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HOOFDSTUK 1 INLEIDING     

De V.O.F. Frederiks-Tijhaar (hierna: de initiatiefnemer) heeft een 
melkveehouderij aan de Fraterwaard 1 te Ellecom. De initiatiefnemer is van 

plan om het bedrijf uit te breiden. Daartoe zal een nieuwe ligboxenstal 

opgericht worden.  
 

Op de bedrijfslocatie is het vigerende planologische kader het 
bestemmingsplan “Landelijk Gebied” van de gemeente Rheden (hierna: de 

gemeente) van toepassing. Dit bestemmingsplan is door de gemeenteraad 

vastgesteld op 27 januari 2009. De voorgenomen ontwikkeling past niet 
binnen het bestemmingsplan, aangezien zij betrekking heeft op een locatie 

waar volgens de bestemmingplanregels niet gebouwd mag worden.  
 

Om de planologische inpassing van de voorgenomen uitbreiding mogelijk te 
maken, is in overleg met de gemeente gekozen voor een omgevings-

vergunning in de zin van artikel  2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo). Deze wijze van 
planologische inpassing duiden we hierna aan als een projectafwijkings-

besluit. Voorwaarde voor het verlenen van een projectafwijkingsbesluit is dat 
via een ruimtelijke onderbouwing wordt aangetoond dat er sprake is van een 

goede ruimtelijke ordening. Dit rapport voorziet daarin.  

 
In deze ruimtelijke onderbouwing worden de ruimtelijke consequenties van 

het project in beeld gebracht. Daarbij worden de volgende deelaspecten 
beschreven: 

 in hoofdstuk 2 komt de aanleiding van het project en de huidige en 

gewenste situatie aan bod; 

 hoofdstuk 3 gaat in op het vigerende ruimtelijke beleid van het Rijk, de 

provincie Gelderland en de gemeente Rheden; 
 in hoofdstuk 4 worden de ruimtelijke aspecten van de voorgenomen 

uitbreiding beschreven, waaronder de gevolgen voor natuur, landschap, 

cultuur/archeologie en verkeer; 
 hoofdstuk 5 behandelt de milieuaspecten van de voorgenomen 

uitbreiding, onder andere met betrekking tot de gevolgen voor bodem, 

geluid, geur en water;  
 in hoofdstuk 6 staan de maatschappelijke en economische 

uitvoerbaarheid centraal; 

 tot besluit geven we in hoofdstuk 7 een beknopte conclusie en 

samenvatting van deze ruimtelijke onderbouwing. 

Leeswijzer 

Algemeen 

Keuze voor de 
procedure 

Uitbreiding in strijd met 
bestemmingsplan 
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HOOFDSTUK 2 PROJECTOMSCHRIJVING        

2.1 GEGEVENS INITIATIEFNEMER 
 

Naam:  V.O.F. Frederiks-Tijhaar 
Inrichtingsadres:  Fraterwaard 1 

Postcode en plaats: 6955 JH Ellecom 

Tel:   0313-414653 
Kadastraal bekend:  sectie S 

  Nummer: 1405 
  kadastrale gemeente Dieren  

 

2.2  LIGGING VAN DE LOCATIE 
Het bedrijf is gelegen in het buitengebied van de gemeente Rheden aan de 

Fraterwaard 1 in de uiterwaarden van de IJssel. Door de verhoogde ligging 
van de huiskavel is het bedrijf beschermd tegen hoog water. De IJssel ligt 

op circa 400 meter. 
 

De directe omgeving van het bedrijf bestaat overwegend uit grasland. Op 

grotere afstand liggen verspreid een aantal agrarische bedrijven. De kern 
Dieren bevindt zich op ruim 1 kilometer ten noorden van het bedrijf. Ellecom 

ligt op 1,3 kilomter westwaards. Aan de andere kant van de IJssel, op 
ongeveer 1 kilometer afstand, zijn twee campings (’T Hofke en Dorado 

Beach) gelegen.  

 
 

 
 
 

  

Figuur 2.1:  
Topografische ligging 
bedrijfslocatie, incl. 
voorgenomen uitbreiding 
(Bron: Kadata) 
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2.3  BESTAANDE SITUATIE 
De voorgenomen uitbreidingslocatie (zie onderstaande figuur) is op dit 

moment overwegend in gebruik als grasland. Zij wordt aan de westkant 
begrensd door bestaande bebouwing en aan de noordkant door een erfpad.   

 

   

Figuur 2.3:  
Luchtfoto bedrijf met 
voorgenomen 
uitbreidingslocatie  
(Bron: Atlas Gelderland) 
 
 

Figuur 2.2:  
Ligging bedrijfslocatie in 
Gelderland  
(Bron: Google Maps) 
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Op de huidige bedrijfslocatie wordt een melkveehouderij geëxploiteerd. Het 

huidige agrarische bouwvlak heeft een omvang van 12.380 m2. Vanwege de 

ligging in de uiterwaarden van de IJssel  is het erf verhoogd aangelegd 
(terp). 

 
Volgens de milieuvergunning die op 16 mei 1995 is verleend, kunnen de 

volgende dieren worden gehouden: 

 
Gebouwnr Diercategorie Diersoort Aantal 

dieren 

1 A 1.100.1 Melkkoeien 126 

1 A 3 Vrouwelijk jongvee 72 

2 A 3 Vrouwelijk jongvee 60 

 

2.4  AANLEIDING EN BESCHRIJVING UITBREIDING 
Op dit moment is sprake van een aantal tekortkomingen in de 

bedrijfsvoering die afbreuk doen aan de toekomstendigheid van het bedrijf: 

 de bestaande ligboxenstal voldoent bouwtechnisch gezien nog wel, maar 

voldoet op een aantal punten niet meer aan de (welzijns)eisen van deze 
tijd. Dit gaat ten koste van het welzijn van de dieren, waardoor zij niet 

optimaal functioneren, hetgeen zich ook direct doorvertaalt in het 
rendement (o.a. melkproductie, meer kosten medicijngebruik); 

 de verouderde gebouwen voldoen niet meer voor de opslag van 

machines en goederen; 
 het bedrijf heeft een tekort aan mest- en voeropslagmogelijkheden; 

 mede op basis door voorgaande aspecten is de arbeidsefficiëntie niet 

optimaal. 

 

Om de continuïteit van het bedrijf te borgen is optimalisatie van de huidige 
bedrijfsvoering noodzakelijk. De bouw van de nieuwe ligboxenstal biedt de 

mogelijkheid om dit op meerdere fronten te bewerkstelligen. De 
voorgenomen ontwikkeling leidt tot de volgende situatie in dieraantallen: 
Gebouwnr Diercategorie Diersoort Aantal 

dieren 

3 A 1.100.1 Melkkoeien 31 

3 A 3 Jongvee 150 

4 A 1.10.2 Melkkoeien 130 

 

Momenteel zitten in de bestaande ligboxenstal zowel melkkoeien als het 

jongvee (zie tabel 2.1). De initiatiefnemer wil voor de melkkoeien 
grotendeels in de nieuwe ligboxenstal huisvesten, zodat het jongvee in de 

bestaande ligboxenstal gehouden kan worden. Vergeleken met de huidige 
situatie is dus sprake van een toename met 35 melkoeien en 18 stuks 

jongvee.  

 
De voorgenomen ontwikkeling heeft op de eerste plaats positieve gevolgen 

voor het dierenwelzijn: 
 de ligboxenstal wordt welzijnsvriendelijk uitgevoerd. Het betreft een 

zogenaamde Groen Label-stal (code BWL 2010.31.V2) met roostervloer 

voorzien van een bolle rubber toplaag met mestschuif. Daardoor lopen de 
koeien niet op een betonnen vloer, maar op een rubberen ondergrond, 

hetgeen bevordelijk is voor de klauwgezondheid van de dieren;  

 door de uitbreiding ontstaat er een betere huisvestingssituatie  voor het 

melk- en  jongvee. Op dit moment is de huisvesting voor verbetering 
vatbaar (boxafmetingen, dichte vloer, tocht). Met de realisatie van de 

nieuwe ligboxenstal wordt het grootste gedeelte van de melkoeien 

Tabel 2.1:  
Vergunde situatie 
dieraantallen  
 

 

Verbetering dierenwelzijn 
 
 

Tabel 2.2:  
Aangevraagde situatie 
dieraantallen  
 
 

Economische noodzaak 
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verplaatst naar deze stal en komt er in de bestaande ligboxenstal ruimte 

vrij voor de huisvesting van jongvee. In beide gevallen leidt dit tot een 

verbetering van de huisvestingssituatie.    
 

De toepassing van een roostervloer met bolle rubber toplaag zorgt eveneens 
voor een lagere ammoniakemissie. Door de ronde toplaag met afdicht-

flappen in de roosterspleten loopt de urine meteen in de mestkelder, maar 

de mest niet. Daarnaast wordt de ammoniakemissie beperkt door de mest 
frequent van de vloer te verwijderen met een mestschuif. 

 
Aangezien ammoniak ontstaat door een vermenging van mest en urine, is er 

bij het voorgenomen stalsyteem in de nieuw te bouwe ligboxenstal sprake 
van een substantieel lagere amoniakemissie (7,4 kilogram NH3 per koe) dan 

bij een traditionele roostervloer (9,5 kilogram NH3 per koe).  

 
De keuze voor een Groen Label-stal betekent voor de initiatiefnemer een 

forse financiële investering. Met de voorgenomen uitbreiding draagt de 
initiatiefnemer dus bij aan het dierenwelzijn en een vermindering van de 

ammoniakemissie per koe.   

 
Met de nieuwe stal kan intiatiefnemer voorts het huidige tekort aan mest- en 

voeropslag wegnemen: de nieuwe stal wordt in zijn geheel voorzien van een 
mestkelder en er is vooraan in de nieuwe stal plaats voor strohok. 

 
Naast de bouw van de ligboxenstal wil initiatiefnemer ook de bestaande 

ligboxenstal aanpassen, om deze geschikte te maken voor huisvesting van 

jongvee en twee groepen te creëren voor droge koeien. Tevens is er het 
voornemen om de bestaande werktuigenberging te vervangen voor een 

modernere variant. 
 

De geplande nieuwbouw heeft een omvang van 1.583 m². De (maximale) 

nokhoogte en goothoogte bedragen respectievelijk 7,61 meter en 4,8 meter. 
Om de bouw mogelijk te maken is een uitbreiding van de teenlijn voorzien, 

waarbij grond wordt opgebracht. De bestaande terp wordt vergroot met een 
oppervlak van 4.644 m².   

 

 
 

  

Vermindering 
ammoniakemissie per koe 
 
 

Verbeteren mest- en 
voeropslag 
 
 

Andere aanpassingen op het 
bedrijf 
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HOOFDSTUK 3 PLANOLOGISCH TOETSINGSKADER          

In dit hoofdstuk wordt het ruimtelijk beleid beschreven dat relevant is voor 
de voorgenomen ontwikkeling. We gaan in op hoe de ontwikkeling zich 

verhoudt tot het ruimtelijk beleid van achtereenvolgens de landelijke 

overheid, de provincie en de gemeente.  
  

3.1  RIJKSBELEID 
Bij het ruimtelijk beleid op Rijksniveau onderscheiden we de Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en het Besluit algemene regels ruimtelijke 

ordening (Barro). 

3.1.1 STRUCTUURVISIE INFRASTRUCTUUR EN RUIMTE 

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

2012. De Structuurvisie is de opvolger van onder meer de voormalige Nota 

Ruimte. In de SVIR legt het Rijk de ambities voor Nederland in 2040 vast 
door aan te geven waar het land in dat jaar moet staan.  

 
Daarbij streeft het Rijk naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig 

Nederland. Dit betekent onder andere dat het Rijk een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat wil ontwikkelen, waarbij de concurrentiekracht voor 
internationale bedrijven en een economische ontwikkeling wordt versterkt. 

Naast deze ambities voor de lange termijn kiest het Rijk tevens voor drie 
concrete doelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig 

te houden voor de middellange termijn (2028), te weten:  
 het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het 

versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Nederland;  

 het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij 

de gebruiker voorop staat;  

 het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke 

natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn.  
 

Hierbij maakt het Rijk gebruik van verschillende nationale belangen, 
waarvoor zij verantwoordelijk is en resultaten wil boeken.  

 

Onderhavig project ligt de nationale hoofdstructuur ‘hoofdwatersysteem’. 
Hier hoort het volgende nationale belang bij: ruimte voor waterveiligheid, 

een duurzame zoetwatervoorziening en kaders voor klimaatbestendige 
stedelijke (her)ontwikkeling. Dit nationale belang ziet op waterveiligheid en 

de beschikbaarheid van voldoende zoet water. Het Rijk is verantwoordelijk 
voor het integrale beheer van het hoofdwatersysteem en, samen met de 

waterschappen, verantwoordelijk voor de bescherming van Nederland tegen 

overstromingen.  
 

Conclusie: een in de SVIR nagestreefde nationaal belang is aan de orde bij 
het project. 

3.1.2 BESLUIT ALGEMENE REGELS RUIMTELIJKE ORDENING 

Om de nationale belangen uit de SVIR juridisch te borgen, heeft het Rijk het 

Barro vastgesteld. Het Barro bevat algemene planologische regels van het 
Rijk met betrekking tot de inhoud van bestemmingsplannen alsmede 

projectafwijkingsbesluiten, zodat de nationale belangen beschermd worden. 

 
Het project is gelegen in een rivierbed en een stroomvoerend deel van het 

rivierbed (zie onderstaand figuur).  
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Ligging in rivierbed 

Volgens artikel 2.4.3 van het Barro zijn nieuwe bestemmingen in een 

rivierbed toegestaan, als sprake is van: 
 een zodanige situering van de bestemming dat het veilig en doelmatig 

gebruik van het oppervlaktewaterlichaam gewaarborgd blijft;  

 geen feitelijke belemmering voor de vergroting van de afvoercapaciteit 

van de rivier;  
 een zodanige situering van de bestemming dat de waterstandverhoging 

of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is, en  

 een zodanige situering van de bestemming dat de ecologische toestand 

van het oppervlaktewaterlichaam niet verslechtert. 
Tevens dient te worden vastgelegd hoe de effecten op de waterstand en de 

afname van het bergend vermogen worden gecompenseerd. 

 
Het projectafwijkingsbesluit maakt geen nieuwe bestemming in het rivierbed 

mogelijk (zie ook paragraaf 3.3.2): de projectlocatie blijft immers een 
agrarische functie houden. Wel zal middels het projectafwijkingsbesluit 

buiten het agrarisch bouwvlak gebouwd mogen worden. De waterhuishoud-

kundige gevolgen van het project zijn door Rijkswaterstaat beoordeeld (zie 
paragraaf 5.6). Hieruit volgt dat het project vanuit waterhuishoudkundig 

oogpunt inpasbaar is. 
 

Ligging in stroomvoerend deel rivierbed 
Door de ligging in een stroomvoerend deel van het rivierbed is daarnaast 

artikel 2.4.4 van het Barro van toepassing. Op grond van dit artikel zijn 

onder andere activiteiten toegestaan van een zwaarwegend bedrijfs-
economisch belang voor bestaande grondgebonden agrarische bedrijven die 

niet buiten het rivierbed kunnen worden gerealiseerd. Voor de onderbou-
wing hiervan wordt verwezen naar paragraaf 2.4.  

 

Conclusie: het project is in overeenstemming met het Barro. 
 

3.2  PROVINCIAAL BELEID 
Voor wat betreft het provinciaal ruimtelijk beleid zijn met name de 

Omgevingsvisie Gelderland en de Omgevingsverordening Gelderland van 

belang. Zij komen hieronder aan bod, waarbij beoordeeld wordt of het 
project daarmee in overeenstemming is. 

  

Figuur 3.1:  
Uitsnede kaart Barro: grote 
rivieren   
(Bron: 
www.ruimtelijkeplannen.nl) 
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3.2.1 OMGEVINGSVISIE GELDERLAND 

Op 9 juli 2014 hebben Provinciale Staten van Gelderland de Omgevingsvisie 

Gelderland vastgesteld. In de Omgevingsvisie staan de hoofdlijnen van het 
ruimtelijk beleid van de provincie Gelderland. 

 

Landbouw 
De omgevingsvisie faciliteert de land- en tuinbouw en biedt individuele 

ondernemers ontwikkelingsruimte om economisch concurrerend en 
duurzaam te produceren, bijvoorbeeld op het gebied van vergroting van 

agrarische bouwpercelen.  

 
Deze ontwikkelingen moeten volgens de omgevingsvisie duurzaam vorm 

krijgen. Bedrijven die voldoen aan maatschappelijke eisen op het vlak van 
dier- en volksgezondheid, milieu, dierwelzijn en ruimtelijke kwaliteit kunnen 

rekenen op maatschappelijk draagvlak en verdienen ruimte. De mogelijk-
heden voor ontwikkelingen van individuele bedrijven worden vooral 

bepaald door de ligging van het bedrijf en de aanwezige kwaliteiten en 

opgaven in dat gebied. 
 

Om grondgebonden bedrijven als functionele dragers van het Gelders 
platteland te behouden en versterken, biedt de provincie ruimte voor groene 

groei en verbreding. Deze veehouderijbedrijven mogen groeien op 

voorwaarde dat de productie grondgebonden blijft. Dat wil zeggen dat het 
bedrijf beschikt over cultuurgrond om de dieren op het bedrijf voor meer 

dan 50% in de ruwvoerbehoefte te kunnen voorzien.  
 

Vanwege de eisen die in het kader van de Melkveewet worden gesteld aan 

een grondgebonden uitbreiding van melkveehouderijen, heeft de provincie 
Gelderland onlangs besloten om haar eigen grondgebonden-eis voor dit type 

veehouderijen in te trekken. Niettemin is voor dit een rapport opgesteld (zie 
bijlage 1) om het grondgebonden karakter van het bedrijf aan te tonen. 

Daaruit blijkt dat het bedrijf zowel op het gebied van het voorzien in de 
eigen ruwvoerbehoefte, de te beweiden percelen, als de mestafzet als 

grondgebonden kan worden aangemerkt. 

 
De provincie stelt geen grens aan de bedrijfsomvang. Bij een groot bedrijf - 

een groot erf met stallen - hoort een passende 'open ruimte' in de vorm van 
agrarische cultuurgrond. Met het oog op het einde van de Europese 

melkquotering in 2015 verwacht de provincie een forse schaalvergroting in 

de melkveehouderij. Niet alleen het aantal dieren zal toenemen maar ook de 
staloppervlakte zal per dier toenemen. Bedrijven die willen groeien moeten 

die ontwikkelruimte 'verdienen'. 
 

De uitbreiding moet ruimtelijk aanvaardbaar zijn. Zowel op de schaal van het 
gebouw, het erf en de inpassing van het erf in het landschap dient aandacht 

te zijn voor de ruimtelijke kwaliteit. De voorgenomen uitbreiding is 

landschappelijk ingepast via een landschappelijk inpassingsplan (zie 
paragraaf 4.3). 

 
Natuur 

De projectlocatie ligt zowel in de Groene Ontwikkelingszone (GO) als in een 

Ganzenfourageergebied (zie onderstaande figuur). 
 

Groene Ontwikkelingszone 
De provincie streeft naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling 

verbonden natuurgebieden. De Groene Ontwikkelingszone (GO) heeft een 

dubbele doelstelling. Er is ruimte voor verdere economische ontwikkeling in 
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combinatie met een (substantiële) versterking van de samenhang tussen 

aangrenzende en inliggende natuurgebieden. 

 
Voor landbouw ligt hier ontwikkelingsruimte, waarbij de kernkwaliteiten (zie 

hierna onder ‘Landschap’) per saldo niet significant worden aangetast. Er 
dient in dat verband sprake te zijn van een goede landschappelijke 

inpassing. De voorgenomen uitbreiding is landschappelijk ingepast via een 

landschappelijk inpassingsplan (zie paragraaf 4.3). 
 

Ganzenfourageergebied 
De Ganzenfoerageergebieden zijn een bijzonder onderdeel van het Gelders 

Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone. De provincie wil invulling 
geven aan de internationale verplichting tot duurzame instandhouding van 

de ganzenpopulatie. De provincie stuurt daarom op het behoud van de 

openheid en de rust in deze gebieden. 
 

De voorgenomen uitbreiding wordt direct tegen de bestaande bedrijfskavel 
gerealiseerd. Zodoende wordt de openheid en rust – en daarmee het 

ganzenfourageergebied - zoveel mogelijk gerespecteerd. 

