhoogte vermeld,

evenals het van toepassing zijnde bebouwingspercentage.

Maatschappelijk - 1 artikel 11

De bestemming “Maatschappelijk - 1” heeft betrekking op een

monumentale begraafplaats. Een gebouwtje kan hier alleen worden

toegestaan via het verlenen van een omgevingsvergunning om af te

wijken van de bouwregels. Hierbij dient getoetst te worden of geen

onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de monumentale waarden van

de begraafplaats.

Maatschappelijk - 2 artikel 12

De bestemming “Maatschappelijk - 2” heeft betrekking op semi-openbare

dan wel openbare aanwezige functies binnen het plangebied

(maatschappelijke doeleinden). De gronden zijn bestemd voor religieuze,

educatieve, sportieve, sociale dan wel culturele doeleinden,

gezondheidszorg, alsmede voor openbaar bestuur en openbare

dienstverlening. Een specifieke aanduiding is opgenomen voor onder

meer een begraafplaats en een aantal welzijnsinstellingen, waar

zorgwoningen zijn toegestaan, een uitvaartcentrum, de brandweer en

cultuur en ontspanning. In de begripsbepalingen (artikel 1) is aangegeven

wat onder “zorgwoningen” wordt verstaan. Naast de bestaande functies

is de ontwikkeling van de locatie voor de zorgwoningen in het oostelijk

deel van de schakelzone en voor maatschappelijke functies alsmede

kantoren direct ten zuiden van de brandweerkazerne aan de

Rijksstraatweg mogelijk gemaakt.
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Binnen deze bestemming is geen sprake van aanwezige

cultuurhistorische waarden.

De bebouwingsregeling is in de vorm van de toegestane goot- en

bouwhoogte en bebouwingspercentage in de verbeelding vermeld.

Sport artikel 13

De bestemming Sport betreft diverse sportvoorzieningen, waaronder

sportvelden, een sporthal en een zwembad. Gebouwen zijn uitsluitend

toegestaan binnen het bouwvlak, en een maximum

bebouwingspercentage, en maximale goot- en bouwhoogte zijn

aangegeven op de verbeelding. Een hondensportterrein en

fietscrossbaan zijn specifiek aangeduid. Hiervoor zijn specifieke

bouwregels opgenomen, waarbij gebouwen zijn toegestaan, zonder dat

een bouwvlak op de verbeelding is opgenomen.

Verkeer - Railverkeer artikel 14

De bestemming betreft de binnen het plangebied gelegen spoorlijn. Voor

spoorwegovergangen en onderdoorgangen is de aanduiding “verkeer”

opgenomen. Hiermee wordt aangegeven dat de gronden hier tevens

bestemd zijn voor langzaam verkeer en snelverkeer.

Verkeer - Verblijfsgebied artikel 15

Binnen de bestemming “Verkeer - Verblijfsgebied” vallen de wegen, de

openbare verblijfsruimten met het hierbij behorende groen en de overige

verkeersdoeleinden waaronder de parkeervoorzieningen.

Tevens zijn de gronden bestemd voor groenvoorziening en beplanting,

water, openbare nutsvoorzieningen en straatmeubilair, waaronder in

ieder geval afvalcontainers. Op de verbeelding zijn enkele functies – door

middel van een aanduiding – specifiek bestemd zoals speelterreinen en

groenvoorzieningen. Groenvoorzieningen ten westen van de Steenvliet

zijn tevens een recreatieve functie toebedeeld.

Via een omgevingsvergunning voor afwijken van de gebruiksregels is het

mogelijk om ter plaatse van de aanduiding groenvoorzieningen de

overige binnen de bestemming genoemde doeleinden toe te staan, met

inachtneming van een aantal voorwaarden.

Water artikel 16

Binnen deze bestemming is bestaand te handhaven water binnen het

plangebied vastgelegd. Een aantal watergangen betreffen zogenaamde

A-watergangen waarbij de gronden ter weerszijden zijn beschermd. Dit is

geregeld in de dubbelbestemming “Waterstaat – Waterstaatkundige

functie”. In de bestemming “Waterstaat – Waterstaatkundige functie” zijn

deze gronden primair bestemd voor het beheer en het onderhoud van de

watergangen. Overigens is voor het kunnen realiseren van een

ontsluiting van het terrein voor de zorgwoningen in de oostelijke

schakelzone, een aanduiding opgenomen die dit direct mogelijk maakt.
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Aan de waterplas van de Steenvliet is tevens een recreatieve functie

toebedeeld.

Wonen – Dijkbebouwing 1 artikel 17

De bestemming “Wonen – Dijkbebouwing 1” heeft betrekking op

bebouwde gronden welke tegen de dijk en aan dijkstoepen zijn

gesitueerd. Hier is sprake van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing.

De gronden binnen deze bestemming hebben in de eerste plaats een

woonfunctie. Behalve voor woondoeleinden is gebruik van deze gronden

voor de aangeduide niet-woonfuncties in combinatie met de woonfunctie

toegestaan. Via een wijzigingsbevoegdheid kunnen andere passende

“niet-woonfuncties” worden toegestaan.

Daarnaast zijn de gronden tevens – geheel dan wel gedeeltelijk –

bestemd voor waterberging.

Tenslotte worden aanwezige cultuurhistorische waarden binnen de

bestemming beschermd.

In de nadere detaillering van de doeleinden wordt een aantal functies

nader gespecificeerd, waaronder de nutsvoorzieningen en de uitoefening

van een aan huis verbonden beroep. Daarnaast is bepaald dat maximaal

één woning per op de verbeelding aangegeven hoofdgebouw is

toegestaan, tenzij op de verbeelding anders vermeld. Een aan huis

verbonden bedrijf wordt uitgesloten, via een omgevingsvergunning voor

afwijken van de gebruiksregels mag hiervan worden afgeweken. Voor het

toestaan van niet-woonfuncties (uitsluitend in combinatie met een

woning) is verder een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Het moet gaan

om niet-woonfuncties die naar hun aard met de karakteristiek van de

woonomgeving in overeenstemming zijn. Het wijzigingsplan kan alleen

betrekking hebben op niet-woonfuncties die in een bijlage bij de regels

zijn aangemerkt als een categorie 1 inrichting, of daarmee naar aard en

omvang zijn gelijk te stellen.

Ook voor het toestaan van kamerverhuurbedrijven is een wijzigingsplan

nodig.

De bebouwingsregels dienen in samenhang met de verbeelding te

worden gelezen. Op de verbeelding is een bouwvlak aangegeven,

waarbinnen de gebouwen in beginsel dienen te zijn gesitueerd.

Omdat de bestemming een conserverend karakter heeft wordt uitgegaan

van de bestaande situatie die eveneens op de verbeelding is

weergegeven.

De bebouwingsregeling laat beperkte uitbreiding van bestaande

gebouwen direct toe, mits aan bepaalde, strak geformuleerde,

stedenbouwkundige randvoorwaarden wordt voldaan en deze woningen

niet buitendijks zijn gesitueerd.

Voor bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden specifieke regels.

Tekstvak Doeleinden

Nadere detaillering van de

doeleinden

Bebouwingsregeling
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De in de bestemming opgenomen afwijkingsregels en

wijzigingsbepalingen (flexibiliteitsbepalingen) bieden, met inachtneming

van de in de betreffende bepalingen opgenomen voorwaarden en

hetgeen in het toetsingskader is gesteld, eventueel meer

uitbreidingsmogelijkheden. Dit kan betrekking hebben op ruimtelijke en

functionele aspecten.

Flexibiliteitsbepalingen kunnen aanvullend op elkaar worden toegepast.

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien

van de situering, afmeting en de kapvorm bij gebouwen.

Wonen - Dorpsbebouwing 1 artikel 18

De bestemming “Wonen - Dorpsbebouwing 1” heeft betrekking op het –

niet cultuurhistorisch waardevolle – woongebied binnen het dorp.