 

 
 

Landschap 
De projectlocatie ligt binnen het Nationaal Landschap “De Veluwe” en wel in 

het deelgebied “IJsseluiterwaarden”. De kernkwaliteiten van dit deelgebied 
zijn: 

 enige nog breed meanderende rivier, leesbaar rivierenlandschap; 

 gaaf microreliëf van lage rivierduinen, complexen van richels en geulen 

(kronkelwaarden) en dergelijke; 

 grote openheid van de uiterwaarden met nauwelijks bebouwing; 

 steile en gave gradiënt van beboste stuwwallen van de Zuid-Veluwe en 

Hattem naar uiterwaarden; bedijking ontbreekt daar; 
 zicht op Veluwemassief, fraaie stadsgezichten bij Kampen, Zwolle, 

Deventer, Zutphen, Doesburg; weidse vergezichten over de rivier; 

 rust, ruimte en donkerte m.u.v. de omgeving van stedelijke gebieden. 

 

Figuur 3.2:  
Uitsnede kaart 
Omgevingsvisie: natuur   
(Bron: 
www.ruimtelijkeplannen.nl) 
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De voorgenomen uitbreiding is landschappelijk ingepast via een 

landschappelijk inpassingsplan (zie paragraaf 4.3) waarbij onder meer 

rekening is gehouden met de kernkwaliteiten van de “IJsseluiterwaarden”. 
 

Conclusie: het bedrijf voldoet (ruimschoots) aan de eis van grondgebon-
denheid en er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing. 

Doordat de uitbreiding direct tegen de bestaande bedrijfskavel wordt 

gerealiseerd, wordt de openheid en rust van de omgeving zoveel mogelijk 
gerespecteerd. Het project is aldus in overeenstemming met  de 

omgevingsvisie. 

3.2.2 OMGEVINGSVERORDENING GELDERLAND 

In de Omgevingsverordening Gelderland (hierna: de omgevingsverordening) 

vindt de juridische verankering plaats van de omgevingsvisie. De 

omgevingsverordening bevat planologische regels van de provincie 
Gelderland waarmee bestemmingsplannen in overeenstemming moeten zijn. 

Omdat projectafwijkingsbesluit in de omgevingsverordening gelijkgesteld 
wordt met een bestemmingsplan, zijn de regels ook op onderhavig project 

van toepassing.  

 
Landbouw 

Artikel 2.5.2.2 uit de omgevingsverordening geeft voorschriften omtrent de 
uitbreidingsmogelijkheden van een grondgebonden veehouderij. Volgens de 

definitie uit de verordening is er sprake van een grondgebonden veehouderij 

als dat gericht is op het ontwikkelen van activiteiten waarbij de productie 
voor meer dan 50 procent afhankelijk is van het producerend vermogen van 

de grond waarover het bedrijf kan beschikken. In de vorige paragraaf is 
reeds betoogd dat Gelderland deze grondgebondenheid-eis heeft 

ingetrokken, maar dat het bedrijf op het gebied van het voorzien in eigen 
ruwvoerbehoefte, de te beweiden percelen als de mestafzet als 

grondgebonden kan worden aangemerkt (zie ook bijlage 1). 

 
Een dergelijke uitbreiding is verder alleen toegestaan, indien de uitbreiding 

ruimtelijk aanvaardbaar is en voorziet in een goede landschappelijke 
inpassing. Uit het vervolg van deze onderbouwing blijkt dat de uitbreiding 

ruimtelijk op een aanvaardbare wijze inpasbaar is. Voor de voorgenomen 

uitbreiding is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld (zie paragraaf 
4.3).  

 
Voor een grondgebonden (melk)rundveehouderij gelden daarnaast dat er 

geen sprake mag zijn van omschakeling naar een niet-grondgebonden 
veehouderijtak. Daar is hier ook niet het geval. 

 

Natuur 
Aan de uitbreiding van een grondgebonden veehouderij binnen de Groene 

Ontwikkelingszone wordt ingevolge artikel 2.7.2.2., tweede lid van de 
omgevingsverordening geen maximum verbonden, mits: 

 uit ruimtelijke onderbouwing blijkt dat de uitbreiding zodanig wordt 

ingepast in het betreffende landschapstype dat de kernkwaliteiten, in 

hun onderlinge samenhang bezien, per saldo niet significant worden 
aangetast; en 

 deze inpassing planologisch is verankerd.  

 
In het landschappelijk inpassingsplan wordt rekening gehouden met de 

kernkwaliteiten van de “IJsseluiterwaarden” (zie paragraaf 4.3). De 
uitvoering van de landschappelijke inpassing is verzekerd via een voorschrift 

bij het projectafwijkingsbesluit.  
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Landschap  

De voorgenomen uitbreiding ligt binnen het Nationaal Landschap “Veluwe”. 
Een deel van de uitbreiding bevindt zich buiten Groene Ontwikkelingszone. 

Ook hier geldt op grond van artikel 2.7.4.2 van de omgevingsverordening 
dat  alleen bestemmingen mogelijk zijn die de kernkwaliteiten van een 

Nationaal Landschap niet aantasten of versterken.  

 
De op de projectlocatie aan de orde zijnde kernkwaliteiten zijn in paragraaf 

3.2.1 reeds opgesomd. Middels de landschappelijke inpassing is daar bij de 
voorgenomen uitbreiding rekening mee gehouden (zie paragraaf 4.3). 

Tevens is als bijlage 2 een rapport opgenomen waaruit blijkt dat bij de 
voorgenomen uitbreiding vanwege de kernkwaliteit ‘donkerte’ rekening is 

gehouden met de lichtuitstraling uit de stal. 

 
Conclusie:het bedrijf voldoet aan de eisen c.q. voorwaarden die de 

omgevingsverordening stelt aan de uitbreiding van een grondgebonden 
(melk)rundveehouderij op de projectlocatie.   

 

In het landschappelijke inpassingsplan (zie paragraaf 4.3) is rekening 
gehouden met de kernkwaliteiten van “IJsseluiterwaarden”. Het project is 

gelet op voorgaande in overeenstemming met de omgevingsverordening. 

 

3.3  GEMEENTELIJKE BELEID 
Bij de beschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk beleid wordt ingegaan op 
de Structuurvisie 2006, het Landschapsontwikkelingsplan, de Erfgoednota en 

op de geldende bestemmingsplannen “Landelijk Gebied” en “Parapluplan 

Archeologie Rheden 2013”. 

3.3.1 STRUCTUURVISIE 2006 

De “Structuurvisie 2006, Een droom om in te wonen” (hierna: de structuur-

visie) geeft de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente tot 2020 

aan met een doorkijk naar 2030.  
 

De centrale ambitie van de structuurvisie luidt: 
“De gemeente kiest voor een versterking van de woonfunctie en woon-
omgeving. Bij de ruimtelijke ingrepen die daarvoor nodig zijn vormen de 
kwaliteiten van natuur en landschap het vanzelfsprekend uitgangspunt.” 
 

Om recht te doen aan de grote verscheidenheid in de gemeente wordt 
daarbij gezocht naar op maat gesneden oplossingen, vanuit een consistente 

lijn. Om dat te bereiken worden in de visie vijf thema’s onderscheiden: 
1. landschap en cultuurhistorie als basis; 

2. mobiliteit biedt ruimte; 

3. versterking van identiteit van de plek; 
4. onderdeel van een economische regio; 

5. de bewoner centraal. 
 

Over landbouw is in de structuurvisie een uitwerking opgenomen als 

onderdeel van het thema ‘onderdeel van een economische regio’. Daarin is 
aangegeven dat de agrarische sector aandacht verdient vanwege het 

ruimtebeslag en de relatie met natuur-ontwikkeling en toerisme. De 
structuurvisie schetst de volgende ontwikkelingsrichtingen voor de 

landbouw: 
 er is extra aandacht nodig voor de modernisering van het platteland, 

ook vanwege het ruimtebeslag en de relatie met natuurontwikkeling en 

toerisme; 
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 in dat kader zal ook aan nieuwe functies voor vrijkomende agrarische 

bedrijven kunnen worden gedacht, zoals ‘zorgboerderijen’, het benutten 

van de toeristische potenties (bed & breakfast) en verkoop van 

producten vanuit de boerderij. 
 

De voorgenomen uitbreiding is voorzien van een landschappelijke inpassing 
(zie paragraaf 4.3). Voor wat betreft de relatie met natuurontwikkeling 

wordt verwezen naar hetgeen hierover met betrekking tot het provinciaal 

ruimtelijk beleid wordt overwogen (zie paragraaf 3.2). Van een (directe) 
relatie met toerisme is geen sprake, evenmin als van nieuwe functies voor 

vrijkomende agrarische bedrijven.  
  

Conclusie: de voorgenomen bouw van de ligboxenstal past binnen de 
kaders van de structuurvisie. 

3.3.2 LANDSCHAPSONTWIKKELINGSPLAN 

De gemeente beschikt over een landschapsontwikkelingsplan uit mei 2007: 

“Landschapsontwikkelingsplan Rheden – Rozendaal, Een landschap met 
dynamiek”.  

 

Het gemeentelijk beleid in landschapsontwikkelingsplan stelt voorop dat het 
landelijk gebied primair steunt op de twee poten landbouw en natuur. Voor 

blijvende agrarische melkveehouderijen wordt verbetering van de structuur 
ondersteund en wordt realisatie van de ecologische poorten planologisch 

mogelijk gemaakt. 

 
Voor wat betreft de bijbehorende doelstellingen gelden de volgende 

richtlijnen: 
 de voorgenomen ontwikkeling dient in overeenstemming te zijn met de 

ter plaatse aanwezige korrelgrootte; 

 de cultuurhistorische waarden en kwaliteiten voor wonen in het landelijk 

gebied dienen te worden gerespecteerd; 
 de bindende rol voor zichtbare landschapselementen als balans tussen 

landbouwkundig gebruik, natuurontwikkeling en recreatief medegebruik 

dient te worden gestimuleerd. 

 
In het landschapsontwikkelingsplan wordt geconstateerd dat er in de 

gemeente goed functionerende agrarische bedrijven zijn in (onder andere) 
de Fraterwaard. De gemeente biedt kansen voor het voortbestaan van deze 

bedrijven en ondersteunt structuurverbetering van het landbouwareaal.  

 
De projectlocatie ligt gelet op de landschapsvisiekaart in het deelgebied “Het 

netwerk van landschapselementen van Middachten en Hof te Dieren” (zie 
onderstaande figuur). Voor dit deelgebied wordt in het landschapsontwik-

kelingsplan aangegeven dat ontwikkelingen mogelijk zijn, mits het karakter 
van het agrarisch gebied niet aangetast wordt en verrommeling voorkomen 

wordt.  Hierbij horen (verder) de volgende aan de orde zijnde doelstellingen: 

 het netwerk van beplantingselementen wordt behouden en versterkt; 

 aanvullende lijnvormende beplantingen langs perceelsscheidingen zijn 

gewenst; 
 het bieden van toekomstperspectieven voor de blijvende melkveehoude-

rijen heeft prioriteit; 

 de landgoederen en de boerderijen, evenals de typische kenmerken 

daarvan moeten behouden blijven. 
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De voorgenomen uitbreiding wordt landschappelijk ingepast (zie paragraaf 
4.3), waarbij bestaande beplantingselementen behouden blijven en verder 

worden versterkt. Dit gebeurt in lijnvormige elementen. Tevens ziet dit 
project op het bieden van toekomstperspectief aan een blijvende melkvee-

houderij, hetgeen in dit deelgebied prioriteit heeft. Daarnaast doet de voor-

genomen bouw van de ligboxenstal geen afbreuk aan de karakteristieke 
boerderij. De projectlocatie is gesitueerd aan de noordoostkant van de 

bestaande stal en ligt daarmee aan de andere kant van het erf (zie ook 
paragraaf 3.3.3).   

 
Conclusie: de voorgenomen bouw van de ligboxenstal past binnen de 

kaders van het landschapsontwikkelingsplan. 

3.3.3 ERFGOEDNOTA/ERFGOEDPLAN 

De gemeente heeft haar cultuurhistorisch-/erfgoedbeleid vastgelegd in 
“Levend verleden, erfgoednota Rheden 2012-2016” (hierna: erfgoednota). 

In de erfgoednota is onder andere de visie van de gemeente beschreven. 

Daarbij wordt een link gelegd met het eerder opgestelde “Erfgoedplan”.  
Immers, voor erfgoed dat volgens het Erfgoedplan essentieel is voor de 

ruimtelijke identiteit van de gemeente wordt de hoogste prioriteit geven aan 
de instandhouding ervan. 

 

In het Erfgoedplan is een waardering uitgevoerd van het aanwezige erfgoed 
in de gemeente. De boerderij “Noordingsbouwing” is blijkens de gemeen-

telijke monumentenlijst aangewezen als een gemeentelijk monument. Rijks- 
of gemeentelijke monumenten vallen ingevolge het Erfgoedplan automatisch 

in de hoogste waardering. Gelet op het beleid uit de erfgoednota dient de 
boerderij dus in stand te blijven.  

 

De voorgenomen bouw van de ligboxenstal doet geen afbreuk aan de 
boerderij. De projectlocatie is gesitueerd aan de noordoostkant van de 

bestaande stal en ligt daarmee aan de andere kant van het erf.        
 

Figuur 3.3:  
Uitsnede landschaps-
visiekaart   
(Bron: Landschapsontwikke-
lingsplangemeente Rheden) 
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Conclusie: de instandhouding van de als gemeentelijk monument 

aangewezen boerderij “Noordingsbouwing” komt niet in het geding door de 

bouw van de ligboxenstal. Het project is zodoende in overeenstemming met 
het erfgoedbeleid van de gemeente. 

3.3.4 BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED 

Op 27 januari 2009 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Landelijk 

Gebied” vastgesteld.  
 

Ter plaatse van de projectlocatie geldt volgens dit bestemmingsplan de 
volgende planologische regeling (zie onderstaande figuur): 

 enkelbestemming “Agrarisch gebied met landschaps- en 

natuurwaarden”: ter plaatse is een agrarisch bedrijf toegestaan, met 
uitzondering van een boomkwekerij, intensieve veeteelt of een 

paardenfokkerij; 

 dubbelbestemming “Waterstaatsdoeleinden”: in het geval van 

graafwerkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist. 
  

 
 
Op grond van de bouwregels van de agrarische enkelbestemming zijn 

bedrijfsgebouwen uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan. Aangezien de 
projectlocatie buiten het bouwvlak ligt, is het op grond van het bestem-

mingsplan niet toegestaan om ter plaatse de ligboxenstal op te richten.  

 
Een tweede strijdigheid die zich voordoet met het geldende bestemmings-

plan, is dat het bedrijf vanwege de begripsomschrijving in dit bestemmings-
plan als ‘intensieve veehouderij’ moet worden aangemerkt. Volgens deze 

begripsomschrijving zijn intensieve veehouderijen bedrijven waar de dieren 

niet biologisch gehouden worden. Omdat bij initiatiefnemer het melkvee niet 
biologisch wordt gehouden, is er volgens het geldend bestemmingsplan dus 

sprake van een intensieve veehouderij. Vanwege het grondgebonden 
karakter van de melkveehouderij (zie bijlage 1) wenst de gemeente mee te 

werken aan voorgenomen uitbreiding.    
 

In overleg met de gemeente is ervoor gekozen om voorgenomen uitbreiding 

planologisch mogelijk te maken via een projectafwijkingsbesluit. 
  

Figuur 3.4:  
Uitsnede plankaart 
bestemmingsplan Landelijk 
Gebied   
(Bron:  gemeente Rheden) 
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Conclusie: de voorgenomen bouw van de ligboxenstal is in strijd met het 

de geldende bestemmingsplan“Landelijk Gebied”. Met de gemeente is 

afgesproken om de voorgenomen uitbreiding planologisch in te passen op 
basis van een projectafwijkingsbesluit. 

3.3.5 BESTEMMINGSPLAN PARAPLUPLAN ARCHEOLOGIE 

Op 15 april 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Parapluplan 

Archeologie Rheden 2013” vastgesteld (hierna: paraplubestemmingsplan). 
Dit paraplubestemmingsplan vormt de juridische vertaling van het 

gemeentelijk archeologiebeleid. 
 

Op grond van dit paraplubestemmingsplan zijn aan de projectlocatie twee 
verschillende archeologische dubbelbestemmingen toegekend (zie 

onderstaande figuur): 

 Waarde – Archeologie 1: binnen deze dubbelbestemming geldt een 

archeologische onderzoeksplicht bij een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk groter dan 

100 m² en waarbij dieper wordt gegraven dan 30 cm. Tevens is een 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden vereist bij een bouwplan met 

voornoemde afmetingen, indien gronden afgegraven worden of 
opgehoogd worden met meer dan 100 cm, dan wel sprake is van 

andersoortige aanlegactiviteiten;  
 Waarde – Archeologie 2: binnen deze dubbelbestemming geldt een 

archeologische onderzoeksplicht bij een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk groter dan 

250 m² en waarbij dieper wordt gegraven dan 30 cm. Tevens is een 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden vereist bij een bouwplan met 
voornoemde afmetingen, indien gronden afgegraven worden of 

opgehoogd worden met meer dan 100 cm, dan wel sprake is van 
andersoortige aanlegactiviteiten; 

 

 
 

  

Figuur 3.5:  
Uitsnede kaart paraplu-
bestemmingsplan: 
archeologische 
dubbelbestemmingen   
(Bron: 
www.ruimtelijkeplannen.nl) 
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Om de archeologische waarden in beeld te brengen, is een archeologisch 

onderzoek uitgevoerd (zie paragraaf 4.4).  Daarnaast zal voor de voorge-

nomen uitbreiding een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een 
werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden worden aangevraagd. 

   
Conclusie:het project wordt in overeenstemming met het paraplubestem-

mingsplan voorbereid en uitgevoerd. 
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HOOFDSTUK 4 RUIMTELIJKE ASPECTEN   

In dit hoofdstuk worden de ruimtelijke aspecten van het plan beschreven, 
waaronder de gevolgen voor natuur, flora en fauna, landschap, 

cultuur/archeologie en verkeer. 

 

4.1  NATUUR: GEBIEDSBESCHERMING 
De bescherming van de natuur in Nederland vindt plaats door Europese en 
nationale wetgeving. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen soorten-

bescherming en gebiedsbescherming. Deze staan los van elkaar en hebben 

ieder hun eigen werking. In deze paragraaf gaan we in op de gebieds-
bescherming. De soortenbescherming komt in de volgende paragraaf aan 

bod. 
 

Bij de beschrijving van de ter plaatse geldende gebiedsbescherming gaan 

we in op de Natura 2000-gebieden, de Ecologische Hoofdstructuur (hierna: 
EHS) en de zeer kwetsbare gebieden op grond van de Wet ammoniak en 

veehouderij (hierna: Wav).  

4.1.1 NATURA 2000 

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebied-
en in Europa, die worden aangewezen ter uitvoering van twee Europese 

richtlijnen: de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. Deze gebieden worden in 
Nederland op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw) 

beschermd.  
 

Op onderstaande kaart zijn met geel de Natura 2000-gebieden weerge-

geven die in de omgeving van de projectlocatie liggen.  
 

 
 

De Natura 2000-gebieden die in de omgeving zijn gelegen, zijn: 
 Uiterwaarden IJssel (maakt tezamen met andere Natura 2000-gebieden 

onderdeel uit van ‘Rijntakken’): dit Natura 2000-gebied is per 24 maart 

2000 als Vogelrichtlijngebied en per 7 december 2004 als 

Natura 2000- gebieden   
 

Figuur: 4.1: Natura 2000- 
gebieden in omgeving 
planlocatie 
(Bron: Alterra) 
 



 
 

R
u

im
te

lij
ke

 o
n

d
er

b
o

u
w

in
g 

b
o

u
w

 li
gb

o
xe

n
st

al
 F

ra
te

rw
aa

rd
 1

 E
lle

co
m

 

22 

Habitatrichtlijngebied aangewezen. De projectlocatie ligt (deels) in dit 

Natura 2000-gebied; 

 Veluwe: dit Natura 2000-gebied is per 24 maart 2000 als 

Vogelrichtlijngebied en per 7 december 2004 als Habitatrichtlijngebied 
aangewezen. Het bevindt zich op 1,9 kilometer afstand van de 

projectlocatie; 
 Landgoederen Brummen: dit Natura 2000-gebied is per 7 december 2004 

als Habitatrichtlijngebied. Het bevindt zich op 7 kilometer afstand van de 

projectlocatie. 

 
De volgende tabel geeft de ammoniakemissie weer waarvoor op 30 april 

2014 door Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland een vergunning 
in de zin van artikel 19d van de Nbw is verleend (zie bijlage 3). Daarbij komt 

de emissie uit op een totaal van 1.715 kilogram ammoniak. 
 

 
 
De voorgenomen uitbreiding past binnen de verleende Nbw-vergunning. 

 
Conclusie: voor dit project is een vergunning verleend in de zin van artikel 

19d van de Nbw. In dat verband is reeds een passende beoordeling 
uitgevoerd, waaruit blijkt dat de voorgenomen uitbreiding geen significant 

negatieve effecten heeft voor beschermde habitats en soorten. Het project is 

daarmee in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving omtrent 
Natura 2000. 

4.1.2 EHS/GGN 

De EHS is een samenhangend geheel van natuurgebieden van 

(inter)nationaal belang met als doel de veiligstelling van ecosystemen met 
de daarbij behorende soorten, bestaande uit de meest waardevolle natuur- 

en bosgebieden en andere gebieden met belangrijke aanwezige en te 
ontwikkelen natuurwaarden. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en 

dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat de natuurgebieden hun 

waarde verliezen.  
 

In Gelderland wordt de EHS gevormd door het Gelders Natuurnetwerk 
(GNN). Het GNN bestaat enerzijds uit alle gebieden met een 

natuurbestemming binnen de voormalige Gelderse EHS en anderzijds uit het 
zoekgebied van 7.300 ha voor 5.300 ha nieuwe natuur. Daarnaast maken de 

reeds gerealiseerde delen van verbindingszones deel uit van het GNN. Het 

beleid met betrekking tot het GNN is ten eerste gericht op de bescherming 
en het herstel van de aanwezige natuurwaarden, ten tweede op de 

ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden.  
 

De Groene Ontwikkelingszone (GO) bestaat uit alle gebieden met een 

andere bestemming dan natuur binnen de voormalige Gelderse EHS. Het 
beleid met betrekking tot de GO is gericht op het versterken van de 

ecologische samenhang door de aanleg van ecologische verbindingszones, 
waaronder landgrensoverschrijdende klimaatcorridors. De ontwikkelings-

doelstelling is tweeledig: ontwikkeling van functies in combinatie met 
versterking van de kernkwaliteiten natuur en landschap. Zoals uit paragraaf 

3.2.2 blijkt, staat de provincie de ontwikkeling van een grondgebonden 

veehouderij in de GO onder voorwaarden toe. 
 

EHS 
 

Tabel 4.1: ammoniakemissie 
vergunde situatie  
 

GNN 
 

GO 
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In de onderstaande figuur zijn de GNN- en GO-gebieden in de omgeving van 

de projectlocatie weergegeven. Daaruit volgt dat de bedrijfslocatie is 
gelegen in de GO, maar op een afstand van circa 150 meter van het meest 

dicht bij gelegen gebied dat tot het GNN behoort. Door uitbreiding van het 
bedrijf wordt het GNN niet aangetast cq. doorkruist.  

 

 
  

Conclusie: het project leidt niet tot aantasting of doorkruising van het GNN. 
Omdat sprake is van een voorgenomen uitbreiding van een grondgebonden 

veehouderij en tevens wordt voldaan aan de voorwaarden die daarvoor 

gelden in de GO (zie ook paragraaf 4.3), is het project in overeenstemming 
met het natuurbeleid van de provincie.  

4.1.3 KWETSBARE GEBIEDEN WET AMMONIAK EN VEEHOUDERIJ 

De Wav vormt een onderdeel van de ammoniakregelgeving voor dieren-
verblijven van veehouderijen. Deze wet beschermt onder andere zeer 

kwetsbare gebieden tegen de uitstoot van ammoniak van veehouderijen. 

Deze geldt voor vergunningplichtige bedrijven (die een omgevings-
vergunning milieu nodig hebben). 

 
Op grond van artikel 2 van de Wav wijst de provincie de gebieden aan die 

als zeer kwetsbaar gebied worden aangemerkt. Het betreft alleen de voor 

verzuring gevoelige gebieden, of delen daarvan, die zijn gelegen in de 
ecologische hoofdstructuur. In onderstaande figuur zijn de kwetsbare 

gebieden in de omgeving van de projectlocatie weergegeven. 
 

De locatie is niet gelegen in een 250 meter zone rondom een zeer kwetsbaar 

gebied in het kader van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). Het 
dichtstbijzijnde zeer kwetsbaar Wav-gebied is gelegen op 1,9 km. 

 
Conclusie: de projectlocatie ligt niet in een zone van 250 meter rondom 

een zeer kwetsbaar gebied in het kader van de Wav. 
 

Wav: kwetsbare gebieden 
 

Figuur: 4.2: Uitsnede kaart 
Omgevingsvisie: natuur   
(Bron: 
www.ruimtelijkeplannen.nl) 
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4.2  FLORA- EN FAUNA: SOORTENBESCHERMING 
De Flora- en faunawet is op 1 april 2002 in werking getreden. Deze wet 

regelt de bescherming van planten- en diersoorten. In de Flora- en faunawet 
zijn EU-richtlijnen voor de bescherming van soorten opgenomen 

(Habitatrichtijn, Vogelrichtlijn) en het internationale CITES-verdrag voor de 
handel in bedreigde diersoorten. De doelstelling van de wet is de 

bescherming en het behoud van de gunstige staat van instandhouding van 

in het wild levende planten- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is 
“nee, tenzij”. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op 

beschermde soorten in principe verboden zijn. 
 

In het kader van de Flora- en faunawet moet in beeld gebracht worden of 

het voornemen nadelige effecten heeft op aanwezige, of mogelijk aanwezige  
beschermde flora en fauna. Om dit in beeld te brengen is een quick scan 

flora en fauna uitgevoerd door Econsultancy. Aan de hand van de resultaten 
van de quick scan kan worden aangegeven of nadere inventarisaties 

gewenst zijn of dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de effecten 

op aanwezige (beschermde) flora en fauna geen bedreiging opleveren en of 
ontheffingen in het kader van de Flora- en faunawet noodzakelijk zijn. 

 
De onderzoekslocatie betreft een grasperceel en een ruigterand met enkele 

wilgen. De aanwezigheid van geschikt habitat op de onderzoekslocatie voor 
de verschillende soorten en soortgroepen is weergegeven in tabel 4.2. In de 

tabel is samengevat of de voorgenomen ingreep mogelijk verstorend kan 

werken en wat de consequenties zijn voor eventuele vervolgstappen, zoals 
soortgericht nader onderzoek of vergunningtrajecten. In de tabel is weer-

gegeven of maatregelen noodzakelijk zijn om overtreding van de Flora- en 
faunawet voor bepaalde soortgroepen te voorkomen. 

 

Figuur: 4.3  Ligging zeer 
kwetsbare gebieden Wav 
(Bron: Atlas Gelderland) 
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Uit de tabel volgt dat er voor de verschillende soorten en soortgroepen geen 

nader onderzoek noch een ontheffingsaanvraag nodig is. De rapportage van 

de quick scan is als bijlage 4 opgenomen. Voor een uitgebreide beschrijving 
van de bevindingen van de quick scan wordt naar dit rapport verwezen. 

 
Conclusie: gelet op de uitgevoerde quick scan is geen nader onderzoek 

vereist en hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden. 
 

4.3 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING 
Om de voorgenomen ontwikkeling landschappelijk in te passen heeft Buro 
Greet Bierema een landschappelijke onderbouwing c.q. landschappelijk 

inpassingsplan opgesteld. In onderstaande figuur is een uitsnede uit het 
landschappelijk inpassingsplan weergegeven. Voor een uitgebreide 

onderbouwing van dit inpassingsplan wordt naar bijlage 5 verwezen. 

 

  
 

Tabel 4.2: Quick scan flora 

en fauna 

Figuur 4.4: Voorstel 

landschappelijke inpassing 
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Conclusie: de voorgenomen ontwikkeling is voorzien van een 
landschappelijke inpassing. 

 

4.4  ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORIE  
Op 16 januari 1992 is in Valletta (Malta) het Europees Verdrag inzake de 

bescherming van het archeologisch erfgoed (Verdrag van Malta) 
ondertekend. Het Nederlandse parlement heeft dit verdrag in 1998 

goedgekeurd. Het Verdrag van Malta voorziet in bescherming van het 
Europees archeologisch erfgoed onder meer door de risico's op aantasting 

van dit erfgoed te beperken. Deze bescherming is in Nederland wettelijk 

verankerd in de Monumentenwet. Op basis van deze wet zijn mogelijke 
(toevals)vondsten bij het verrichten van werkzaamheden in de bodem altijd 

beschermd. Er geldt een meldingsplicht bij het vinden van (mogelijke) 
waardevolle zaken. Dat melden dient terstond te gebeuren.  

 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening in relatie tot de 

Monumentenwet kan vooronderzoek naar mogelijke waarden nodig zijn. Is 

de verwachting dat er archeologisch waardevolle zaken aanwezig kunnen 
zijn, dan is vooronderzoek nodig.  

 
Om de archeologische waarden van het projectgebied in beeld te brengen is 

een archeologisch onderzoek uitgevoerd door Hamaland Advies (zie bijlage 

6). Omdat er op het bestaande bedrijfsperceel geen veranderingen 
plaatsvinden, die de archeologische waarden kunnen aantasten, bestaat de 

onderzoekslocatie alleen uit het deel waar de voorgenomen uitbreiding 
plaatsvindt (zie figuur 4.5). 

 

 
  

Uit het bureauonderzoek dat in het kader van het archeologisch onderzoek is 
uitgevoerd, volgt dat een hoge kans op mogelijke archeologische waarden in 

het projectgebied zouden kunnen bevinden vanaf de Late Middeleeuwen. 
Daarom is aansluitend een inventariserend veldonderzoek verricht in de 

vorm van een karterend booronderzoek. 
 

Uit de resultaten van het karterend booronderzoek blijkt dat de verwachte 

vondst- en/of spoorcomplexen niet in het onderzoeksgebied aanwezig zijn.  

Archeologie 

Figuur 4.5: 
Onderzoekslocatie 
archeologisch onderzoek 
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Op grond van de onderzoeksresultaten van het karterend booronderzoek is 

gebleken dat in het projectgebied weliswaar sprake is van een intacte 
bodemopbouw, maar dat er sprake is van een volledig natuurlijk profielver-

loop zonder sporen van menselijke bewoning. Er zijn geen relevante cultuur-
lagen of relevante archeologische indicatoren aangetroffen. Vervolgonder-

zoek wordt derhalve niet noodzakelijk geacht. 

 
De Modernisering Monumentenwet (MoMo) heeft op 1 januari 2012 tot een 

wijziging van art. 3.6.1, lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 
geleid. Sindsdien moet ieder bestemmingsplan tevens een analyse van 

cultuurhistorische waarden van het plangebied  bevatten. 
 

In de toelichting van een bestemmingsplan of in de ruimtelijke  onderbouw-

ing dient hiertoe een beschrijving opgenomen te worden van de wijze waar-
op met de eventueel in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en 

in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. 
Hierbij dient tevens historisch (stede)bouwkundige geografie te worden 

meegenomen in de belangenafweging. Aangegeven dient te worden welke 

conclusies aan de geanalyseerde waarden worden verbonden, en op welke 
wijze deze zijn geborgd in het plan. 

 
In de rapportage van het archeologisch onderzoek wordt ingegaan op de 

(cultuur)historische ontwikkelingen op de projectlocatie (zie paragraaf 2.2. 
van de rapportage). Daaruit volgt dat het projectgebied ver buiten de 

oorspronkelijke middeleeuwse woonterp ligt waarop het erf Noordingsbe-

bouwing aanwezig is. De huidige boerderij is een 19e eeuwse opvolger van 
de oorspronkelijke boerderij. Het projectgebied is voor zover te herleiden 

valt altijd onbebouwd geweest en sinds de Nieuwe Tijd in gebruik als 
akkerland en weidegebied. 

 

De boerderij “Noordingsbouwing” is blijkens de gemeentelijke monumenten-
lijst aangewezen als een gemeentelijk monument. De voorgenomen bouw 

van de ligboxenstal doet geen afbreuk aan de boerderij. De projectlocatie is 
gesitueerd aan de noordoostkant van de bestaande stal en ligt daarmee aan 

de andere kant van het erf.        

 
Ook uit informatie van de provincie waarop cultuurhistorische waarden zijn 

weergegeven (o.a. Atlas Gelderland, provinciale Belvoirbeleid), komt naar 
voren dat op de projectlocatie geen bijzondere betekenis heeft op 

cultuurhistorisch gebied. 
 

Conclusie: het project tast geen archeologische of cultuurhistorische 

waarden aan en is daarmee uitvoerbaar. 
 

4.5  PARKEREN EN ONTSLUITING 
Uitgangspunt van de gemeente Rheden  is dat elke initiatiefnemer van 

bouwplannen zorgdraagt voor zijn eigen parkeeroplossing en dat een nieuw 

bouwinitiatief geen parkeerproblemen in de omgeving mag veroorzaken.  
 

Binnen de inrichting is voldoende parkeergelegenheid aanwezig voor 
bezoekers en medewerkers. In het geval waarin meerdere vrachtwagens 

tegelijkertijd het bedrijf aandoen, is er binnen het bouwblok ruimte om deze 

te herbergen. Er is voldoende erfverharding aanwezig in de beoogde situatie 
om meerdere vrachtwagens elkaar te laten passeren. 

 

Parkeren 

Cultuurhistorie 
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Het bedrijf ligt aan de Fraterwaard die uitkomt op de Ellecomsedijk (N317). 

Het verkeer dat zich op de Fraterwaard bevindt is bestemmingsverkeer, het 

verkeer op de Ellecomsedijk bestaat uit doorgaand verkeer en 
bestemmingsverkeer naar de omliggende agrarische bedrijven en woningen.  

 
Het project leidt tot een uitbreiding van bedrijfsactiviteiten, maar heeft geen 

consequenties voor de wegenstructuur. Onderhavige ontwikkeling leidt niet 

tot een substantiële verhoging van de verkeersintensiteit op de Fraterwaard 
of wegen in de omgeving en heeft daarmee geen consequenties voor de 

verkeersveiligheid.  
 

Gelet op de ligging nabij de Ellecomsedijk is de locatie is goed ontsloten. 
Aangezien de op/-afrit naar de A348 eveneens nabij is, is het bedrijf tevens 

goed aangesloten op het (boven)regionale wegennet. 

  
Conclusie: het projectgebied beschikt over voldoende parkeergelegenheid 

en wordt goed ontsloten. 
 

  

Ontsluiting 
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HOOFDSTUK 5 MILIEUASPECTEN   

In dit hoofdstuk worden de milieuaspecten van het project behandeld. We 
gaan nader in op de gevolgen voor (achtereenvolgens) bodem, externe 

veiligheid, geluid, geur, luchtkwaliteit, water en gezondheid. Aan het eind 

wordt de beoordeling in het kader van de milieueffectrapportage besproken.  

 

5.1  BODEM 
Voor de volgende bouwwerken moet de bodemkwaliteit worden getoetst: 

 bouwwerken waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen 

zullen verblijven (verblijfsduur van twee of meer uren per (werk)dag; 
 voor het bouwen waarvoor een omgevingsvergunning om te bouwen 

vereist is. 

 

Voor de ligboxenstal is weliswaar een omgevingsvergunning om te bouwen 
vereist, maar het is geen bouwwerk waarin mensen (nagenoeg) voortdurend 

zullen verblijven. De verblijfsduur zal uitkomen op minder dan twee uur per 
(werk)dag. Aldus hoeft de bodemkwaliteit niet getoetst te worden.  In de 

huidige situatie is het projectgebied reeds sinds jaar en dag in gebruik als 

grasland. In het verleden zijn geen bodembedreigende activiteiten verricht. 
 

Dit volgt eens te meer uit het gegeven dat de grond in verband met de 
ligging in de uiterwaarden van de IJssel  juist opgehoogd moet worden 

teneinde de ligboxenstal op een veilig niveau te brengen. Er wordt dus juist 
grond aangevoerd voor de voorgenomen ontwikkeling. 

 

Gelderland beschikt over een kaart waarop locaties getoond worden 
waarover bij de provincie bodemverontreinigingen bekend zijn (zie 

onderstaande figuur).  Uit deze figuur volgt dat in de directe omgeving van 
het bedrijf geen verontreinigingen bekend zijn. 

 

  

Conclusie: de bodemgesteldheid vormt geen belemmering voor het 
toekomstig gebruik van het perceel 

Figuur 5.1:  
Uitsnede kaart bodem-
verontreinigingen  
(Bron: Atlas Gelderland) 
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5.2 EXTERNE VEILIGHEID 
Bij ruimtelijke plannen dient rekening te worden gehouden met het aspect 

externe veiligheid. Daartoe moeten de risico’s voor de bevolking, die 
verbonden zijn aan gevaar veroorzakende activiteiten, in beeld worden 

gebracht. Hiertoe worden bij risicovolle activiteiten risicocontouren 
aangebracht. Een risicocontour (ofwel plaatsgebonden risico) geeft aan hoe 

groot in de omgeving de overlijdenskans is door een ongeval met een 

risicobron: binnen de contour is het risico groter, buiten de contour is het 
risico kleiner.  

 
Bij de realisering van dit project is geen sprake van risicovolle activiteiten. 

Onderstaande figuur geeft de aanwezigheid van andere risicovolle 

inrichtingen in de omgeving weer. 
 

  
In directe omgeving van het projectgebied zijn geen risicovolle inrichtingen 

gelegen (de stip die op het bedrijf zelf staat heeft betrekking op de 
aanwezige dieseltank). De als ‘overig’ aangeduide inrichting aan de andere 

kant van de IJssel die het meest in de buurt van het bedrijf ligt, betreft een 

camping. 
 

Verder is het projectgebied niet gelegen binnen een (hinder)zone of 
werkstrook van hoofdleidingen of kabels. Er liggen geen hoofdleidingen voor 

olie, gas of water en geen hoogspanningsleidingen in of direct nabij het 

projectgebied, waarmee rekening zou moeten worden gehouden.  
 

Conclusie: in de directe omgeving van het projectgebied zijn geen 
belemmeringen op het gebied van externe veiligheid die aan de 

voorgenomen uitbreiding in de weg staan. 
 

5.3 GELUIDHINDER 
In het kader van het aspect geluid is de Wet geluidhinder (Wgh) van 
toepassing. Doel van deze wet is het terugdringen van hinder als gevolg van 

geluid en het voorkomen van een toename van geluidhinder in de toekomst. 
In dit kader is onderzocht of de toekomstige ontwikkelingen geen negatieve 

effecten hebben op de omgeving.  

 

Figuur 5.2: Risicokaart 
omgeving plangebied 
(Bron: Risicokaart) 
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Geluid binnen de inrichting 
In het kader van de voorgenomen uitbreiding zijn verschillende geluids-

bronnen te onderscheiden die bijdragen aan de geluidsemissie. De 
belangrijkste hiervan zijn: 

 laden en lossen van dieren; 

 laden van mest; 

 lossen van voeders; 

 laden van kadavers; 

 afvoeren van melk 

 aan- en afvoerbewegingen met personenwagens; 

 gebruik van tractor; 

 gebruik van melkrobot en koelmachine. 

De aan- en afvoerbewegingen vinden zo ver mogelijk plaats van  
geluidsgevoelige objecten. 

 
Voor de bepaling van de geluidbelasting moeten woningen van derden 

worden aangemerkt als geluidgevoelige objecten. De geluidshinder van de 

onderhavige inrichting wordt zoveel mogelijk beperkt door te zorgen dat 
zoveel mogelijk aan- en afvoerbewegingen plaatsvinden tijdens de 

dagperiode.   
 

Aanvaardbaar woon- en leefklimaat 
Uit de VNG-brochure “Bedrijven en milieuzonering” uit 2009 (hierna: de 
VNG-publicatie) blijkt dat voor bedrijven waar rundvee gehouden wordt, de 

richtafstand voor geluid 30 meter bedraagt. De afstand tot het 
dichtstbijzijnde geluidsgevoelig object bedraagt ca. 500 meter, ofwel ruim 

boven de richtafstand van 30 meter zoals vermeld in de VNG-publicatie.  
 

Omdat de afstand tot het dichtstbijzijnde geluidsgevoelige object ruim boven 

de richtafstand van 30 meter ligt en de activiteiten binnen inrichting niet 
leiden tot een onacceptabele geluidshinder, kan een goed woon- en 

leefklimaat voor het milieuaspect geluid worden gegarandeerd.  
 

Conclusie: er zijn geen belemmeringen op het gebied van geluid die aan de 

voorgenomen uitbreiding in de weg staan. 
 

5.4 GEUR 
De beoordeling van geur vindt plaats aan de hand van de Wet geurhinder en 

veehouderij en het criterium van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  

 
Wet geurhinder en veehouderij 
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het beoordelingsskader voor 
inrichtingen die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben in de zin van 

artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo (hierna: omgevingsvergunning 

milieu). Bij een beslissing inzake de omgevingsvergunning milieu voor het 
oprichten of veranderen van een veehouderij betrekt het bevoegd gezag de 

geurhinder, door de geurbelasting vanwege tot veehouderijen behorende 
dierenverblijven uitsluitend op de wijze als aangegeven bij of krachtens de 

artikelen 3 tot en met 9 van de Wgv. 
 