Dorpsbebouwing 1 heeft betrekking op bebouwing in maximaal één

bouwlaag met kap (goothoogte maximaal 4,5 m en bouwhoogte

maximaal 8 m).

In de nadere detaillering van de doeleinden wordt een aantal functies

nader gespecificeerd, waaronder de nutsvoorzieningen en de uitoefening

van een aan huis verbonden beroep. Daarnaast is bepaald dat maximaal

één woning per op de verbeelding aangegeven hoofdgebouw is

toegestaan. Een aan huis verbonden bedrijf wordt uitgesloten, via een

omgevingsvergunning mag hiervan worden afgeweken. Via een

wijzigingsplan kunnen kamerverhuurbedrijven en niet-woonfuncties

(uitsluitend in combinatie met een bijbehorende woning) worden

toegestaan. Verder zijn alleen de bestaande en op de verbeelding

aangeduide niet-woonfuncties toegestaan, in maximaal de bestaande

omvang, en in combinatie met de woonfunctie.

Gebouwen zijn uitsluitend toegestaan overeenkomstig de bestaande

bouwwijze.

Gebouwen dienen binnen de bouwvlakken te worden gesitueerd. De

bestaande hoofdgebouwen, waarvoor een specifieke maatvoering geldt,

zijn op de verbeelding aangeduid.

Uitbreiding ervan is mogelijk onder bepaalde voorwaarden, ofwel direct

ofwel via een omgevingsvergunning. Voor bijgebouwen geldt een apart

maatvoeringsregiem.

Afhankelijk van de omvang van het bouwperceel voor zover gelegen

binnen de bouwvlak kan de ruimte voor aangebouwde en/of vrijstaande

bijgebouwen worden bepaald. De maximale omvang ervan bedraagt 90

m². De maximale bovengrens aan bebouwing op een perceel wordt

bepaald door het bebouwingspercentage.

Voor de te onderscheiden bouwwijzen gelden eigen

bebouwingspercentages. Het bebouwingspercentage wordt berekend

over het gedeelte van het bouwvlak binnen het bouwperceel.

Flexibiliteit

Nadere eisen

Nadere detaillering van de

doeleinden

Bebouwingsregeling
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De in de bestemming opgenomen afwijkingsregels en

wijzigingsbepalingen (flexibiliteitsbepalingen) bieden, met inachtneming

van de in de betreffende bepalingen opgenomen voorwaarden en

hetgeen in het toetsingskader is gesteld, eventueel meer

uitbreidingsmogelijkheden.

Flexibiliteitsbepalingen kunnen aanvullend op elkaar worden toegepast.

Wonen - Dorpsbebouwing 2 artikel 19

De bestemming “Wonen - Dorpsbebouwing 2” is bijna geheel gelijk aan

de bestemming “Wonen - Dorpsbebouwing 1” met dien verstande dat

binnen deze bestemming een grotere maatvoering voor de

hoofdgebouwen van toepassing is. In verband met de grotere

maatvoering, die in de regels is aangegeven, is een aparte bestemming

opgenomen. Binnen de bestemming zijn ook de binnen het plangebied

voorkomende appartementengebouwen opgenomen (bouwwijze:

gestapeld). Op een aantal locaties is sprake van nieuwbouw. Hiervoor is

een maximaal aantal wooneenheden aangegeven op de verbeelding.

Wonen - Dorpsbebouwing beeldbepalend 1 artikel 20

De bestemming “Wonen - Dorpsbebouwing beeldbepalend 1” heeft

betrekking op bebouwde gronden, waarop zich cultuurhistorisch

waardevolle bebouwing bevindt. In tegenstelling tot de bestemming

“Wonen – Dijkbebouwing 1” zijn deze gronden niet specifiek aan de dijk

gebonden. De gronden binnen deze bestemming hebben in de eerste

plaats een woonfunctie.

Behalve voor woondoeleinden is gebruik van deze gronden voor zgn.

“niet-woonfuncties” (zie artikel 1 van de regels) toegelaten, indien en voor

zover deze functies op de verbeelding zijn aangegeven. Op de

verbeelding staat alsdan de specifieke functie van het perceel

aangegeven. Overigens is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om

eventueel nieuwe niet-woonfuncties toe te laten en bestaande niet-

woonfuncties te wijzigen.

Tenslotte worden aanwezige cultuurhistorische waarden binnen de

bestemming beschermd.

In de nadere detaillering van de doeleinden wordt een aantal functies

nader gespecificeerd, waaronder de nutsvoorzieningen en de uitoefening

van een aan huis verbonden beroep, daarnaast is bepaald dat maximaal

één woning per op de verbeelding aangegeven hoofdgebouw is

toegestaan. Een aan huis verbonden bedrijf wordt uitgesloten, via een

omgevingsvergunning mag hiervan worden afgeweken.

Voor het toestaan van kamerverhuurbedrijven is een wijzigingsplan

nodig.

De bebouwingsregels dienen in samenhang met de verbeelding te

worden gelezen. Op de verbeelding is een bouwvlak aangegeven,

waarbinnen de gebouwen in beginsel dienen te zijn gesitueerd.

Tekstvak

Bebouwingsregeling

Nadere detaillering van de

doeleinden

Flexibiliteit
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Omdat de bestemming een conserverend karakter heeft wordt uitgegaan

van de bestaande situatie die eveneens op de verbeelding is

weergegeven.

De bebouwingsregeling laat beperkte uitbreiding van bestaande

gebouwen direct toe, mits aan bepaalde, strak geformuleerde,

stedenbouwkundige randvoorwaarden wordt voldaan.

Voor bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden specifieke regels.

De in de bestemming opgenomen afwijkingsregels en

wijzigingsbepalingen (flexibiliteitsbepalingen) bieden, met inachtneming

van de in de betreffende bepalingen opgenomen voorwaarden en

hetgeen in het toetsingskader is gesteld, eventueel meer

uitbreidingsmogelijkheden.

Flexibiliteitsbepalingen kunnen aanvullend op elkaar worden toegepast.

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien

van de situering, afmeting en de kapvorm bij gebouwen.

Wonen –Dorpsbebouwing beeldbepalend 2 artikel 21

De bestemming “Wonen - Dorpsbebouwing beeldbepalend 2” heeft

betrekking op nog onbebouwde gronden in een gebied waar sprake is

van cultuurhistorische waarden. In de verbeelding is een bouwvlak

opgenomen waarbinnen gebouwen mogen worden opgericht. De locatie

van het hoofdgebouw is aangeduid, waarbinnen maximaal één woning is

toegestaan (een kangoeroewoning wordt aangemerkt als één woning).

Aanwezige cultuurhistorische waarden binnen de bestemming worden

beschermd.

In de nadere detaillering van de doeleinden wordt een aantal functies

nader gespecificeerd, waaronder de nutsvoorzieningen en de uitoefening

van een aan huis verbonden beroep. Daarnaast is bepaald dat maximaal

één woning per op de verbeelding aangegeven hoofdgebouw is

toegestaan. Een aan huis verbonden bedrijf wordt uitgesloten, via een

omgevingsvergunning mag hiervan worden afgeweken.

Voor het toestaan van kamerverhuurbedrijven is een wijzigingsplan

nodig.

De bebouwingsregels dienen in samenhang met de verbeelding te

worden gelezen. Op de verbeelding is een bouwvlak aangegeven,

waarbinnen de gebouwen in beginsel dienen te zijn gesitueerd.

Voor het hoofdgebouw is maatvoering opgenomen in de planregels

evenals voor de toegestane bijgebouwen.

Voor bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden specifieke regels.

De in de bestemming opgenomen afwijkingsregels en

wijzigingsbepalingen (flexibiliteitsbepalingen) bieden, met inachtneming

van de in de betreffende bepalingen opgenomen voorwaarden en

hetgeen in het toetsingskader is gesteld, eventueel meer

uitbreidingsmogelijkheden.

Voorts zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen om eventueel niet-

woonfuncties toe te laten en kamerverhuurbedrijven.