Als er voor de voorgenomen ontwikkeling geen omgevingsvergunning milieu 

nodig is, gelden de geurvoorschriften uit paragraaf 3.5.8 van het Activitei-
tenbesluit. Voor de voorgenomen ontwikkeling is geen omgevingsvergunning 

vereist, maar wordt een melding in het kader van het Activiteitenbesluit 
(hierna: de melding) ingediend. Derhalve dient getoetst te worden aan de 

geurvoorschriften uit het Activiteitenbesluit.  

 

Wgv 
 
 

Activiteitenbesluit 
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De geuremissie uit de dierenverblijven wordt berekend op basis van 

vastgestelde geuremissiefactoren per diercategorie die zijn opgenomen in de 

Regeling geurhinder en veehouderijen. De wet geeft maximale waarden 
voor de geurbelasting die de veehouderij op een gevoelig object mag 

veroorzaken.  
 

In artikel 3.115 van het Activiteitenbesluit wordt aangegeven wat de 

maximale geurbelasting in odour units per kubieke meter lucht mag 
bedragen op de geurgevoelige objecten in de omgeving. Voor wat betreft de 

geurbelasting gelden de volgende normen, rekening houdend met het feit 
dat de projectlocatie buiten een concentratiegebied en buiten de bebouwde 

kom ligt:  
 voor geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom geldt een 

maximale geurbelasting van 2,0 odour units per kubieke meter lucht; 

 voor de geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom geldt een 

maximale geurbelasting van 8,0 odour units per kubieke meter lucht; 

 in afwijking van het voorgaande geldt op grond van artikel 3.116 van 

het Activiteitenbesluit in het geval van een geurgevoelig object bij een 
(voormalige) veehouderij in het buitengebied een minimumafstand van 

50 meter tot het emissiepunt. 
 

Op grond van artikel 3.117 van het Activiteitenbesluit bedraagt de afstand 

tussen een geurgevoelig object en een veehouderij waar dieren worden 
gehouden waarvoor geen geuremissiefactor is vastgelegd, buiten de 

bebouwde kom ten minste 50 meter. Artikel 3.119 van het Activiteitenbesluit 
bepaalt dat de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de 

buitenzijde van een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom ten 
minste 25 meter is. 

 

Op grond van artikel 6 van de Wgv (in samenhang gelezen met artikel 3.118 
van het Activiteitenbesluit) kan bij gemeentelijke verordening worden 

bepaald dat binnen een deel van het grondgebied van de gemeente andere 
waarden van toepassing zijn dan zoals voorgeschreven.De gemeente 

Rheden beschikt niet over een dergelijke verordening. 

 
Voor de in de nieuw op te richten ligboxenstal te houden dieren zijn geen 

geuremississiefactoren vastgesteld. Derhalve geldt op grond artikel 3.117 
van het Activiteitenbesluit een vaste afstand van ten minste 50 meter, 

aangezien het dichtstbijzijnde geurgevoelige object buiten de bebouwde 
kom is gelegen. De afstand van de nieuw te bouwen ligboxenstal tot 

omliggende geurgevoelige objecten is ca. 500 meter en voldoet daarmee 

ruimschoots aan de eisen van het Activiteitenbesluit. 
 

Aanvaardbaar woon- en leefklimaat 
De VNG-brochure “Bedrijven en milieuzonering” houdt bedrijven waar 

rundvee gehouden wordt voor geur een richtafstand aan van 100 meter. Het 

dichtsbijzinde geurgevoelige object in de omgeving bevindt zich op een 
afstand van meer dan 500 meter. Voor wat betreft de geursituatie ter 

plaatse van het project is sprake van een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat. 

 

Conclusie: er zijn geen belemmeringen op het gebied van geur die aan de 
voorgenomen uitbreiding in de weg staan. 

 

5.5 LUCHTKWALITEIT 
Ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit is titel 5.2 (‘Luchtkwaliteitseisen’) 

van de Wet milieubeheer (hierna: Wm) van belang. De kern van deze 
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wettelijke regeling is artikel 5.16 Wm. In het tweede lid van dit artikel staan 

de bevoegdheden genoemd bij de uitvoering waarvan aan de grenswaarden 

voor luchtkwaliteit moet worden getoetst. Deze grenswaarden zijn genoemd 
in bijlage 2 van de Wm    

 
Zo wordt ook de vaststelling van een bestemmingsplan genoemd. In begin-

sel moet dus onderzocht worden wat de invloed is van ieder afzonderlijk 

bestemmingsplan op de luchtkwaliteit. Deze hoofdregel leidt uitzondering 
als: 

 een project in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

(NSL) is opgenomen; 
 of als een project niet in betekenende mate bijdraagt aan de 

concentratie van vervuilende stoffen in de buitenlucht. 

 
Het voorgenomen plan is niet opgenomen in de NSL. Eveneens is er in 

beginsel geen sprake van een project zoals genoemd in de Regeling niet in 

betekenende mate (Regeling NIBM). Derhalve dient het plan te worden 
getoetst aan de grenswaarden uit bijlage 2 van de Wm. 

 
Bij de beoordeling van een voornemen met betrekking tot een veehouderij 

gaat het om de emissie van fijn stof. Door veehouderijen wordt fijn stof in 

de vorm van PM10 uitgestoten. De grenswaarden voor fijn stof in de vorm 
van PM10 zijn als volgt vastgelegd in bijlage 2 van de Wm: 

 jaargemiddelde concentratie: 40 µg per kuub; 

 daggemiddelde concentratie: 50 µg per kuub; 

 aantal toegestane overschrijdingen van daggemiddelde: maximaal 35 

keer. 
 

Veehouderijen zijn niet opgenomen in de Regeling NIBM. Toch is het niet 
altijd noodzakelijk om met behulp van een berekening vast te stellen of er 

sprake is van NIBM. Dit kan ook gedaan worden met een motivering, 

bijvoorbeeld op basis van ervaring. Er zijn genoeg projecten die namelijk 
overduidelijk NIBM zijn en waar een berekening niets toevoegt aan de 

conclusie. Als hulpmiddel bij de motivering is een vuistregel opgesteld 
waarmee aangetoond kan worden dat een uitbreiding/oprichting NIBM is. 

Deze staan in de onderstaande tabel, die gebaseerd is op de 3% NIBM-

grens, dus van na de inwerkingtreding van het NSL. In de tabel kan bij de 
betreffende afstand de hoeveelheid emissie worden afgelezen waarmee een 

veehouderij nog kan uitbreiden om niet in betekende mate bij te dragen. 
Met behulp van de emissiefactorenlijst op www.vrom.nl kan uitgerekend 

worden of de totale toename in emissie onder de NIBM grens blijft. Dit kan 
door de hoeveelheid nieuwe dieren te vermenigvuldigen met de emissie-

factor en deze te vergelijken met de waarden uit de tabel. 

 
Indien bij een bepaalde afstand niet méér wordt geëmitteerd dan is opge-

nomen in de tabel dan is de oprichting/uitbreiding zeker NIBM. Wanneer de 
toename in emissie in grammen hoger is dan in de tabel opgenomen is het 

project mogelijk IBM. Er zal een berekening met ISL3a uitgevoerd moeten 

worden om aan te tonen dat geen grenswaarden worden overschreden 
ofwel de uitbreiding bij precieze berekening toch NIBM blijkt te zijn. 

 

 
 

Uit bovenstaand tekstfragment volgt dat de totale toename in fijn stof 
emissie moet worden berekend door het aantal nieuwe dieren te 

Grenswaarden bijlage 2  
Wet milieubeheer 

 
 

Tabel 5.1 Normen NIBM 
emissie fijn stof  
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vermenigvuldigen met de vastgestelde fijn stof emissiefactor. De 

voorgenomen situatie betreft een toename van de emissie van fijn stof (zie 

tabel 5.2). 
 

 
 

In het geval van de voorgenomen ontwikkeling is de toename van de fijn 
stof emissie 8.714 gram per jaar. Omdat de gevoelige objecten op ca. 500 

meter van het emissiepunt van zijn gelegen, kan op basis van de daarbij 
behorende NIBM-bovengrens uit tabel 5.1 geconcludeerd worden dat de 

toename NIBM is. 

 
Gezien de afstand van ruim 500 meter tot de dichtstbijzijnde woning, kan 

eveneens een aanvaardbaar woon- en leefklimaat worden gegarandeerd 
voor wat betreft de stofhinder vanwege het houden van rundvee. Immers, 

de VNG-publicatie houdt daarvoor een richtafstand aan van 30 meter.  

 
Conclusie: de conclusie luidt dat dit plan in overeenstemming is met de 

luchtkwaliteitseisen. 
 

5.6 WATER 
Op grond van artikel 5.20 Besluit omgevingsrecht (Bor) juncto artikel 3.1.6, 
eerste lid, onder b van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro)dient in het 

kader van  een projectafwijkingsbesluit te worden aangegeven op welke 
wijze rekening is gehouden met de gevolgen van het project voor de 

waterhuishoudkundige situatie. 
 

Het projectgebied ligt binnen het beheersgebied van Rijkswaterstaat. Met 

Rijkswaterstaat is contact over de waterhuishoudkundige aspecten van de 
voorgenomen ontwikkeling. De waterhuishoudkundige gevolgen van de het 

project zijn door Rijkswaterstaat beoordeeld in het kader van de verleende 
watervergunning (zie bijlage 7). Hieruit volgt dat het project vanuit 

waterhuishoudkundig oogpunt inpasbaar is. 

 
Conclusie: vanuit het oogpunt van de waterhuishouding zijn er geen 

belemmeringen voor de uitvoerbaarheid van het project. 
 

5.7 GEZONDHEID 
Effecten op de volksgezondheid betreffen niet alleen dierziekten en 
zoönosen, maar ook geurhinder en fijn stofbelasting. In de voorgaande 

hoofdstukken en paragrafen is ingegaan op de omgeving van het bedrijf en 
op geur en fijn stof. Daaruit volgt onder meer dat het bedrijf in een dun 

bevolkt buitengebied ligt, op een afstand van ruim 1 kilometer van de 
dichtsbijgelegen woonkern. Tevens is daaruit gebleken dat de afstand van 

het bedrijf tot omliggende bebouwing dusdanig is, dat wordt voldaan aan de 

geldende normen en dat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan 
worden geborgd. 

 
Momenteel is zijn er geen wettelijke afstandsvereisten of normeringen 

vastgesteld door de overheid, omdat de onderzoeksresultaten hiervoor nog 

geen aanleiding geven. Besmettingsgevaar wordt geregeld in de wetgeving 
voor volksgezondheid. De Wet milieubeheer bevat hoogstens een aanvullend 

Tabel 5.2 Uitbreiding 
emissie fijn stof voornemen 
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toetsingskader voor onderwerpen die in de wetgeving voor volksgezondheid 

zijn geregeld.  

 
Ten aanzien van gezondheidsrisico’s in relatie tot veehouderijbedrijven heeft 

de gezondheidsraad het advies “Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen” 
opgesteld (30 november 2012). Hierin wordt gesteld dat het niet bekend is 

tot welke afstand omwonenden van veehouderijen verhoogde gezondheids-

risico’s lopen. Daarom is er niet op wetenschappelijke gronden één 
landelijke ‘veilige’ minimumafstand vast te stellen tussen veehouderijen en 

woningen. Afstanden, meteorologische omstandigheden en de lokale 
bebouwing en beplanting kunnen van invloed zijn op de gezondheidsrisico’s. 

Op basis van de beschikbare kennis acht de gezondheidsraad het te vroeg 
om een uitspraak te kunnen doen over de eventuele negatieve gezondheids-

effecten van zulke beduidend lagere blootstellingniveaus. 

 
De Afdeling hanteert de lijn dat de mogelijke besmetting van dierziekten 

vanwege nabijgelegen agrarische bedrijven een mee te wegen belang is bij 
de vaststelling van een bestemmingsplan. Tegelijkertijd stelt de Afdeling dat 

de bestrijding van besmettelijke dierziekten zijn regeling primair vindt in 

andere wetgeving en dat daarnaast aan een omgevingsvergunning 
voorschriften kunnen worden verbonden om de gevolgen voor de volks-

gezondheid te voorkomen dan wel te beperken. Wel dient in het kader van 
een aanvaardbaar woon- en leefklimaat onderzocht te worden of een plan 

niet zodanige risico’s voor de volksgezondheid meebrengt dat dit 
onvoldoende gewaarborgd is.1 

 

Conclusie: in de voorgaande paragrafen is ingegaan op geur en fijn stof. 
Gezien de daarin al geconstateerde afstand van de inrichting tot omliggende 

gevoelige objecten en de bijbehorende (daling) van de emissie, is het risico 
voor de volksgezondheid vanwege dit plan verwaarloosbaar, als er daarmee 

al een verband gelegd kan worden.  

 
Mede gezien de daarin al geconstateerde afstand van de inrichting tot 

omliggende gevoelige objecten, is het risico voor de volksgezondheid 
vanwege dit project verwaarloosbaar.  

 

5.8 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE 
Het voorkomen van aantasting van het milieu is van groot maatschappelijk 

belang. Het is daarom zaak om het milieubelang volwaardig in de besluit-
vorming te betrekken. Om hier in de praktijk vorm aan te geven is het 

instrument milieueffectrapportage (m.e.r.) ontwikkeld. Bij “grotere” 
oprichtingen kan de gemeente eisen dat er bij de milieu aanvraag een 

milieu-effectrapport (MER) bijgevoegd wordt. De MER-plicht vloeit voort uit 

Europese richtlijnen. 
  

Bij het bestaan van een MER-plicht mag de vergunningsaanvraag pas in 
procedure worden gebracht als de voorafgaande MER-procedure is 

afgerond. De MER geeft een beeld wat de milieugevolgen bij een gewenste 

oprichting zijn. Het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is binnen 
het Nederlands recht het beoordelingskader om te kunnen bepalen of bij de 

voorbereiding van een bestemmingsplan een m.e.r.-procedure moet worden 
doorlopen.  

 

In onderdelen C en D van de bijlage van het Besluit m.e.r. staat omschreven 
voor welke activiteiten, plannen of besluiten het Besluit m.e.r. van 

                                                           
1
 Zie ABRvS 9 februari 2011, zaaknummer 200907470/1/R3 en ABRvS 30 april 2014, zaaknummer 201206940/1/R3. 
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toepassing is. Daaruit volgt dat er een m.e.r-(beoordelings)plicht geldt voor 

een oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, 

mesten of houden van dieren als deze boven een bepaalde drempelwaarde 
uitkomt. Deze drempelwaarden zijn voor de onderdelen C en D in 

onderstaande tabellen weergegeven. 
 

 
 

Het project heeft geen betrekking op diercategorieën die in onderdeel C zijn 

genoemd.  
 

 
 

Gelet op de voorgenomen uitbreiding worden de drempelwaarden van 

onderdeel D niet overschreden. Er bestaat op grond daarvan voor dit project 
dus geen m.e.r.-(beoordelings)plicht.  

 
Ondanks dat de drempelwaarden uit het Besluit m.e.r. niet overschreden 

worden, dient het bevoegd gezag te beoordelen of de voorgenomen situatie 

wel of niet leidt tot aanzienlijke milieugevolgen. De voorgenomen 
ontwikkeling is immers vermeld in onderdeel D van het Besluit m.e.r. Op 

grond artikel 2, vijfde lid, onder b, van het Besluit m.e.r. moeten voor 
activiteiten die voorkomen in onderdeel D en die beneden de 

drempelwaarde vallen, een toets worden uitgevoerd of belangrijke nadelige 
milieugevolgen kunnen worden uitgesloten, een zogenoemde “vormvrije 

m.e.r. beoordeling”.  

 
Op basis van de bevindingen van de hiervoor behandelde milieu-aspecten 

voor dit plan bestaat geen aanleiding om te concluderen dat sprake is van 
aanzienlijke milieueffecten en dat er alsnog een MER dient te worden 

opgesteld. Uit deze ruimtelijke onderbouwing volgt immers op het gebied 

van: 
 de kenmerken van de voorgenomen activiteit; 

 de plaats van de voorgenomen activiteit;  

Tabel 5.3 Onderdeel C 
Besluit m.e.r.: 
drempelwaarden  
m.e.r.-plicht 
 

Tabel 5.4 Onderdeel D 
Besluit m.e.r.: 
drempelwaarden  
m.e.r.-beoordelingsplicht 
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 de kenmerken van de mogelijke effecten van de voorgenomen activiteit; 

dat de voorgenomen uitbreiding geen belangrijke nadelige gevolgen voor 

het milieu heeft.  

 
Conclusie: aangezien dit plan niet leidt tot aanzienlijke milieueffecten, geldt 

er geen m.e.r.-(beoordelings)plicht. 
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HOOFDSTUK 6 UITVOERBAARHEID   

In dit hoofdstuk wordt de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid 
van het plan toegelicht. 

 

6.1 MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID 
De ontwerp-omgevingsvergunning wordt zes weken ter inzage gelegd. Een 

ieder kan hierover schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken bij 
het college van burgemeester en wethouders. 
 

Binnen 26 weken na indiening van de aanvraag wordt de omgevingsvergun-

ning definitief verleend door het college van burgemeester en wethouders. 
De omgevingsvergunning wordt eveneens zes weken ter inzage gelegd. 

Gedurende de terinzagelegging kan beroep tegen de omgevingsvergunning 

worden ingesteld bij de rechtbank. Dit kan uitsluitend worden gedaan door 
personen die ook tijdig een zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend. 

 

6.2 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 
Ten behoeve van de uitvoerbaarheid van het plan is het van belang te 

weten of het economisch uitvoerbaar is. Dit wordt enerzijds bepaald door de 
financiële haalbaarheid van het plan en anderzijds door de wijze van 

kostenverhaal door de gemeente (grondexploitatie). 
 

Financiële haalbaarheid 
De opdrachtgever fungeert als de financiële drager van het onderhavige 
plan. De voorgenomen ontwikkeling betreft een particulier initatief, 

waarvoor reeds de benodigde financiële middelen zijn gereserveerd. De 
gemeente beperkt zich tot het verlenen van planologische medewerking aan 

de uitvoering van het plan en draagt geen financiële risico’s voor de 

realisatie.  
 

Grondexploitatie 
Op grond van afdeling 6.4 van de Wro rust op de gemeente de verplichting 

tot het verhalen van kosten bij grondexploitatie via een exploitatieplan, 
tenzij kostenverhaal anderszins is verzekerd. Artikel 6.12, eerste lid van de 

Wro bepaalt dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor gronden 

waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is 
voorgenomen. De betreffende algemene maatregel is het Bro. 

 
De definitie van wat onder een bouwplan wordt verstaan, is opgenomen in 

artikel 6.2.1 van het Bro. Uit dit artikel blijkt dat onder een bouwplan onder 

ander wordt verstaan de bouw van hoofdgebouwen van een oppervlak van 
1.000 m² of meer. Bij onderhavig project is sprake van een dergelijk 

bouwplan. De te verhalen kosten worden limitatief opgesomd in artikelen in 
de kostensoorten lijst (art. 6.2.4 Bro). 

  
Artikel 6.12, tweede lid van de Wro bepaalt dat een exploitatieplan 

achterwege kan blijven, indien:  

 het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of 

besluit begrepen gronden anderszins is; 
 geen fasering noodzakelijk is; 

 het stellen van eisen in de zin van artikel 6.13, tweede lid, onder b, c of 

d Wro niet noodzakelijk is. 

 

Inspraakmogelijkheden  
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Het verhaal van eventuele grondexploitatiekosten is verzekerd via een 

anterieure overeenkomst in de zin van artikel 6.24 Wro tussen de gemeente 

en initiatiefnemer. Aangezien de voorgenomen uitbreiding ineens 
plaatsvindt, is een fasering niet aan de orde. Voor de gemeente is er voorts 

geen aanleiding om eisen te stellen in de zin van artikel 6.13, tweede lid, 
onder b, c of d Wro.      

 

Van het vaststellen van een exploitatieplan kan dus worden afgezien. 
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HOOFDSTUK 7 CONCLUSIE  

De beoogde ontwikkeling betreft de bouw van een ligboxenstal op het adres 
Fraterwaard 1 te Ellecom. Dit plan is in strijd met het vigerende bestem-

mingsplan “Landelijjk Gebied”. Er is in dit kader voor gekozen de beoogde 

ontwikkeling in te passen via een projectafwijkingsbesluit. Voorwaarde is dat 
via een ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat er sprake is van een 

goede ruimtelijke ordening.  
 

Voorgenomen ontwikkeling vindt plaats met inachtneming van het rijks-, 

provinciaal en gemeentelijk planologisch kader. Ten aanzien van de 
betreffende milieutechnische en ruimtelijke aspecten is de ontwikkeling 

getoetst aan het vigerend beleid en wetgeving en is in beeld gebracht welke 
effecten deze ontwikkeling heeft op het projectgebied en de omgeving en 

omgekeerd. Door een juiste inpassing van de voorgenomen uitbreiding in 
het landschap blijft de omgevingskwaliteit behouden. De voorgenomen 

uitbreiding leidt niet tot onevenredige aantasting van de landschappelijke, 

natuurlijke (o.a. flora en fauna) en cultuurhistorische waarden. Gegaran-
deerd kan worden dat het woon- en leefklimaat niet onevenredig wordt 

aangetast. 
 