Flexibiliteit

Nadere eisen

Tekstvak

Bebouwingsregeling

Flexibiliteit

Nadere detaillering van de

doeleinden
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Flexibiliteitsbepalingen kunnen aanvullend op elkaar worden toegepast.

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien

van de situering, afmeting en de kapvorm bij gebouwen.

Wonen – Landelijk artikel 22

Deze bestemming betreft woningen die meer zijn gelegen in landelijk

gebied. Voor deze woningen is vanwege de schaal van de woning en de

percelen een regeling opgenomen, die aansluit bij de woonbestemming

uit het bestemmingsplan buitengebied, in ieder geval voor wat betreft de

maatvoering en situering van woningen. Voor de regeling van

bijgebouwen en aan huis verbonden beroep en bedrijf wordt wel

aangesloten bij de regels zoals die voor de overige woonbestemmingen

gelden.

Dubbelbestemmingen

Het plan bevat een aantal dubbelbestemmingen: Leiding – Gas, Leiding-

Riool, Waarde - Archeologie 1, Waarde – Archeologie 2, Waarde –

Archeologie 3, Waterstaat – Waterberging, Waterstaat –

Waterstaatkundige functie.

Leiding - Gas artikel 23

De als zodanig aangeduide gronden zijn, behalve voor de aldaar

voorkomende andere bestemming(en) primair bestemd voor een

gasleiding, een en ander met bijbehorende voorzieningen.

Het oprichten van bouwwerken ten behoeve van andere aan de gronden

toegekende bestemmingen, is uitsluitend toegestaan via afwijking

middels een omgevingsvergunning. Bij de leidingbeheerder dient advies

te worden ingewonnen.

Aan de bestemming is voorts een omgevingsvergunningplicht gekoppeld

voor het verrichten van diverse werken en/of werkzaamheden.

Leiding - Riool artikel 24

De gronden waar een rioolpersleiding is gelegen, alsmede een

beschermzone, zijn bestemd met de dubbelbestemming “Leiding –

Riool”.

Het oprichten van bouwwerken ten behoeve van andere aan de gronden

toegekende bestemmingen, is uitsluitend toegestaan via afwijking

middels een omgevingsvergunning. Bij de leidingbeheerder dient advies

te worden ingewonnen.

Aan de bestemming is voorts een omgevingsvergunningplicht gekoppeld

voor het verrichten van diverse werken en/of werkzaamheden.

Waarde – Archeologie 1, Waarde – Archeologie 2, Waarde – Archeologie

3 artikel 25, 26 en 27

De als “Waarde - Archeologie 1”, “Waarde – Archeologie 2” en “Waarde –

Archeologie 3” op de verbeelding aangegeven gronden – analoog

aangegeven op blad 2 - betreffen de gebieden die als gevolg van de

Nadere eisen
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toegekende archeologische waarden een planologische bescherming

behoeven. De bestemming is gebaseerd op de beleidsnota

archeologische monumentenzorg die onder andere is vergezeld van een

archeologische beleidskaart.

Naast bouwen voor de archeologische bestemmingen mag er tevens

worden gebouwd voor de andere voorkomende bestemming(en), in

overeenstemming met die bestemming(en). Hierbij dient wel aan een

aantal algemene voorwaarden te worden voldaan, alsmede aan

voorwaarden direct gekoppeld aan de op de archeologische beleidskaart

aangeduide onderscheiden gebieden.

Overigens zijn dezelfde voorwaarden gekoppeld aan de in de

bestemming opgenomen omgevingsvergunningplicht voor het uitvoeren

van werken en werkzaamheden.

Voor zover niet wordt voldaan aan de hierboven genoemde specifieke

voorwaarden kan een omgevingsvergunning worden verleend om toch te

bouwen of voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden, indien op

basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische

waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden of kunnen

worden geschaad. Aan een omgevingsvergunning kunnen in ieder geval

een aantal regels worden verbonden. Uitgangspunt is dat geen

onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de

archeologische waarden.

Voorts zijn burgemeester en wethouders bevoegd nadere eisen te stellen

ten aanzien van de situering van bouwwerken, de inrichting en het

gebruik van gronden, indien uit onderzoek is gebleken dat ter plaatse

behoudens- en beschermenswaardige archeologische monumenten of

resten aanwezig zijn. De nadere eisen zijn erop gericht dat de

archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond (in situ) worden

behouden.

Via een wijzigingsbevoegdheid ex 3.6 Wet ruimtelijke ordening is het

mogelijk om op grond van nieuwe waarnemingen of aanvullende

gegevens de omgeving in archeologisch opzicht op te waarderen of af te

waarderen. Opwaardering geldt voor nieuw vastgestelde waarden en

gaat gepaard met een aanpassing van de archeologische beleidskaart.

Het onderscheid tussen de dubbelbestemmingen Waarde – Archeologie

1, Waarde – Archeologie 2 en Waarde – Archeologie 3 zit hem in het feit

dat de oppervlakte waarvoor de onderzoeksplicht niet geldt, verschilt.

Waterstaat – Waterbergingsgebied artikel 28

Met deze dubbelbestemming wordt de waterbergingscapaciteit van het

winterbed van de Linge beschermd. De gronden zijn bestemd voor de
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waterhuishouding en de waterberging en de hierbij behorende

voorzieningen.

Ten behoeve van deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken,

geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een gelimiteerde hoogte.

Daarnaast mag ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende

bestemmingen, uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan

betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van

bestaande bouwwerken. Hierbij dient de waterbergingscapaciteit gelijk te

blijven. Hiervan kan worden afgeweken met een omgevingsvergunning

als de waterbergingscapaciteit niet onevenredig wordt geschaad en

vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende

waterbeheerder, indien gebouwd wordt onder +3 m NAP.

Voor het uitvoeren van bepaalde werken en werkzaamheden is een

omgevingsvergunningstelsel opgenomen (het ophogen van gronden en

het dempen van watergangen). Een omgevingsvergunningplicht geldt

onder andere niet voor normaal onderhoud en beheer in het kader van de

waterhuishouding.

De omgevingsvergunning kan worden verleend als de

waterbergingscapaciteit gelijk blijft en vooraf schriftelijk advies is

ingewonnen bij de betreffende waterbeheerder, in geval werkzaamheden

uitgevoerd onder +3 m NAP.

Waterstaat - Waterstaatkundige functie artikel 29

Binnen de waterstaatkundige doeleinden zijn gronden ter weerszijden

van de waterlopen, alsmede de gronden die de dijkzone ter weerszijden

van de rivierwaterkering vormen, primair bestemd voor het beheer en het

onderhoud van de watergangen en retentievoorzieningen met de

bijbehorende voorzieningen, zoals bermen, schouwpaden en

beschoeiing, voor wateraanvoer, -afvoer en –berging, alsmede voor de

bescherming, en het instandhouden en beheer en onderhoud van de

waterkering, één en ander met inachtneming van de Keur van het

Waterschap.

Voor de watergangen die buiten het plangebied zijn gelegen, zijn de

aansluitende gronden voor zover gelegen binnen de plangrenzen niet

opgenomen binnen het bouwvlak.

De dubbelbestemming Waterstaat – Waterstaatkundige functie kent een

omgevingsvergunningplicht ten aanzien van bouwen voor het oprichten

van bouwwerken op basis van andere voor de gronden geldende

bestemmingen. Hieromtrent wordt de beheerder van de watergang/

waterkering gehoord. Daarnaast is er een omgevingsvergunningplicht

opgenomen voor werken en werkzaamheden.

12.3. Algemene regels

In de algemene regels zijn regels opgenomen, welke van toepassing zijn

op het gehele plangebied.
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De anti-dubbeltelbepaling is van belang voor een juiste interpretatie van

de bebouwingsregels. Verder bevat hoofdstuk 3 specifieke

gebruiksverboden, algemene aanduidingsregels, algemene

afwijkingsregels en algemene wijzigingsregels.