Concluderend kan gesteld worden dat de voorgenomen ontwikkeling 

inpasbaar is in het kader van een goede ruimtelijke ordening. 
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BIJLAGE 1 RAPPORT GRONDGEBONDENHEID 
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BIJLAGE 2 RAPPORT LICHTUITSTRALING STAL 
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BIJLAGE 3 NBW-VERGUNNING 30 APRIL 2014 
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BIJLAGE 4 QUICK SCAN FLORA EN FAUNA  
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BIJLAGE 5 LANDSCHAPPELIJK INPASSINGSPLAN 
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BIJLAGE 6 ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 
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BIJLAGE 7 WATERVERGUNNING  

 



 

 

 

 

 

 

 
 

GRONDGEBONDENHEID 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

AANVRAGER 
Vof Frederiks-Tijhaar 
Fraterwaard 1 
6955 JH  Ellecom    

 
 

LOCATIE BEDRIJF 
Fraterwaard 1  
6955 JH Ellecom 
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GRONDGEBONDENHEID 
 
 
 

 
Initiatiefnemer: VOF Frederiks-Tijhaar 
 Fraterwaard 1 
 6955 JH  Ellecom 
 
 
 
Adviseur/contact: FarmConsult 
 Sluisstraat 24 
 7491 GA Delden 
 farmconsult@forfarmers.eu 
 KvK nummer: 08207868 
 Vestigingsnummer: 000016141881 
 
 Projectleider 
 J.W. Maassen v.d. Brink 
 tel. 0573-288940 
 angelike.maassenvandenbrink@forfarmers.eu 
 
 
 
 
 
Datum: december  2015 
 

 
 

  

mailto:farmconsult@forfarmers.eu
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Inleiding 
 

 
Het bedrijf van de VOF Frederiksen-Tijhaar is een agrarisch bedrijf met melkrundvee. Het primaire 

doel van deze agrarische onderneming is het produceren van melk. Het bedrijf beschikt over 

voldoende landbouwgrond om het vee in de zomerperiode voldoende weidegang te geven.  
 

De ontwikkelingen in de agrarische sector gaan snel. Om voldoende kritische omvang te behouden is 
uitbreiden en bij de tijd houden van het bedrijf belangrijk om bestaansrecht te behouden. De kostprijs 

is een belangrijk gegeven, omdat de sector weinig invloed heeft op de afzetprijzen. Het kunnen 
leveren van een kwalitatief goed product in voldoende omvang is gunstig voor de kostprijs.  

 

Voor het bedrijf van de VOF Frederiks-Tijhaar betekent dit dat de melkrundveehouderij op dit moment 
onvoldoende omvang heeft om een volwaardig bedrijf te behouden, dat rendabel is en om het 

dierenwelzijn te kunnen waarborgen is het noodzakelijk dat het bedrijf gaat uitbreiden. De VOF wil 
graag de melkrundveehouderij verder uitbreiden. De bestaande rundveehuisvesting is niet groot en 

modern genoeg om verder te kunnen groeien. Bovendien moet er ook uitgebreid worden om aan de 

nieuwste welzijnseisen te kunnen voldoen en is er niet voldoende mestopslag om aan de eis van 8 
maanden opslag, die door het ministerie van LNV gesteld wordt, te kunnen voldoen. 
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Beschrijving van het project 

 

Het huidige agrarische bedrijf van familie Frederiks-Tijhaar heeft verouderde gebouwen en een wat te 

kleine omvang voor een duurzaam toekomstperspectief op de langere termijn. Het bestaat uit een 

melkvee tak met ongeveer 110 melkkoeien met 87 stuks jongvee. Het voornemen is om zich verder te 

specialiseren in de melkveehouderij. De melkkoeien zullen uitbreid worden naar 161 melkkoeien en 

het jongvee zal 150 stuks worden. 

Het bedrijf beschikt over voldoende landbouwgrond om het bedrijf duurzaam en in harmonie met de 

natuur en de omgeving te exploiteren. De koeien lopen in de zomerperiode buiten in de weide, er is 

voldoende voederwinning en de afzet van drijfmest kan volgens de Meststoffenwet op het eigen 

bedrijf plaats vinden. In de huidige situatie wordt er zelfs mest aangevoerd om alle gronden van mest 

te kunnen voorzien volgens de geldende normen. 

Nadat de uitbreiding aan de ligboxenstal gebouwd is zal het aantal melkgevende dieren worden 

uitgebreid en het rendement per dier worden verhoogd. Daarmee hoopt de familie Frederiks-Tijhaar 

een bedrijfsomvang te hebben dat een antwoord geeft op schaalvergroting die zich op dit moment in 

de agrarische sector voltrekt. 
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Grondgebondenheid 

 

Er zijn in de regelgeving drie punten om grondgebondenheid van een melkveebedrijf te toetsen. 
Hieronder worden ze puntsgewijs weergegeven. 

 

1. Ruwvoerproductie 
 

Grondgebonden veehouderijbedrijven zijn die bedrijven waarvan de productie geheel of in 

overwegende mate afhankelijk is van het voortbrengend vermogen van de onbebouwde grond in de 

omgeving van het bedrijf. De grond moet liggen in de omgeving van de bedrijfsgebouwen, gedacht 

kan worden aan cultuurgrond waarover het bedrijf kan beschikken op een afstand van maximaal 10 

kilometer van de gebouwen. Hieronder volgt een overzicht van de situatie zoals die na de uitbreiding  

voor het bedrijf van de VOF Frederiks-Tijhaar gaat gelden. Er is gerekend met de aangevraagde 

dieraantallen en de verdere informatie die in de opgave percelen 2015, zie bijlage, te vinden is. 

 

Uit bovenstaande blijkt dat het bedrijf in de huidige situatie en na de uitbreiding overwegend 

zelfvoorzienend is qua ruwvoervoorziening. 

  

Aantal 

dieren Diersoort

Droge 

stofopname 

ruwvoer per 

dier per dag

ruwvoer 

opname 

per dag

Ruwvoer 

opname 

per jaar

161 Melkkoeien 14 2254 822710

150 Jongvee 6 900 328500

1151210

Aantal ha Status Gewas

Opbrengst 

per ha     

(kg ds)

Totale 

opbrengst

16,08

Langjarige 

overeenkomst 

mest/mais Mais 15000 241200

73,2

Langjarige 

overeenkomst 

mest/gras Gras 11500 841800

1083000

% ruwvoer voorziening 94,07%

Totale ds opname uit ruwvoer

Totaal
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2. Activiteitenbesluit 
 

Uit de opgave percelen blijkt dat het bedrijf beweid en uit de melding activiteitenbesluit blijkt dat het 

bedrijf dat na de uitbreiding nog steeds blijft doen. Op infomil staan handvaten om te kunnen bepalen 

of een melkrundveebedrijf beweid. 1 van de handvaten is het hebben van voldoende huiskavel 

waarop dan maximaal 6-8 melkkoeien per hectare beweid kunnen worden. Uit de opgave percelen 

blijkt dat dit absoluut geen probleem is. Met de aanvraag van 161 melkkoeien betekent dit dat er 

tussen de 9,6 en 12,9 hectare beschikbaar zou moeten zijn. Het bedrijf beschikt over 73.2 hectare 

grasland waarvan alles als huiskavel gezien kan worden, de aanvraag voldoet volgens deze 

regelgeving aan de eis beweiden/grondgebondenheid. 

 

3. Mestwetgeving 
 

In de huidige situatie wordt en mag er, volgens de wetgeving, zelfs mest aangevoerd worden om alle 

gronden van mest te kunnen voorzien. Als bijlage is het mestplan 2015 opgenomen met een overzicht 

hiervan. In dit plan is er nog geen rekening gehouden met de mogelijkheden die BEX biedt 

(Melkveehouders mogen afwijken van de wettelijk vastgestelde excretieforfaits, mits ze dit op de door 

LNV voorgeschreven manier kunnen aantonen. Dit staat in de “Handreiking bedrijfsspecifieke 

excretie”) 

Het bedrijf beschikt over voldoende grond om, ook na de uitbreiding, alle door dieren geproduceerde 

mest op de eigen gronden uit te rijden, conform de mestwetgeving. Hiermee voldoet het bedrijf ook 

aan deze definitie van grondgebonden. 
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CONCLUSIE 

Uit bovenstaande blijkt dat de VOF Frederiks-Tijhaar op drie punten voldoet aan de definitie 

grondgebonden bedrijf. 
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BIJLAGE opgavepercelen 2015  

  



Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2015

V.O.F. Frederiks-Tijhaar
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0313414653

201294806

8421988
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*8421988CD001201294806*

:

:

:

:

:

:

:

Naam

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Relatienummer

Aanvraagnummer

Adres

Uw gegevens

Mobiel telefoonnummer :

KvK-nummer 09094751:

BSN :
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Relatiegegevens

Zijn bovenstaande gegevens correct en volledig?

Ja

Nee

Uw e-mailadres voor de ontvangstbevestiging voffrederikstijhaar@ziezo.biz

E-mailadres adviseur voor de ontvangstbevestiging voffrederikstijhaar@ziezo.biz

Heeft u uw bedrijf volledig beëindigd?

(U houdt, bedrijfs- of hobbymatig, op 1 april 2015 géén dieren. Vanaf 15 mei 2015 heeft u géén grond in gebruik.)

Ja

Nee

Is uw bedrijf een rechtspersoon?

Ja (o.a. BV, NV, stichting, vereniging, coöperatie)

Nee (natuurlijk persoon/eenmanszaak, maatschap, VOF, CV)

201294806

8421988

Relatienummer

Aanvraagnummer

Naam
Adres
Woonplaats

V.O.F. Frederiks-Tijhaar
Fraterwaard 1
6955 JH ELLECOM

09094751KvK-nummer
0141SBI-code

BSN

NL65RABO0313601534IBAN
BIC RABONL2U
Rechtsvorm Vennootschap onder firma

Telefoonnummer 0313414653
Mobiel telefoonnummer
E-mailadres voffrederikstijhaar@ziezo.biz
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Biologische landbouw
op 15 mei 2015

Past u op het bedrijf een door SKAL gecontroleerde biologische productiewijze toe?

Ja

Nee

Bedrijfshoofd/bedrijfsleider
Bedrijfshoofd/bedrijfsleider

Geboortejaar 1963

Geslacht Man

Vrouw

Gemiddelde arbeidstijd per week in de periode van april 2014 t/m maart 2015 op dit
bedrijf

38 uur of meer

Meewerkende familie
Hoeveel 1e en 2e graads familieleden (inclusief levenspartner) van 16 jaar of ouder werkten er mee op het bedrijf in
de periode van april 2014 tot en met maart 2015 (naar gemiddelde arbeidstijd per week)?

Aantal mannen

38 uur of meer 30 tot 38 uur 20 tot 30 uur 10 tot 20 uur minder dan 10 uur

Aantal vrouwen 1

Regelmatig meewerkende personen
Hoeveel personen van 16 jaar of ouder waren, met een contract voor onbepaalde tijd, regelmatig werkzaam op het
bedrijf in de periode van april 2014 tot en met maart 2015 (naar gemiddelde arbeidstijd per week)?

Aantal mannen

38 uur of meer 30 tot 38 uur 20 tot 30 uur 10 tot 20 uur

1

minder dan 10 uur

Aantal vrouwen

Niet-regelmatig meewerkende personen
Wat was de totale arbeidstijd van personen van 16 jaar of ouder die niet-regelmatig werkzaam waren op het bedrijf
in de periode van april 2014 tot en met maart 2015 (omgerekend naar volledige werkdagen)?

Rechtstreeks door het bedrijf tewerkgesteld
(bijvoorbeeld arbeidskrachten voor bepaald werk of gelegenheidswerk)

volledige werkdagen

 

Niet rechtstreeks door het bedrijf tewerkgesteld
(bijvoorbeeld loonwerkers of arbeidskrachten van werktuigencoöperaties)

30 volledige werkdagen

201294806_GO_formulier_2015_20150515.pdfDocumentnaam
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Regelingen
Geef hieronder aan voor welke regelingen u in 2015 in aanmerking wilt komen, of waarvoor u uitbetaling wilt aanvragen.

Betalingsrechten
Wilt u in aanmerking komen voor toekenning van betalingsrechten? Geef dat hieronder aan, u kunt één van de drie mogelijkheden
kiezen.
Betalingsrechten aanvragen Ja Nee

Betalingsrechten aanvragen en een beroep doen op de Nationale reserve voor starters
Ik geef toestemming om persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de controle op de naleving
van deze regeling.

Ja Nee

Betalingsrechten aanvragen en een beroep doen op de Nationale reserve voor jonge landbouwers Ja Nee

Ik heb betalingsrechten gekocht of gehuurd met een private overeenkomst Ja Nee

Het uitbetalen van betalingsrechten moet u apart aanvragen. Doet u dat niet, dan worden de
toegekende rechten niet uitbetaald.

 

Aanvraag uitbetaling Betalingsrechten en Vergroeningsbetaling Ja Nee

Aanvraag extra betaling jonge landbouwers Ja Nee

Overige regelingen

Uitbetaling Subsidie natuur- en landschapsbeheer, onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer
(SNL-a)

Ja Nee

Tegemoetkoming premie brede weersverzekering Ja Nee

Graasdierpremie Ja Nee

Ik voldoe aan de voorwaarden van deze subsidie(s).

Recht op betalingsrechten
U verklaart hier dat u voldoet aan de voorwaarden voor het toekennen van betalingsrechten. Om te bepalen of u hieraan voldoet
kunt u uw referentiegegevens bekijken. Hierin ziet u of u recht heeft op betalingsrechten en als dit niet zo is wat u dan eventueel
kunt doen.

Voorwaarden toekennen betalingsrechten

U krijgt in 2015 betalingsrechten toegekend als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

    •  U bent in 2015 actief landbouwer. Dit betekent dat uw bedrijf als agrarisch bedrijf ingeschreven staat bij de Kamer van
Koophandel (KvK). Of u een landbouwactiviteit uitoefent bepalen we aan de hand van de SBI-code van uw activiteit bij de KvK.
Een SBI-code die begint met 011, 012, 013, 014 of 015 wordt gezien als landbouwactiviteit.
    •  Uw bedrijf niet is uitgesloten van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Luchthavens, spoorwegdiensten, waterwerken,
vastgoeddiensten, permanente sport- of recreatiegebieden, publiekrechtelijke rechtspersonen en zelfstandig bestuursorganen zijn
uitgesloten.
    •  U heeft in 2015 minimaal 0,3 hectare subsidiabele landbouwgrond in gebruik.
    •  U vraagt in 2015 in de Gecombineerde opgave toekenning van de betalingsrechten aan.

Naast deze voorwaarden moet u ook voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

    •  U had in 2013 recht op een directe betaling vanuit het GLB, zoals de bedrijfstoeslag. De hoogte van het bedrag waar u recht
op had, was ten minste 500 euro (zonder toepassing van uitsluitingen en kortingen).
    •  U teelde in 2013 minimaal 0,3 hectare groente, fruit, poot- en consumptieaardappelen of siergewassen.
    •  In 2013 exploiteerde u een wijngaard van minimaal 0,3 hectare.
    •  U heeft nooit toeslagrechten gehad en kunt bewijzen dat u landbouwer was in 2013.

Ik verklaar dat ik voldoe aan de voorwaarden voor het toekennen van betalingsrechten.
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Vergroening
Ecologisch aandachtsgebied

Algemene lijst

Duurzaamheidscertificaat

Collectieve invulling

Ik ben vrijgesteld van het hebben van 5% ecologisch aandachtsgebied.

 

Gewasdiversificatie

Ik ben vrijgesteld van gewasdiversificatie omdat ik meer dan 50% van mijn bouwland vorig jaar niet in gebruik had. Daarnaast
wordt er op 100% van mijn bouwland een ander gewas verbouwd dan vorig jaar.

Grond
op 15 mei 2015

Heeft u grond in Nederland in gebruik of beheer op 15 mei 2015?

Ja

Nee

 

Wilt u in 2015 gebruik maken van de hogere fosfaatnorm voor fosfaatarme en -fixerende gronden?

Ja

Nee

Heeft u tuinbouw onder glas of overige tuinbouw (bollenbroei, paddenstoelenteelt of witloftrek) op 15 mei 2015?

Ja

Nee

Heeft u grond in België en/of Duitsland in gebruik op 15 mei 2015?

Ja

Nee
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10,13 3Beteelde Oppervlakte

Totaal bedrijf Oppervlakte (ha) Aantal Percelen

Volgteelten

Totaal grond in gebruik of beheer 89,69 15

Mest

PAL-waarde (grasland) n.v.t. 0

Pw-waarde (bouwland) n.v.t. 0

Fosfaatdifferentiatie

0

0In omschakeling naar biologisch

Biologische productiewijze

GLB/Betalingsrechten

Opgegeven GLB oppervlakte 89,28 15

Gekocht/gehuurd met private overeenkomst n.v.t. 0

n.v.t. 0Biologisch en in omschakeling

Brede weersverzekering n.v.t. 0

0AgriVer n.v.t.

n.v.t. 0Vereinigte Hagel

Bos Fruit Aardappelen Onderlinge verzekeringen BFAO U.A. 0n.v.t.

89,28 15Opgegeven oppervlakte

Samenvatting Grondgebonden Subsidies

waarvan Ecologisch aandachtsgebied: 0n.v.t.

73,20 10Blijvend grasland

n.v.t.

Opgegeven voor EA

Volgteelt

0Hoofdteelt

0

n.v.t.

Hoofdteelt bouwland 16,08

Verplichting Gewasdiversificatie en Ecologisch aandachtsgebied

n.v.t.

5

Hoofdteelt opgegeven als EA, geen bouwland 0

n.v.t.

Uitbetaling betalingsrechten en vergroeningsbedrag aangevraagd 89,28

Oppervlakte betalingsrechten

Noemenswaardige hinder

15Bruto subsidiabele landbouwgrond voor vaststellen betalingsrechten

15

0

89,28
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Aantal

Eigen beheereenheden 4
0Overgenomen beheereenheden

Volledig afgewezen beheereenheden in bezwaar 0

Samenvatting Beheereenheden

4
0
0

Betaalverzoek
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Bedrijfsoppervlakte
op 15 mei 2015

Gewassen open grond  

Oppervlakte

89,69 ha

Landschapselementen SNL-a 0,00 ha

Tuinbouw onder glas 0,00 ha

 

Grond in Nederland nog niet opgegeven

Oppervlakte (exclusief braakland) geschikt voor landbouw maar
niet zo in gebruik (bijvoorbeeld kampeerterrein)

ha

Oppervlakte overige grond (bijvoorbeeld erf, gebouwen, sloten) 1,50 ha

__________+

Totale oppervlakte van het bedrijf in Nederland 91,19 ha

 

Private overeenkomst
U kunt een private overeenkomst opstellen om het recht op toegang op betalingsrechten over te nemen of om de referentiewaarde
van 2014 over te dragen. De schriftelijke overeenkomst moet uiterlijk 14 mei 2015 door beide partijen zijn ondertekend.

Heeft u een private overeenkomst afgesloten? Ja Nee

201294806_GO_formulier_2015_20150515.pdfDocumentnaam

15-05-2015 15:40:50Datum en tijdstip Pagina 8 van 15



Dieren
op 1 april 2015

Heeft u dieren op 1 april 2015?

Ja

Nee

Welke diersoort(en) heeft u?

Rundvee

Varkens

Kippen

Overig pluimvee

Paarden, pony's en ezels

Schapen en geiten

Konijnen

Nertsen

Overige dieren

Voor welke dieren heeft u huisvesting op 1 april 2015?

Rundvee

Varkens

Kippen

Kalkoenen

Eenden

Schapen en geiten

Konijnen

Nertsen

Rundvee
op 1 april 2015

Aantallen zijn vooringevuld op basis van onze registers

Jongvee voor de melkveehouderij Jonger dan 1 jaar vrouwelijk

Aantal

45

mannelijk 1

1 tot 2 jaar vrouwelijk 39

mannelijk

2 jaar of ouder vrouwelijk (nog
nooit gekalfd)

4

Melk- en kalfkoeien 107

15-05-2015 15:40:50
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Rundvee (vervolg)
op 1 april 2015

Vleeskalveren voor de witvleesproductie

Aantal

voor de rosévleesproductie

Ander jongvee voor de vleesproductie
(inclusief ossen)

jonger dan 1 jaar vrouwelijk

mannelijk

1 tot 2 jaar vrouwelijk

mannelijk

2 jaar of ouder vrouwelijk (nog
nooit gekalfd)

Stieren (2 jaar of ouder)

Overige koeien

___________+

Totaal aantal runderen 196

Rundvee: huisvesting
In de volgende velden geeft u de huisvesting van uw dieren aan. Via de knop 'selecteer stal' kunt u de stal selecteren waarin uw
dieren zijn gehuisvest. Stallen worden op de kaart gekenmerkt met de kleur rood.

kenmerk staltype vergund
dieraantal

gemiddelde
stalbezetting

2014

jaar
ingebruikname

0275100000031174 A 1.100, overige huisvestingssystemen
(reguliere niet-emissiearme
huisvestingsystemen zoals een ligboxenstal
met roostervloer zonder mestschuif)

184 175 1973

0275100000031151 A 3, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2
jaar

79 25 1900

15-05-2015 15:40:50
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Mestsoort per diercategorie (rundvee)
op 1 april 2015

Aantal dierplaatsen met

alleen drijfmest alleen vaste mest drijfmest en
vaste mest

Jongvee voor de melkveehouderij

jonger dan 1 jaar 37 70 107

1 jaar of ouder 49 49

Melk- en kalfkoeien 107 107

Vleeskalveren

Ander jongvee voor de vleesproductie (inclusief ossen)

vrouwelijk

mannelijk

Stieren (2 jaar of ouder)

Overige koeien

 

Totaal aantal dierplaatsen 193 70 263

Beweiding en excretie 2015
Heeft u in 2015 grasland dat u gebruikt voor beweiding van graasdieren?

Ja

Nee

Weidt u andere dieren dan jongvee van runderen (niet ouder dan twee jaar)?

Ja

Nee

Maakt u gebruik van de bedrijfsspecifieke excretie?

Ja

Nee

15-05-2015 15:40:50
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Beweiding in 2014
Had u in het weideseizoen 2014 melkgevende melkkoeien op uw bedrijf?

Ja

Nee

Hoeveel melkgevende koeien waren in het weideseizoen 2014 gemiddeld aanwezig op uw bedrijf?

110

Zijn de koeien geweid?

Ja

Nee

  aantal weken uren per etmaal

Dag en nacht geweid 16 20

Alleen overdag geweid 12 7

Toediening dierlijke mest
Heeft u op uw bedrijf dierlijke mest toegediend in de periode van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015?

Ja

Nee

Welke mestsoort heeft u toegediend? (meerdere antwoorden mogelijk)

Vaste mest

Drijfmest

Waarop heeft u vaste mest toegediend? (meerdere antwoorden mogelijk)

Grasland

Bouwland

Waarop heeft u drijfmest toegediend?

Grasland

Bouwland

op onbeteeld bouwland

bovengronds toegediend, daarna
ondergewerkt

100

mest ligt verdeeld over perceel na
bovengronds toedienen

0

Totaal 100

15-05-2015 15:40:50
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Toediening dierlijke mest (vervolg)
Drijfmest: werkresultaat mesttoedoening % van de toegediende drijfmest

op grasland op onbeteeld
bouwland

op beteeld bouwland

bouwlandinjecteur: d.m.v. injectietanden direct in de grond
gebracht

n.v.t. 15 n.v.t.

bovengronds: in één werkgang op de grond gebracht en
ondergewerkt

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

de mest ligt verdeeld over het perceel zoals bij breedwerpig
bovengronds toedienen of bij een machine ver boven de grond
houden

n.v.t.

de mest ligt op de grond in strookjes zoals bij juist gebruik van
een sleepvoetmachine of bij gebruik van een sleufkouter of
zodenbemester die geen sleufje maakt of niet snijdt

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

de mest ligt gedeeltelijk in sleufjes in de grond en gedeeltelijk
op de grond zoals bij gebruik van een sleufkouter of bij ondiep
werken met een zodenbemester

85 n.v.t. n.v.t.

de mest is geheel in de grond gebracht in sleufjes zoals bij juist
gebruik van een zodenbemester

Totaal 85 15 0

Welk deel (%) van de drijfmest is via een sleepslang aangevoerd
naar de bemester?

gewassen % van de toegediende drijfmest

Graan

Graszaad-luzerne

Overig

Totaal 0

15-05-2015 15:40:50
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Toediening dierlijke mest per grondsoort
Welke grondsoorten heeft u (meerdere antwoorden mogelijk)

klei

veen

zand/löss

Combinatie grondsoort en werkresultaat mesttoediening

grasland: % van de grondsoort per werkresultaat

klei zand/löss totaal

De mest ligt op de grond in strookjes zoals bij juist
gebruik van een sleepvoetmachine of bij gebruik
van een sleufkouter of zodenbemester die geen
sleufje maakt of niet snijdt

n.v.t. 0

grasland: % van de grondsoort per werkresultaat

klei zand/löss totaal

De mest ligt gedeeltelijk in sleufjes in de grond en
gedeeltelijk op de grond zoals bij gebruik van een
sleufkouter of bij ondiep werken met een
zodenbemester

100 n.v.t. 100

grasland: % van de grondsoort per werkresultaat

klei zand/löss totaal

De mest is geheel in de grond gebracht in sleufjes
zoals bij juist gebruik van een zodenbemester

0

beteeld bouwland: % van de grondsoort per werkresultaat

klei zand/löss totaal

De mest is geheel in de grond gebracht in sleufjes
zoals bij juist gebruik van een zodenbemester

40 60 100

grasland: % van de grondsoort per werkresultaat

klei zand/löss totaal

De mest ligt verdeeld over het perceel zoals bij
breedwerpig bovengronds toedienen of bij een
machine ver boven de grond

0

Mest be- en verwerking
Bewerkt of verwerkt u mest op uw bedrijf?

Ja

Nee

15-05-2015 15:40:50
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Over deze opgave
Is deze opgave door uzelf of door uw adviseur ingevuld?

Zelf

Adviseur

 

  uur   min

Hoeveel tijd heeft u besteed aan het inlezen / verzamelen van informatie voor het invullen van de opgave
exclusief het bijwerken van de perceelsregistratie?

05 : 00

 

Hoeveel tijd heeft u besteed aan het invullen van de opgave exclusief het bijwerken van de
perceelsregistratie?

05 : 00

Ondertekening

Ik verklaar dat ik:

- de opgave volledig en naar waarheid heb ingevuld

- bekend ben met de regels en verplichtingen van de Landbouwwet, het mestbeleid en het
Gemeenschappelijk landbouwbeleid

- landbouwer ben (van toepassing als u subsidies aanvraagt met deze opgave)

E-mailadres

voffrederikstijhaar@ziezo.biz

Ontvangstbevestiging per e-mail

Na het versturen van deze digitale Gecombineerde opgave ontvangt u van ons geen papieren
ontvangstbevestiging. Wij sturen u alleen een bevestiging per e-mail.

Elektronisch ondertekend op

door

BSN

Relatienummer

KvK-nummer

voffrederikstijhaar@ziezo.biz

15-05-2015 15:40:50

V.O.F. Frederiks-Tijhaar

201294806

09094751

15-05-2015 15:40:50
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Verwerkingsdatum

Bedrijfsoverzicht
CRV Mineraal

Tel: 026-3898700
22/12/15

Postbus 454, 6800 AL Arnhem

Fraterwaard 1
6955 JH  ELLECOM

VOF Frederiks-Tijhaar

Aanvraag

© CRV Arnhem 00101930 IRIS_019.1512

Postbus 454, 6800 AL  ARNHEM

201294806 VOF Frederiks-Tijhaar

Crv

Periode 22-12-2014 - 21-12-2015
Uitgangspunten:

UBN's bij BRS-nr: 201294806- Derogatie:Ja
-
- Fosfaatdifferentiatie

InternetGrond en gewas

Grondsoort Grasland (ha)

Blijvend

Bouwland  (ha)

- 263964

Snijmaïs Zomer-
gerst

Totaal
Bouwland

Totaal
Grond

Natuur

Gemiddeld aantal dieren

Diercategorie

Begin

Toename

Aantal dieren

GemiddeldVerkoop Einde

Melkproductiekenmerken

Melkproductie

Gemiddeld per melkkoe

Gemiddeld per melkkoe in berekening

kg melk

8183

% vet

4.29

% eiwit

3.56

ureum

20

N-excretie

113.5

1 grond welke niet meetelt voor mestwetgeving

Afname

Aankoop Geboorte Overgang Overgang Sterfte

1

2 exclusief volgteelt

bron:

berekening
Aantal in

Jaar: 2015

blad 1/4

113.58183 4.29 3.56 20

(Zuivel) (Zuivel) (Zuivel) (Zuivel)

Bedrijf voldoet wel aan derogatie eis van minimaal 80% grasland

Beweiden melkvee
OB 100 x 20BB 100 x 8

Klei 72.95 4.50 4.50
Veen
Zand 6.12 6.16 12.28
Zuid. zand
Löss
Onbekend

Totaal: 72.95 16.78
Totaal: 2 72.95 (81.3%) 16.78 (18.7%) 89.73

100 Melk- en kalfkoe 111 0 0 27 1 2 27 108 107.7 107.7
101 Jongvee < 1 jaar 49 0 115 0 45 2 69 48 48.4 48.4
102 Jongvee > 1 jaar 42 0 0 45 27 0 9 51 46.9 46.9
120 Weide- en zoogkoe 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.0

Totaal: 202 0 115 73 73 4 106 207 203



Verwerkingsdatum 22/12/15

© CRV Arnhem 00101930 IRIS_019.1512

201294806 VOF Frederiks-Tijhaar

Berekening voorspelde mestproductie

Diercategorie Aantal
Fosfaat

Norm Productie
Mestopslagcapaciteit

Drijfmest

Totaal

Stikstof
Norm Productie

kg Stikstof (N) kg Fosfaat (P O  )2 5

Gebruiksruimte dierlijke mest

ha benut v. graasdiermest
ha onbenut

Totaal

x
x

=
=

Totaal

blad 2/4

Vaste mest

Hectares Norm Totaal Hectares Norm Totaal

A B

vaste mest
Percentage

*

* Indien niets ingevoerd wordt ervan uitgegaan dat jongvee < 1 jaar de eerste 2 maanden op stro is gehuisvest.

Toestand

Verplichte mestverwerking
Fosfaatproductie totaal:  5940 kg

Fosfaatgebruiksruimte:  6989 kg

Fosfaat overschot totaal: -1049 kg

Melkveefosfaatreferentie:     0 kg

Groei Melkveefosfaatoverschot:     0 kg

Verwerkingspercentage behorende bij regio Oost: 30 %
Te verwerken kg fosfaat (verwerkingspercentage x Fosfaat overschot totaal):     0 kg

Totale mestverwerkingsplicht     0 kg

Mestverwerking is verplicht bij een te verwerken fosfaatoverschot van >=100 kg.
Mestverwerking verplicht: Nee

* Op de verplichting van mestverwerking kunnen een aantal uitzonderingen van toepassing zijn volgens RVO.

Melkveefosfaatproductie:  5940 kg

Plaatsingsruimte fosfaat op Natuurterrein:     0 kg
Fosfaatplaatsingsruimte totaal:  6989 kg

Mestverwerking volgens regionale norm
Fosfaatproductie totaal:  5940 kg
Fosfaatplaatsingsruimte totaal:  6989 kg

Verantwoorde groei melkveehouderij
Melkveefosfaatproductie:  5940 kg
Melkveefosfaatreferentie:     0 kg
Fosfaatplaatsingsruimte totaal:  6989 kg

Verwerkingspercentage behorende bij regio Oost: 70 %
Te verwerken kg fosfaat (verwerkingspercentage x Groei Melkveefosfaatoverschot):     0 kg
Mestverwerking is verplicht bij een te verwerken fosfaatoverschot van >=100 kg.
Mestverwerking verplicht:

* :

Nee

-

+

x

-
-

x

13.61 170 2314

21344 6989

76.12 250 19030

100 Melk- en kalfkoe 107.7 0.0 113.5 12224.0 41.3 4448.0 1625.9 0.0
101 Jongvee < 1 jaar 48.4 22.3 31.6 1528.8 9.6 464.6 165.4 23.8
102 Jongvee > 1 jaar 46.9 0.0 66.9 3137.6 21.9 1027.1 445.4 0.0
120 Weide- en zoogkoe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

16890.3 5939.8
2236.7 23.8Benodigde mestopslagcapaciteit (1 augustus - 1 maart)

kg kg
m m3 3

Grasland Hoog 43.60 80 3488x =
Grasland Neutraal 27.35 90 2462x =
Grasland Laag 2.00 100 200x =
Bouwland Hoog 16.78 50 839x =



Boer-boer transport
Percentage van fosfaatproductie op eigen grond:
Boer-boer transport is mogelijk bij plaatsing van > 75% van fosfaatproductie op eigen grond.
Boer-boer transport mogelijk:
Maximale afvoer (25% van de totale fosfaatproductie) via boer-boer transport: 1485 kg fosfaat

> 100%

Ja

Verwerkingsdatum

Bedrijfsoverzicht
CRV Mineraal

Tel: 026-3898700
22/12/15

Postbus 454, 6800 AL Arnhem

© CRV Arnhem 00101930 IRIS_019.1512

Postbus 454, 6800 AL  ARNHEM

201294806 VOF Frederiks-Tijhaar

Crv

blad 3/4

Gebruiksruimte meststoffen

kg Stikstof (N) kg Fosfaat (P O  )2 5

Gewas Grondsoort Hectares Norm Totaal Hectares Norm TotaalToestand

Berekening gebruik en ruimte dierlijke mest

Gebruiksruimte dierlijke mest

Beginvoorraad
Mestproductie graasdieren
Mestproductie staldieren
Aangevoerde dierlijke mest
Afgevoerde dierlijke mest
Eindvoorraad

Beschikbare mest
- Graasdiermest

in put
via beweiding

Ton
kg Stikstof (N)

Bedrijf kg N/ton
kg Fosfaat (P O  )2 5

Bedrijf kg P O  /ton

Saldo

5

Conclusie Gebruiksruimte dierlijke mest

2

A B

C D

+
+

+

+
+

+

- -

Op basis van de huidige gegevens wordt de gebruiksruimte dierlijke mest niet overschreden.
De gebruiksruimte dierlijke mest wordt niet optimaal benut door onvoldoende gebruik van graasdiermest. ( 843 kg stikstof)

21344 6989

830.0 3431 4.1 1329 1.6
3890.3 16890 4.3 5940 1.5

535.0 2140 4.0 803 1.5

830.0 3431 4.1 1329 1.6

19030 6742

3214.6 13834 4.3 4898 1.5

2313 246

1210.7 5197 4.3 1844 1.5

x = x =Grasland blijvend Klei 72.95 345 25168 Grasland 43.60 80 3488Hoog
x = x =Snijmaïs Klei 4.50 160 720 Grasland 27.35 90 2462Neutraal
x = x =Snijmaïs Zand 6.12 140 857 Grasland 2.00 100 200Laag
x = x =Zomergerst Zand 6.16 80 493 Bouwland 16.78 50 839Hoog

Totaal TotaalG H27237 6989



201294806 VOF Frederiks-Tijhaar Verwerkingsdatum 22/12/15 blad 4/4

© CRV Arnhem 00101930 IRIS_019.1512

Berekening gebruik en ruimte kunstmest

Bedrijf

Ton

kg P  O  /ton2 5

kg Stikstof (N) kg Fosfaat (P O  )2 5

kg N/ton Bedrijf

Saldo

Gebruiksruimte meststoffen

Werkzame dierlijke mest
Beschikbare dierlijke mest x
wettelijke werkingscoëfficient

Beginvoorraad
Aangevoerde kunstmest
Afgevoerde kunstmest
Eindvoorraad

Beschikbare kunstmest

+
+
-
-

-
-

+
+

G

I J

H27237 6989

8885 6742

28.9 7506 259.7 0.0

7506

10846 246

Conclusie gebruiksruimte meststoffen
Op basis van de huidige gegevens wordt de gebruiksruimte dierlijke mest niet overschreden.

Op basis van de huidige gegevens wordt de gebruiksruimte meststoffen niet overschreden.

Bedrijfssysteem

UBN
Aanwezige mestopslagcapaciteit
Drijfmest m3 Vaste mest m3

Benodigde mestopslagcapaciteit
Drijfmest m3 Vaste mest m3

263964 1900 40
Totaal 1900 40 2236.7 23.8

Dierlijke en organische mest beschikbaar voor bemesting

Soort Omschrijving Mestsoort

wc

Ton kg N

/ton

kg P O2 5

/ton

kg kg P O2 5wet.

bruto N
eindvoorraad vm 10 Vaste mest, rundvee 45 30.0 7.7 4.3 231 129Beginvoorraad
Productie mestcode 10 10 Vaste mest, rundvee 45 36.7 8.6 2.8 314 104Productie
eindvoorraad vm 10 Vaste mest, rundvee 30.0 7.7 4.3 231 129Eindvoorraad

36.7 314 104Te verdelen
eindvoorraad dm 14 Drijfmest, rundvee 45 800.0 4.0 1.5 3200 1200Beginvoorraad
Productie mestcode 14 14 Drijfmest, rundvee 45 2642.8 4.3 1.5 11380 3992Productie
rundermest 14 Drijfmest, rundvee 60 535.0 4.0 1.5 2140 803Aanvoer
eindvoorraad dm 14 Drijfmest, rundvee 800.0 4.0 1.5 3200 1200Eindvoorraad

3177.8 13520 4795Te verdelen
Totaal 138343214.5 4898

Kunstmest beschikbaar voor bemesting

Soort Omschrijving Mestsoort Ton kg N kg P O52
N plus N-Plus 8.1 1944 0Aanvoer

8.1 1944 0Te verdelen
KAS 27 N+4 MgO KAS 19.2 5162 0Aanvoer

19.2 5162 0Te verdelen
maismap keppel MAISMASTER 25+0+0,2B 0.9 225 0Aanvoer
maismap weil MAISMASTER 25+0+0,2B 0.7 175 0Aanvoer

1.6 400 0Te verdelen
28.9 7506 0Totaal
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LICHTUITSTRALING LIGBOXENSTAL 
 
 
 

 
Initiatiefnemer: VOF Frederiks-Tijhaar 
 Fraterwaard 1 
 6955 JH  Ellecom 
 
 
 
Adviseur/contact: FarmConsult 
 Sluisstraat 24 
 7491 GA Delden 
 farmconsult@forfarmers.eu 
 KvK nummer: 08207868 
 Vestigingsnummer: 000016141881 
 
 Projectleider 
 J.W. Maassen v.d. Brink 
 tel. 0573-288940 
 angelike.maassenvandenbrink@forfarmers.eu 
 
 
 
 
 
Datum: december  2015 
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Inleiding 
 

 
Het bedrijf Frederiks-Tijhaar is volgens de kaart “landschapsontwikkelingsplan Rheden-Rozendaal” 

gelegen in de kleinschalige IJssel vallei en Uiterwaarden. Dit gebied kenmerkt zich als landelijk 

karakter van landbouw met een netwerk van landschapselementen, gave gradiënt, sprengbeken en 
sterk meanderend rivierenlandschap. Gaaf micro reliëf van richels en geulen. Zicht op de Veluwe en 

over de rivier met plaatselijk rust, ruimte en donkerte. In dit rapport wordt ingegaan op de 
kernkwaliteit “donkerte” in samenhang met de te verwachten lichtuitstraling van de nieuw te bouwen 

ligboxenstal. 
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Aanleiding voor gebruik kunstlicht bij melkrundveehouderijen 

 

Duisternis wordt in Nederland steeds schaarser door het toenemende gebruik van kunstlicht. Ook in 
de agrarische sector is een toename te bespeuren in de toepassing van kunstlicht. Een bekend 

voorbeeld is assimilatieverlichting in de glastuinbouw. Deze groeibevorderende verlichting zorgt 
zonder afscherming voor een enorme lichtuitstraling in de duisternis. Hetzelfde principe, zij het in een 

bescheidener vorm, wordt in toenemende mate toegepast bij melkrundveehouderijen. 

 
Uit meerdere onderzoeken die wereldwijd zijn uitgevoerd, blijkt namelijk dat door het belichten van 

melkrundvee met een minimale dagelijkse lichtintensiteit en belichtingsduur, de hormoonhuishouding 
van melkrundvee wordt beïnvloed. Deze hormoonbeïnvloeding blijkt een positieve invloed te hebben 

op de groei, melkproductie en vruchtbaarheid van het melkrundvee. 
Om de minimale dagelijkse lichtintensiteit en belichtingsduur het gehele jaar te kunnen bereiken 

wordt vooral ‘s avonds in de donkere seizoenen kunstlicht toegepast. Om onder andere de benodigde 

minimale hoeveelheid licht overdag te verkrijgen, wordt er meer gekozen voor open stallen met soms 
ook lichtdoorlatende dakplaten. Een andere reden voor open stallen is het creëren van een overdekt 

buitenklimaat (meer lucht in de stal).  
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Situatie plan Fraterwaard 1  

In deze aanvraag wordt er een ligboxenstal gebouw met open zijwanden, in combinatie met een rij 

lichtdoorlatende dakplaten aan de noordzijde. Door dit toe te passen kan er sprake zijn van niet-
functionele lichtuitstraling in de donkerte. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Tekening ligboxenstal Fraterwaard 1 

 
 

 

In deze stal wordt natuurlijk gedragstimulerend als stimulerend kunstlicht toegepast.  Dit zijn niet-
officiële termen die in het leven zijn geroepen om onderscheid in verlichtingswijzen te kunnen 

aanbrengen. (Natuurlijk gedrag)stimulerend kunstlicht zijn de meer moderne belichtingswijzen naast 
de reguliere stalverlichting. 