Molenbiotoop

In de algemene aanduidingsregels is een vrijwaringszone – molenbiotoop

opgenomen. De molenbiotoop moet bescherming bieden aan het

functioneren van de molen als instrument en de landschappelijke

belevingswaarde van de molen.

Volgens een bepaalde formule is te berekenen hoe de obstakelhoogte

zich verhoudt tot de afstand van de molen. Anders gezegd, hoe hoog een

bepaald obstakel mag zijn op een bepaalde afstand van een molen

zonder teveel windbelemmering te veroorzaken.

De biotoopformule luidt als volgt:

X

maximale bouwhoogte = ---- + (c*z)

n

in welke formule voorstelt:

- X: de afstand in meters vanaf het bouwwerk (obstakel) tot de

wieken van de molen;

- n = de ruwheidscoëfficiënt 140voor open gebied 75 voor ruw

gebied en 50 voor gesloten gebied;

- c = 0,2 (constante in verband met een windreductie van 5%);

- z = askophoogte in meters (de hoogte van het centrisch

middelpunt van de molenwieken tot de begane grond van de

molen).

Hx: de toelaatbare hoogte van een obstakel in meters op een afstand x

uit de molen.

De toelaatbare hoogte wordt gemeten vanaf het waterpasniveau van de

begane grond of het maaiveld van de molen;

X: de afstand in meters vanaf het obstakel tot de wieken van de molen;
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n: de ruwheidscoëfficiënt wordt bepaald volgens de ruwheidsklassentabel

van Wieringa en geeft de ruwheid van het terrein aan waarover de wind

naar de molen toestroomt. In deze tabel wordt onderscheid gemaakt

tussen: open, ruw en gesloten gebieden. Bij elke klasse hoort een

waarde n, de ruwheidscoëfficiënt.

Bij een windreductiepercentage tot 95 zijn de waarden van de:

- 140 voor een open gebied;

- 75 voor een ruw gebied;

- 50 voor een gesloten gebied;

c: de windreductiecoëfficiënt constante = 0,2; zijnde de constante

behorend bij een algemeen aanvaardbaar geachte windsnelheidsreductie

tot 95%;

z: askophoogte (helft van lengte gevlucht + eventueel de hoogte van de

belt, berg of stelling).

Voor de beltmolen De Bouwing geldt een ruwheidscoëfficiënt van 75. De

vlucht van de molen is 23,80 m en de belthoogte bedraagt 3,60 m. De

askophoogte bedraagt 15,50 m (helft van de vlucht + belthoogte)

Binnen een afstand van 100 m uit de molen mogen obstakels niet hoger

zijn dan de belthoogte (3,60 m).

Voor de volgende afstanden gelden de volgende hoogtematen:

Afstand in meters Hoogte in meters

100 4,40

150 5,10

200 5,80

250 6,40

300 7,10

350 7,80

400 8,40

Wijzigingsbevoegdheid

Het plan kent een aantal wijzigingsbevoegdheden. Van belang te

noemen is de algemene wijzigingsbevoegdheid die geldt voor de

aanduiding “wro-zone – wijzigingsgebied 1’. Deze aanduiding komt op

een aantal plaatsen voor, waar via wijziging woningbouw kan worden

toegestaan. De bestemming kan worden gewijzigd ten behoeve van

woonbebouwing met de daarbij behorende verkeers- en

groenvoorzieningen, water en nutsvoorzieningen. Aan de mogelijkheid tot

wijziging zijn specifieke voorwaarden verbonden. De te volgen procedure

bij toepassing van een wijzigingsbevoegdheid is voorgeschreven in

artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. De andere

wijzigingsbevoegdheden hebben betrekking op een aantal specifiek, nog
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niet gerealiseerde situaties in het gebied Het Rot. De regeling uit het

geldende bestemmingsplan is voor deze locaties vertaald in het

voorliggende bestemmingsplan.

12.4. Overgangs- en slotregels

De regels worden afgesloten met de overgangsregels. De

overgangsbepaling regelt het bouwen en het gebruik van gebouwen en

gronden voor zover dit in strijd is met de bepalingen van het

bestemmingsplan. De overgangsbepaling is opgenomen conform het

bepaalde in het Besluit ruimtelijke ordening.

In de slotbepaling is de benaming van het bestemmingsplan vastgelegd.
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13. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID

Buiten de plankosten zijn er geen kosten aan de realisering van dit

bestemmingsplan verbonden. Met de kosten voor de verplichte

tienjaarlijkse actualisatie van het bestemmingsplan is in de gemeentelijke

begroting rekening gehouden. De economische uitvoerbaarheid wordt

geacht hiermee voldoende te zijn aangetoond.

Voor locaties waarvoor al planprocedures zijn gevoerd (onder andere

starterswoningen Laageinde Leliestraat en de locatie van de Tunnelkerk)

zijn in het kader van de exploitatie overeenkomsten gesloten met de

ontwikkelende partijen. Dit geldt ook voor de locatie Syndion, in het

oostelijk deel van de schakelzone.

Voor zover in het plan via wijzigingsbevoegdheden ontwikkelingen

mogelijk worden gemaakt als bedoeld in artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke

ordening (Bro), beperken deze zich tot particuliere initiatieven. Voor deze

ontwikkelingen hoeven door de gemeente geen kosten te worden

gemaakt: de ontsluiting van nieuwe woningen kan direct op de bestaande

infrastructuur plaatsvinden (bovengronds (wegen) en ondergronds

(riolering en leidingen)). Deze kosten voor de aansluitingen zijn voor de

initiatiefnemer. Een exploitatieplan behoeft derhalve niet als

randvoorwaarde bij de wijzigingsbevoegdheden te worden opgenomen.
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14. MAATSCHAPPELIJKE AANVAARDBAARHEID

14.1. Inspraak en overleg

Vanaf 10 juni 2011 tot en met 21 juli 2011 heeft het

voorontwerpbestemmingsplan ‘Geldermalsen, woongebied 2011’ ter

inzage gelegen in het kader van de inspraak. Op 16 juni 2011 heeft een

inspraakavond plaatsgevonden in het gemeentekantoor van

Geldermalsen. Tijdens deze avond is het plan toegelicht en zijn de

aanwezigen in de gelegenheid gesteld om vragen en opmerkingen

kenbaar te maken.

Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geeft in artikel 3.1.1 aan dat de

gemeente bij de voorbereiding van een ruimtelijke ontwikkeling overleg

moet plegen met de besturen van betrokken gemeenten en

waterschappen en met die diensten van provincie en rijk die betrokken

zijn bij de zorg voor ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging

van belangen welke in het plan in het geding zijn.

In dit kader heeft overleg plaatsgevonden met een aantal betrokken

instanties.

Van de provincie Gelderland, het Waterschap Rivierenland, de Gasunie

en de Kamer van Koophandel Midden-Nederland zijn schriftelijke reacties

ontvangen.

De beantwoording op de inspraak en op de reacties uit het vooroverleg

zijn opgenomen in de Nota van inspraak behorende bij bestemmingsplan

‘Geldermalsen woongebied 2011’.

Deze nota is als bijlage bij dit plan gevoegd.
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15. VASTSTELLING

Vanaf 16 december 2011 tot en met 26 januari 2012 heeft het

ontwerpbestemmingsplan ‘Geldermalsen, woongebied 2011’ ter inzage

gelegen. Gedurende deze periode is een ieder in de gelegenheid een

zienswijze in te dienen.

Een samenvatting van deze zienswijzen en de gemeentelijke reactie

hierop is als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen (Nota van

Zienswijzen behorende bij het bestemmingsplan ‘Geldermalsen,

woongebied 2011’). Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is het

ontwerpbestemmingsplan op een aantal onderdelen gewijzigd.

Daarnaast is ook nog een aantal ambtshalve wijzigingen in het plan

verwerkt.

Het bestemmingsplan is op 25 september 2012 gewijzigd vastgesteld.

Het raadsbesluit is met de nota van zienswijzen onderdeel van het

vastgestelde digitale bestemmingsplan.