 

Met reguliere stalverlichting bedoelen wij de (minimale) verlichting in veestallen die wordt 
ingeschakeld als er in de stal gewerkt wordt als het daglicht daarvoor niet meer afdoende is. Dit type 

kunstlicht staat over het algemeen ook niet in donkere periodes continu aan, maar alleen als er in de 
stal wordt gewerkt. Daarbij is de lichtintensiteit van de reguliere stalverlichting niet meer dan 40 lux, 

gemeten op ooghoogte van het vee. 
 

Er is sprake van natuurlijk gedragstimulerend kunstlicht als in een melkveestal kunstlicht wordt 

toegepast met een lichtintensiteit waardoor het vee natuurlijk gedrag vertoont. De hiervoor benodigde 
verlichtingssterkte is minimaal 40 lux, gemeten op ooghoogte van het vee. Vanaf 120 lux is nog 

steeds sprake van stimulering van het gedrag, maar doordat er dan meer aspecten bij het vee worden 
gestimuleerd, spreken we dan over stimulerend kunstlicht. 

 

Er is sprake van stimulerend kunstlicht als in een melkveestal kunstlicht wordt toegepast met een 
lichtintensiteit dat door vee (in beperkte mate) wordt ervaren als de lichtintensiteit van daglicht. Dit is 

aan de orde bij een lichtintensiteit van 120 lux of meer, gemeten op ooghoogte van het vee. Het 
kunstlicht blijft na inschakeling continu branden totdat het vee dat etmaal voldoende uren is 

blootgesteld aan een lichtintensiteit dat door het vee wordt ervaren als de lichtintensiteit van daglicht 
(de biochemische processen in het organisme zijn gedurende deze lichtintensiteit (ongeveer) hetzelfde 

als bij gewoon daglicht). Door deze kunstmatige dagverlenging wordt het vee hormonaal beïnvloed. 

De dieren worden sneller volwassen, hebben een hogere melkproductie (6-15% extra) en worden 
sneller tochtig dan dieren die niet aan stimulerend kunstlicht worden blootgesteld. 

 
Ter vergelijking: kantoorverlichting is 200-400 lux, bewolkt daglicht is 1000 lux. Toch is de 

lichtuitstraling van vooral stimulerend kunstlicht in open stallen aanzienlijk omdat de lichtuitstraling 

over het algemeen plaatsvindt in het donkere buitengebied. Daarbij gaat het over een groot 
oplichtend oppervlak (zijkanten en eventueel doorlichtend dak van de stal) dat in de duisternis 

fungeert als lichtbron. 
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Getroffen voorzieningen 

De beste manier om niet-functioneel licht en lichthinder te voorkomen is door het toepassen van de 

Beste Beschikbare Technieken (BBT). Dat is ook wat er in de nieuwe ligboxenstal gebeurd. Daarnaast 
zal het tussen 23.00 uur ’s avonds en 5.00 uur ’s ochtends zo goed als donker zijn in de stal. Tijdens 

deze tijd zal er alleen oriëntatie licht voor de koe branden. Voor een stimulerende werking van het 
kunstlicht op de koe moet het tussen de 6 en 8 uur volledig donker zijn anders is de werking 

averechts. 

  

Toe te passen BBT-technieken 

1. Zo wordt deze stal de hoeveelheid lampen afgestemd op de minimale verlichtingssterkte van  

120 lux en de maximale verlichtingssterkte van 150 lux, zodat niet meer licht dan de minimaal 

benodigde verlichtingssterkte wordt geproduceerd. Ook wordt er gebruik gemaakt van 

armaturen met asymmetrische spiegels en zijn de lampen horizontaal geplaatst zodat het licht 
optimaal naar beneden wordt gericht en er zo weinig mogelijk sprake is van niet-functioneel 

licht. Door het toepassen van deze technieken veroorzaakt deze open stal een geringere 
lichthinder dan gebruikelijke open stallen met (natuurlijk gedrag)stimulerend kunstlicht, terwijl 

de benodigde verlichtingssterkte om de hogere melkproductie te verkrijgen wordt gehaald. 
 

2. De armaturen worden op een voldoende starre wijze gemonteerd, hierdoor wordt voorkomen 

dat er buiten de stal onregelmatige lichtschijnsels zichtbaar zijn. Voorbeelden waardoor deze 
onregelmatige lichtschijnsels kunnen worden veroorzaakt zijn armaturen die zijn opgehangen 

aan kabels of kettingen. Doordat de wind in een open stal meer vrij spel heeft, kunnen 
armaturen aan deze niet-starre bevestiging heen en weer gaan slingeren. 

 

3. Aan de zijkanten wordt er gebruik gemaakt van asymmetrische armaturen, zodat de 
uitstraling beperkt blijft. 

 
4. Een combinatie van (natuurlijk gedrag)stimulerend kunstlicht met gesloten lichtverstrooiende 

(diffuserende) transparante schermen (bv. lumitherm, transparant wit doek) vergroot de 

hoeveelheid uitgestraald niet-effectief licht. Deze combinatie wordt hier niet toegepast. 
 

5. Naast lichtintensiteit bepaalt de lichtkleur in sterke mate de omvang van negatieve gevolgen 
door kunstlicht bij dieren. Licht is elektromagnetisch straling. Deze straling kan variëren qua 

golflengte. De golflengte van de straling bepaalt de kleur van het licht. De golflengte wordt 
aangeduid in nanometers (nm). Er is aangetoond dat UV-  licht en blauw licht (licht met een 

golflengte kleiner dan 492 nm) hinder, afstoting, aantrekking en verblinding bij dieren 

veroorzaakt. Wit licht heeft dezelfde negatieve eigenschappen, omdat dit licht ook een blauwe 
component bevat. Licht met een monochromatische gele of rode kleur (ergens tussen 565nm 

en 590nm en meer dan 622nm), kan gemakkelijk ontregeling veroorzaken van de verre 
oriëntatie (trekvogels). Deze verstoring kan optreden bij zeer lage drempelwaarden (kan 

volgens het Alterra- 778 onderzoeksrapport mogelijk al optreden bij minder dan 0,1 lux). Het 

is nog niet wetenschappelijk bewezen, maar onderzoeksresultaten wijzen sterk in de richting 
dat de voor dieren minst verstorende lichtkleuren een golflengte hebben die is gelegen tussen 

493nm en 565nm (groen) of tussen de 590nm en 621nm (geeloranje, oranje). In het artikel 
“Nieuw zicht op verlichting in melkveestallen”  wordt beschreven dat de kleurweergave-index 

(hoe goed kun je met het gebruikte licht kleuren onderscheiden van beschenen voorwerpen) 
van de (natuurlijk gedrag)stimulerende verlichting niet meer behoeft te zijn dan 40 Ra. Hoe 

hoger de gebruikte kleurweergave  index, hoe duurder de verlichtingsinstallatie. Het is 

mogelijk om met hogedruk natriumlampen te voldoen  aan  deze minimaal benodigde    
kleurweergave-index.  Hogedruk natriumlampen hebben namelijk een kleurweergave-index 

die per merk of type kunnen variëren tussen de 25 en 65 Ra. Daarbij heeft een 
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hogedruknatriumlamp over het algemeen een golflengte (lichtkleur) tussen de 588.99nm en 
589,59 nm (geeloranje kleur). Dit type lamp benadert hierdoor de waarschijnlijk minst 

schadelijke golflengtes die zijn gelegen tussen de 590nm en 621nm. In dit plan gaat er 
gebruik gemaakt worden van de lichtkleuren geel / geeloranje. 

 
6.  Het dak wordt voorzien van 1 rij Heat Guard platen. Dit zijn meerwandige transparant grijze 

polycarbonaat platen. De bedoeling van deze platen is dat ze daglicht doorlaten maar 

zonnewarmte weren. Het voordeel van dergelijke “lichtplaten” is dat ze andersom ook er voor 
zorgen dat er minder licht vanuit de stal naar buiten gestraald wordt. 
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Conclusie 

Middels het toepassen van de Best Beschikbare Technieken op het gebied van kunstlicht treft het 

bedrijf voorziening om te kunnen voldoen aan de kernkwaliteit “donkerte” zoals gesteld in het 
landschapsontwikkelingsplan Rheden-Rozendaal. 
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Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van VOF 
Frederiks –Tijhaar, Fraterwaard 1 te Ellecom, hierna te noemen aanvrager, van 11 juni 2015 om 
een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998. 
 
Aanvraag en procesverloop 
 
De aanvraag voorziet in het wijzigen van een melkveehouderij. De inrichting is gelegen op 
ongeveer 20 meter van het Natura 2000-gebied Rijntakken, op ongeveer 1.900 meter van het 
Natura 2000-gebied Veluwe en op ongeveer 7.150 meter van het Natura 2000-gebied 
Landgoederen Brummen.  
 
Voor de beoordeling van de aanvraag is het aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven 
inclusief bijlagen, d.d. 10 juni 2015, gebruikt. 
 
Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing 
verklaard.  
 
Besluit 
 
Gedeputeerde Staten van Gelderland;  
Gelet op de artikelen 16, 19d, 19e en 43 van de Nbw 1998; 
 
HEBBEN BESLOTEN 
 
aanvrager een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te verlenen onder de 
volgende voorschriften: 
 
1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn. 
 
2 Op het moment dat deze vergunning in werking treedt, vervangt deze de op 30 april 

2014 verleende Nbw-vergunning met zaaknummer 2014-000071. 
 
 
Beoordeling van de aanvraag  
 
De aanvraag betreft een melkveehouderij waarbij de veebezetting wordt gewijzigd. 
 
De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend 
veroorzaakt door stikstofdepositie.  
 
Mogelijke effecten kunnen optreden op de Natura 2000-gebieden Rijntakken, Veluwe en 
Landgoederen Brummen. De instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag 
relevante Natura 2000-gebieden zijn vermeld in bijlage 1. 
 
Toetsing Depositie 
Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een 
kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er 
soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.  
 
Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen 
maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op 
voorhand worden uitgesloten. 
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Voor de inrichting zijn de onderstaande vergunningen verleend:  
 
Tabel 1 Vergunningenhistorie 

Vergunning/melding Datum Emissie (kg) 

Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 
(Zaaknummer 2014-000071) 

30 april 2014 1.715,0 

 
In tabel 2 is de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 3 is de 
depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.  
 
Tabel 2 Veebezetting 

Vergunde veebezetting op 30 april 2014 (Nbw) 

Diersoort Rav-code / BWL Aantal 

Melkkoeien A1.100.1 20 

Melkkoeien 1.9.2   (BWL 2010.30.V2) 200 

Vrouwelijk jongvee < 2 jaar A3.100 150 

 
Aangevraagde veebezetting 

Diersoort  Rav-code / BWL Aantal 

Melkkoeien A1.100.1 31 

Melkkoeien A1.10.1  (BWL 2010.31.V2) 130 

Vrouwelijk jongvee < 2 jaar A3.100 150 

 
 
Tabel 3 NH3-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr 

Habitattype Depositie 

Vergund op 
30-4-2014 
(Nbw) 

Aangevraagd Verschil 

Rijntakken     

H91E0B Essen-iepenbossen    1,7 1,7 0 

H91E0B Essen-iepenbossen    1,7 1,7 0 

H3150 Meren met krabbenscheer en 
fonteinkruid 

   2,1 2,1 0 

H91E0A Zachthoutooibossen    1,4 1,4 0 

Veluwe     

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst    2,2 2,2 0 

H9190 Oude eikenbossen    0,8 0,8 0 

H4030 Droge heiden    0,4 0,4 0 

H2310 Stuifzandheiden met struikhei    0,3 0,3 0 

H2330 Zandverstuivingen    0,2 0,2 0 

Landgoederen Brummen     

H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen    0,4 0,4 0 
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H6230 Heischrale graslanden    0,4 0,4 0 

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst    0,4 0,4 0 

H6410 Blauwgraslanden    0,4 0,4 0 

 
Uit tabel 3 blijkt dat in de aangevraagde situatie ten opzichte van de vergunde situatie op 30 april 
2014 (Nbw) sprake is van een gelijkblijvende stikstofdepositie op de stikstofgevoelige 
habitattypen. Nu de aangevraagde depositie in vergelijking tot de vergunde depositie ten tijde 
van de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden niet toeneemt, achten wij significant negatieve 
effecten uitgesloten. 
 
 
Conclusie 
 
Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat dit bedrijf in bezit is van een vergunning in 
het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 van 30 april 2014. De aangevraagde depositie 
overschrijdt de depositie van deze vergunning niet. Gelet hierop is voor de aangevraagde 
activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 
e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend. 
 
Zienswijzen 
 
Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 
zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het 
uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd. 
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, of aan post@gelderland.nl, onder vermelding van het 
zaaknummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een 
mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen 
met het Provincieloket (telefoonnummer (026) 359 99 99). 
 
Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend 
als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men 
belanghebbende is. 
 
De periode van terinzagelegging staat vermeld op de kennisgeving welke wordt toegezonden 
met het ontwerpbesluit en is in te zien via internet: www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen. 
 
Arnhem, 10 juli 2015 
 
 
 
 
 
 
 
bijlagen: 
- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen 
- Bijlage 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 30 april 2014 (Nbw) 
- Bijlage 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie 
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BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 
2000-gebieden 
 
 
 
Natura 2000-gebied Rijntakken (Dit omvat de Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden 
Uiterwaarden IJssel, Uiterwaarden Waal, Uiterwaarden Neder-Rijn en Gelderse Poort) 
 
Aanwijzing en aanmelding 
De Rijntakken is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied en daarnaast op 20 mei 
2003 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie 
de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen. 
 
Het gebied is op 29 april 2014 aangewezen. De aanwijzing als staatsnatuurmonument is 
hiermee van rechtswege komen te vervallen. 
 
In onderstaande tabel staan de voor NH3 gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het 
Natura 2000-gebied Rijntakken. 
 
Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: aanwijzingsbesluit Rijntakken) 
(= behouddoelstelling; > ontwikkelingdoelstelling; =(<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van 
specifieke ontwikkeldoelstelling) 
 

Habitattypen Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling kwaliteit 

H3150 Meren met krabbenscheer en 
fonteinkruiden 

> > 

H3260B Beken en rivieren met waterplanten > = 

H6120 Stroomdalgraslanden
1
 > > 

H6430C Ruigten en zomen, droog = = 

H6510A Glanshaverhooilanden > > 

H6510B Vossenstaarthooilanden > > 

H91E0A Rivierbegeleidende 
zachthoutooibossen 

= > 

H91E0B Essen-iepenbossen > > 

H91F0 Droge hardhoutooibossen > > 
1
Prioritair habitattype 
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Veluwe (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn) 
 
Aanwijzing en aanmelding 
Het gebied Veluwe is op 11 juni 2014 definitief aangewezen als Habitatrichtlijngebied. De 
aanwijzing als Beschermd natuurmonument van de Leemputten bij Staverden en het 
mosterdveen is hiermee van rechtswege komen te vervallen. 
De Veluwe is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied. In 2003 is de Veluwe aan-
gemeld als Habitatrichtlijngebied bij de Europese Commissie. Op 7 december 2004 heeft de 
Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het 
gebied moet aanwijzen. 
 
In onderstaande tabel staan de voor NH3 gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het 
Natura 2000-gebied Veluwe. 
 
Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Aanwijzingsbesluit Veluwe) 
(= behoudsdoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling) 

 

Habitattypen Doelstelling 
verspreiding 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

H2310 Stuifzandheiden met struikhei = > > 

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen = = = 

H2330 Zandverstuivingen = > > 

H3130 Zwakgebufferde vennen = = = 

H3160 Zure vennen = = > 

H4010A Vochtige heiden op zandgronden = > > 

H4030 Droge heiden = > > 

H5130 Jeneverbesstruwelen = = > 

H6230 Heischrale graslanden
1
 = > > 

H6410 Blauwgraslanden = > > 

H7110B Actief hoogveen
1
 = > > 

H7140 Overgangs- en trilvenen  = = 

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen  > > 

H7230 Kalkmoerassen  = = 

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst  > > 

H9190 Oude eikenbossen  > > 

H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen
1
  = > 

1
Prioritair habitattype 
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Landgoederen Brummen (Habitatrichtlijn) 
 
Aanwijzing en aanmelding 
Het gebied Landgoederen Brummen is op 4 juni 2013 definitief aangewezen als 
Habitatrichtlijngebied. Op 20 mei 2003 is Landgoederen Brummen in zijn geheel aangemeld als 
speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 
heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland 
het gebied moet aanwijzen. 
 
In onderstaande tabel staan de voor NH3 gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het 
Natura 2000-gebied Landgoederen Brummen. 
 
Tabel 1 Instandhoudingsdoelen (bron: Aanwijzingsbesluit Landgoederen Brummen) 
(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling) 

 

Habitattypen Doelstelling oppervlakte Doelstelling kwaliteit 

H3130 Zwakgebufferde vennen = > 

H4010A Vochtige heiden op zandgronden > > 

H6230 Heischrale graslanden
1
 > > 

H6410 Blauwgraslanden > > 

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen = = 

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst = = 

H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen
1
 = > 

1
Prioritair habitattype 
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BIJLAGE 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 30 april 2014 (Nbw) 
 

 

Naam van de berekening: Fraterwaard 1 Ellecom vergund 

Gemaakt op: 30-06-2015  11:50:21 

Zwaartepunt X:  205,000 Y:  449,500 

Cluster naam: Fraterwaard 1 Ellecom 

Berekende ruwheid: 0,30 m 

 

Emissie Punten:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb.  

hoogte 

Diam. Uittr.  

snelheid 

Emissie 

1 Stal 3 204 981 449 443  1,5  1,5   0,5   0,40     775 

2 Stal 4 205 009 449 466  1,5  1,5   0,5   0,40     940 

 

Gevoelige locaties:  

Volgnr Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 Rijntakken     

2 H91E0B Essen-iepenbossen 203 446 447 738    1,70 

3 H91E0B Essen-iepenbossen 205 616 452 751    1,73 

4 H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruid 206 129 452 795    2,11 

5 H91E0A Zachthoutooibossen 206 784 453 084    1,37 

6 Veluwe     

7 H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 203 260 450 318    2,22 

8 H9190 Oude eikenbossen 202 461 453 221    0,76 

9 H4030 Droge heiden 199 478 448 627    0,35 

10 H2310 Stuifzandheiden met struikhei 199 212 451 649    0,33 
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11 H2330 Zandverstuivingen 196 762 449 319    0,18 

12 Landgoederen Brummen     

13 H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen 204 345 456 560    0,44 

14 H6230 Heischrale graslanden 204 381 456 808    0,43 

15 H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 204 797 457 511    0,41 

16 H6410 Blauwgraslanden 205 074 457 592    0,41 

 

Details van Emissie Punt: Stal 3 (6893) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 A1.100.1 Melkkoeien 20 9.5 190 

2 A3.100 Vrouwelijk jongvee 150 3.9 585 

 

Details van Emissie Punt: Stal 4 (6894) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 A1.9.2 Melkkoeien 200 4.7 940 
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BIJLAGE 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie 
 
Naam van de berekening: Fraterwaard 1 Ellecom aangevraagd 

Gemaakt op: 30-06-2015  12:21:20 

Zwaartepunt X:  205,000 Y:  449,500 

Cluster naam: Fraterwaard 1 Ellecom 

Berekende ruwheid: 0,30 m 

 

Emissie Punten:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb.  

hoogte 

Diam. Uittr.  

snelheid 

Emissie 

1 Stal 3 204 981 449 443  1,5  1,5   0,5   0,40     880 

2 Stal 4 205 009 449 466  1,5  1,5   0,5   0,40     832 

 
 

Gevoelige locaties:  

Volgnr Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 Rijntakken     

2 H91E0B Essen-iepenbossen 203 446 447 738 1,70 

3 H91E0B Essen-iepenbossen 205 616 452 751 1,73 

4 H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruid 206 129 452 795 2,10 

5 H91E0A Zachthoutooibossen 206 784 453 084 1,36 

6 Veluwe     

7 H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 203 260 450 318 2,22 

8 H9190 Oude eikenbossen 202 461 453 221 0,76 

9 H4030 Droge heiden 199 478 448 627 0,35 

10 H2310 Stuifzandheiden met struikhei 199 212 451 649 0,33 

11 H2330 Zandverstuivingen 196 762 449 319 0,18 
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12 Landgoederen Brummen     

13 H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen 204 345 456 560 0,44 

14 H6230 Heischrale graslanden 204 381 456 808 0,42 

15 H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 204 797 457 511 0,41 

16 H6410 Blauwgraslanden 205 074 457 592 0,41 

 

Details van Emissie Punt: Stal 3 (6893) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 A1.100.1 Melkkoeien 31 9.5 294.5 

2 A3.100 Vrouwelijk jongvee 150 3.9 585 

 

Details van Emissie Punt: Stal 4 (6894) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 A1.10.1 Melkkoeien 130 6.4 832 
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1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van VOF Frederiks-Tijhaar opdracht gekregen voor het uitvoeren van een quicks-
can flora en fauna aan de Fraterwaard 1 te Ellecom in de gemeente Rheden. 
 
De quickscan flora en fauna is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging (vergroten 
bouwblok). 
 
De quickscan flora en fauna heeft als doel in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en 
diersoorten aanwezig of te verwachten zijn die volgens de Flora- en faunawet een beschermde status 
hebben en die mogelijk verstoring kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep.  
 
Econsultancy is lid van de branchevereniging "Netwerk Groene Bureaus" en werkt volgens de door 
het Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen. In dat kader verklaart Econsultancy ten behoeve 
van de onderzoekslocatie niet eerder betrokken te zijn geweest voor ecologische advisering of ecolo-
gisch onderzoek. 
 
Voor zover bij de opdrachtgever en bekend, is er niet eerder ecologisch onderzoek op de onder-
zoekslocatie uitgevoerd. 
 
 
2 GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving 
 
De onderzoekslocatie (± 4.500 m²) ligt aan de Fraterwaard 1, circa 1,8 kilometer ten oosten van de 
kern van Ellecom, in de gemeente Rheden (zie figuur 1). Volgens de topografische kaart van Neder-
land, kaartblad 40 E (schaal 1:25.000), zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie 
X = 205.210, Y = 449.320.  

 
Figuur 1.  Topografische ligging van de onderzoekslocatie.  
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De onderzoekslocatie betreft een deel van een graslandperceel en een ruigterand met enkele wilgen. 
 
Aan de zuidzijde bevindt zich een veestal en een met beton verhard pad. In de overige richtingen 
grenst de onderzoekslocatie aan weilanden. Vanwege de ligging in een uiterwaard is het erf verhoogd 
aangelegd (terp). 
 
In figuur 2 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie en de directe omgeving weergegeven. De figu-
ren 3 t/m 5 geven een impressie van de onderzoekslocatie, middels foto’s die zijn genomen tijdens 
het veldbezoek. 
 

 

 

 
Figuur 3. Bestaande veestal met bo-
menrij. 

 

 
Figuur 4. Noordelijk deel van het erf. 

 
Figuur 5. Onderzoekslocatie en aanlig-
gende weilanden. 

 
  

Figuur 2. Luchtfoto onderzoekslocatie en directe omgeving. De nieuw te bouwen stal is weergegeven in rood,  de uitbreiding 
van het bouwblok met witte stippellijn. 
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2.2 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen 
 
De initiatiefnemer is voornemens een nieuwe rundveestal te bouwen. De uitbreiding van het bouwblok  
vindt plaats buiten de bestaande terp. Ten behoeve van de nieuwbouw wordt de bomenrij langs de 
huidige veestal gekapt. De grond zal ter plaatse van de nieuwbouw worden opgehoogd. 
 
 
3 ONDERZOEKSMETHODIEK 
 
Het onderzoek is uitgevoerd middels het verrichten van een veldbezoek en een bureauonderzoek. Op 
deze wijze is inzicht verkregen in de aanwezigheid van geschikt habitat en de daarbij te verwachten 
beschermde soorten, gesitueerd op of nabij de onderzoekslocatie. 
 
Het veldbezoek is afgelegd op 8 december 2014. Tijdens dit veldbezoek is de gehele onderzoeks-
locatie, alsmede de directe omgeving beoordeeld. Gedurende het veldbezoek is gelet op de mogelijke 
aanwezigheid van beschermde en bedreigde soorten op basis van het aanwezige habitat.  
 
Verder is aan de hand van verspreidingsatlassen, andere standaardwerken en op basis van “expert 
judgement” nagegaan welke bijzondere planten- en diersoorten er voor kunnen komen op de onder-
zoekslocatie. 
 
Het gebruik van openbare bronnen als waarneming.nl is voor zakelijke gebruikers niet toegestaan. 
Werknemers van een adviesbureau, ambtenaren, terreinbeheerders, ZZP-ers, stagiairs en onderzoe-
kers vallen onder de definitie van zakelijk gebruikers. 
 
Verspreidingsgegevens van soorten zijn veelal weergegeven op kilometerhokniveau (1 x 1 kilometer) 
of op uurhokniveau (5 x 5 kilometer). Aangezien met de schaal van kilometerhokken of uurhokken 
een groter gebied wordt beschouwd dan alleen de onderzoekslocatie, betekent dit niet dat de kriti-
sche soorten ook daadwerkelijk voorkomen binnen de begrenzing van de onderzoekslocatie. Verder 
zijn sommige verspreidingsgegevens niet erg actueel. Dit betekent dat de meest recente versprei-
dingsgegevens reeds verouderd kunnen zijn. De meeste te gebruiken gegevens vormen daarom 
geen uitsluitsel over het aantal soorten en type waarneming van een soort in het betreffende gebied, 
maar enkel een indicatie over het voorkomen. 
 
De quickscan flora en fauna is een toets van de ecologische potenties van de onderzoekslocatie en 
betreft geen volwaardig soort(en) specifiek onderzoek. Er zijn in het onderhavige onderzoek geen 
inventarisaties uitgevoerd van soorten en soortgroepen. Een ecologische inventarisatie beslaat meer-
dere veldbezoeken gedurende de voor de soortgroep meest gunstige periode van het jaar.  
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4 TOEPASSING VAN DE NATIONALE NATUURWETGEVING 
 
4.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk geeft achtergrondinformatie over de natuurwetgeving waaraan de voorgenomen ingreep 
op de onderzoekslocatie wordt getoetst. Er wordt een globale toelichting gegeven ten aanzien van 
potentiële overtredingen van de Flora- en faunawet bij de meest voorkomende soorten en soortgroe-
pen. Dit hoofdstuk is niet toegespitst op de situatie op de onderzoekslocatie, maar geeft enkel een 
beschrijving van de vigerende wetgeving. 
 
4.2 Flora- en faunawet 
 

De Europese natuurwetgeving is in Nederland, op het gebied van de soortbescherming, uitgewerkt in 
de Flora- en faunawet. Deze wet heeft tot doel alle in Nederland in het wild voorkomende planten- en 
diersoorten te beschermen en in stand te houden. Om dit doel te bereiken, bevat de wet een aantal 
verbodsbepalingen (zie tabel I). Hierbij wordt het zogenaamde “nee, tenzij…” principe gehanteerd. Dit 
wil zeggen dat activiteiten met een (potentieel) schadelijk effect op beschermde soorten in principe 
verboden zijn (“nee”). Van dit verbod kan echter onder voorwaarden (“tenzij”) afgeweken worden door 
ontheffingen of vrijstellingen.  
 
Tabel I.         Verbodsbepalingen Flora- en faunawet 
 

Artikel 8 Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te 
snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te 
verwijderen. 

Artikel 9 Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te 
bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

Artikel 10 Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten. 

Artikel 11 Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfsplaatsen van dieren, behorende tot 
een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. 

 

Voor de Flora- en faunawet geldt dat vaste rust- en verblijfplaatsen van bepaalde soorten zijn be-
schermd. De Flora- en faunawet maakt onderscheid in drie beschermingscategorieën. Iedere categorie 
heeft zijn eigen ontheffingsmogelijkheden en toetsingscriteria. Hierbij vallen vogels onder een aparte 
categorie. 
 
Tabel II.        Soortbeschermingscategorieën Flora- en faunawet 
 

Tabel 1     algemeen beschermde soorten 

Voor de soorten in Tabel 1 van de Flora- en faunawet geldt, bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, bestendig beheer en onderhoud en 
bestendig gebruik, een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet.  
 
Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing in het kader van artikel 75 aangevraagd te worden.  
 
Voorbeelden zijn: ree, haas konijn, egel, bruine kikker, gewone pad, wijngaardslak, brede wespenorchis, grote kaardenbol 

Tabel 2     overige beschermde soorten 

Voor de soorten in Tabel 2 van de Flora- en faunawet dient bij overtreding van de verbodsbepalingen een ontheffing aangevraagd te wor-
den. Echter indien er volgens een door het Ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode gewerkt wordt, geldt er bij ruimtelijke ontwikkeling 
en inrichting, bestendig beheer en onderhoud en bestendig gebruik, een vrijstelling van de verbodsbepalingen en hoeft er geen ontheffing 
aangevraagd te worden.  
 
De ontheffingaanvraag wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort’ (‘lichte 
toets’). 
 
Voorbeelden zijn: eekhoorn, steenmarter, kleine modderkruiper, gele helmbloem, steenbreekvaren, tongvaren, maretak 
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Tabel 3     strikt beschermde soorten 

Voor de soorten van Tabel 3 van de Flora- en faunawet dient bij overtreding van de verbodsbepalingen bij alle activiteiten (waaronder ruim-
telijke ontwikkeling en inrichting) een ontheffing aangevraagd te worden. In een zeer beperkt aantal gevallen kan er op basis van een door 
het Ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode een vrijstelling verleend worden voor de ontheffingsverplichting bij een zeer beperkt 
aantal activiteiten.  
 
De ontheffingaanvraag wordt getoetst aan een drietal criteria (uitgebreide toets). Bij de uitgebreide toets dient aan alle afzonderlijke criteria 
te worden voldaan. De criteria zijn als volgt: de activiteiten of werkzaamheden doen geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding 
van de soort, er is geen andere bevredigende oplossing (alternatief) voor de geplande activiteiten of werkzaamheden, die minder schade 
oplevert voor de betreffende soort en er moet sprake zijn van een bij de wet genoemd belang. 
 
Voorbeelden zijn: das, waterspitsmuis, alle vleermuissoorten, rugstreeppad, boomkikker, kamsalamander 

 
Bij een quickscan flora en fauna wordt in beeld gebracht of er (potentiële) vaste rust- of verblijfplaat-
sen aanwezig zijn van de soorten uit de verschillende beschermingscategorieën. Vervolgens wordt 
beoordeeld of de voorgenomen ingreep verstorend kan zijn en of nader onderzoek noodzakelijk wordt 
geacht. Broedvogels en vleermuizen zijn soortgroepen uit de strengste beschermingscategorie. Voor 
de overige soortgroepen is de beschermingsstatus afhankelijk van de soort.  

 
Broedvogels 
Alle broedende inheemse vogels en hun nesten zijn wettelijk strikt beschermd en qua bescherming-
regime te vergelijken met Tabel 3 van de Flora- en faunawet. Broedvogels vallen onder een aparte 
beschermingsgroep en zijn ingedeeld in een vijftal beschermingscategorieën (Aangepaste beoorde-
ling ontheffing ruimtelijke ingrepen, Dienst Regelingen, 2009). Zie tabel III voor een indeling van de 
bescherming van broedvogels. 
 
Tabel III.        Beschermingscategorieën aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen. 

 
 
 

Broedvogels 

Voor vogels geldt dat er altijd een ontheffing aangevraagd dient te worden. Indien activiteiten plaatsvinden waarbij verbodsbepalingen worden 
overtreden ten aanzien van (broed)vogels dient er een uitgebreide toets, zoals beschreven bij Tabel 3 Flora- en faunawet toegepast te worden. 
Bij broedvogels kan een overtreding in de meeste gevallen gemakkelijk voorkomen worden door de werkzaamheden buiten het broedseizoen 
uit te voeren. 

Beschermingscategorie 1 nesten jaarrond beschermd, 
ook buiten broedseizoen 

Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen 
in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld:steenuil). 

Beschermingscategorie 2 Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en 
die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) 
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 
(voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus). 

Beschermingscategorie 3 Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde 
plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De 
(fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief 
beschikbaar (voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk). 

Beschermingscategorie 4 Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of 
nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en 
ransuil). 

Beschermingscategorie 5 Nesten jaarrond beschermd 
als zwaarwegende feiten of 
ecologische omstandigheden 
dat rechtvaardigen 

Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar 
daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over 
voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich 
elders te vestigen. 

Overige broedvogels 
(“algemeen” voorkomen-

de broedvogels) 

Nesten die niet het hele jaar 
door zijn beschermd; enkel 

binnen broedseizoen. 

Vogels die elk broedseizoen een nieuw nest maken of in staat zijn een nieuw nest 
te maken. De vogelnesten voor eenmalig gebruik. 
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Vleermuizen 
Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten genieten zowel binnen de Flora- en faunawet als 
binnen de Natuurbeschermingswet een strikte bescherming. Alle vleermuissoorten staan vermeld in 
bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn. Dit betekent dat ze beschermd zijn tegen verstoring van 
vaste rust- en verblijfplaatsen. Onder deze vaste rust- en verblijfplaatsen wordt verstaan: "het gehele 
systeem waarvan een populatie gebruik maakt tijdens de jaarcyclus van de soort". Dit houdt in dat 
niet alleen alle verblijfplaatsen maar ook de verbindingen hiertussen (vliegroutes) en de foerageer-
gebieden bescherming genieten. 
 
Vleermuizen zijn streng beschermd omdat ze erg kwetsbaar zijn. De afgelopen vijftig jaar zijn sommi-
ge soorten erg zeldzaam geworden of geheel verdwenen. Wanneer overwinterende dieren worden 
verstoord, is de kans groot dat ze sterven omdat ze dan teveel van hun vetreserve gebruiken. Maar al 
te vaak worden bomen gekapt en oude gebouwen gerenoveerd of gesloopt. Als zich hierin een 
vleermuiskolonie bevindt, heeft dat negatieve gevolgen voor de vleermuisstand op lokaal niveau. 
Omdat ze meestal maar één jong per jaar krijgen, kan herstel erg lang duren. Vleermuizen kunnen 
zelf geen verblijfplaatsen maken en zijn dus afhankelijk van bestaande verblijfplaatsen. Daarnaast 
hebben ingrepen in het landschap ook negatieve gevolgen doordat foerageergebieden en vliegroutes, 
waar vleermuizen jaren achtereen gebruik van maken, verdwijnen. De impact die een ingreep kan 
hebben verschilt sterk per situatie en per soort waardoor meestal gedetailleerde gegevens nodig zijn 
om een passend advies te geven. 
 
Algemene Zorgplicht 
De algemene zorgplicht houdt in dat een ieder die redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn hande-
len nadelige gevolgen voor de flora en fauna kunnen ontstaan, verplicht is dergelijk handelen achter-
wege te laten of maatregelen te nemen om de nadelige gevolgen te voorkomen. Zo kan er bijvoor-
beeld rekening worden gehouden met amfibieën en kleine zoogdieren worden wanneer materialen en 
houtstapels, waaronder de dieren verblijven, worden verwijderd.  
 
Tabel IV.       Algemene Zorgplicht 
 

Algemene Zorgplicht (artikel 2) 

Een belangrijk uitgangspunt binnen de Flora- en faunawet is dat op elke burger de plicht rust om voldoende zorg in acht te nemen voor alle 
in het wild levende planten en dieren en hun directe leefomgeving. Dit houdt in dat iedereen zich dient in te spannen om de nadelige ge-
volgen voor een soort te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. De zorgplicht is te allen tijde van toepassing, ook al vindt er geen 
overtreding van een verbodsbepaling plaats. 

 
De algemene zorgplicht is in de meeste gevallen voornamelijk van toepassing op beschermde soor-
ten die staan vermeld in Tabel 1 van de Flora- en faunawet. Dit betreffen algemeen voorkomende 
soorten, waarvoor bij ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling geldt. Indien er aanleiding is maatregelen 
te nemen ten aanzien van de zorgplicht, zal dat voor de betreffende soortgroep worden aangegeven. 
 
  



 

 

 

 

14126368 RHE.FFA.ECO1  Pagina 7 van 13 

5 AANGETROFFEN EN TE VERWACHTEN BESCHERMDE SOORTEN 
 
5.1 Inleiding 
 
Het al dan niet voorkomen van planten- en diersoorten wordt mede bepaald door de aanwezigheid 
van geschikt leefgebied. Een soort kan in zijn leefgebied gebruik maken van verschillende plekken 
om te verblijven. Al deze plekken (biotopen) kunnen een bepaalde functie voor de soort vervullen. In 
dit hoofdstuk wordt op basis van het aanwezige habitat / verblijfsmogelijkheden samen met versprei-
dingsgegevens beschreven welke beschermde soorten binnen de onderzoekslocatie kunnen voorko-
men. Afhankelijk van de soort wordt ingegaan op de potentiële aanwezigheid van vaste rust- en ver-
blijfplaatsen, foerageergebied en verbindingroutes. In hoofdstuk 6 wordt beoordeeld of de voorgeno-
men plannen een verstorend effect kunnen hebben op de mogelijk aanwezige beschermde soorten 
en welke juridische implicaties dit voor het project heeft.  
 
5.2 Vogels 
 
Broedvogels (beschermingscategorie 1 t/m 4) 
Op de onderzoekslocatie is geen broedgelegenheid voor jaarrond beschermde soorten als roofvogels 
en uilen aanwezig. Het erf maakt echter deel uit van het territorium van de steenuil. De soort broedt 
volgens de bewoonster in een nestkast in een solitaire wilg aan de noordwestzijde van het erf. De 
onderzoekslocatie maakt deel uit van het functionele leefgebied van de soort. De te kappen bomen 
zijn daarom tijdens het veldbezoek geïnspecteerd op mogelijkheden van gebruik als roestplaats voor 
de steenuil. De wilgen lijken van een afstand op typische voor de soort geschikte knotwilgen. Het zijn 
echter dermate frequent geknotte bomen, dat er geen noesten of holtes zijn ontstaan. Als roestplaats 
zijn deze niet bijzonder geschikt, vanwege het ontbreken van holtes en de dichte takkenstructuur.  
 

 
Figuur 6.  Geknotte wilg zonder holtes en dichte takkenstruc-
tuur. 

 
Figuur 7. Solitaire wilg ten noordwesten van het erf met 
nestlocatie van steenuil. 

 
Behalve om te roesten zal de steenuil het erf ook gebruiken om te jagen. De huidige ruigterand tus-
sen het betonpad en de wilgenrij is geschikt leefgebied voor muizen. Rond de nieuwbouw zal een 
nieuwe singel worden aangelegd, aansluitend op de onlangs omgevormde populierensingel aan de 
noordzijde van het erf. Deze zal wederom voorzien in prooiaanbod voor de steenuil. Door afrastering 
met weidepalen ontstaan de benodigde uitkijkposten. Negatieve effecten op het functioneel leefge-
bied van de steenuil op het erf van de Fraterwaard 1 worden als gevolg van de ingreep derhalve niet 
verwacht. De werkzaamheden vinden plaats ver buiten de nestlocatie. 
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Broedvogels (beschermingscategorie 5) 
De broedvogels die onder de beschermingscategorie 5 vallen zijn voornamelijk holenbroeders. De 
bomen op de onderzoekslocatie zijn gecontroleerd op aanwezigheid van holtes. Deze zijn niet aange-
troffen. Mede wegens het ontbreken van bebouwing en (loof)bomen met holtes zijn er op de onder-
zoekslocatie geen soorten uit beschermingscategorie 5 te verwachten. 
 
Overige broedvogels 
De bomen en de omliggende ruigterand op onderzoekslocatie bieden geschikte nestlocaties voor 
algemene vogels als merel, heggenmus, winterkoning, roodborst en houtduif (zie hoofdstuk 6).  
 
Slaapplaatsen 
Sommige vogelsoorten zoals houtduif, kauw en huismus, maar ook ransuilen, maken vooral buiten 
het broedseizoen gebruik van gemeenschappelijke slaapplaatsen. Meestal wordt hierbij beschutting 
gezocht in de vorm van dichte begroeiing, hoge bomen, of de veiligheid van open water. Er zijn geen 
indicaties dat op de onderzoekslocatie een gemeenschappelijke slaapplaats aanwezig is. 
 
5.3 Vleermuizen 
 
Volgens het cursusdictaat "Vleermuizen en Planologie" (Limpens et al., 2010) is de onderzoekslocatie 
gelegen in een deel van Nederland waar de volgende vleermuissoorten kunnen voorkomen: gewone 
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, fran-
jestaart,  meervleermuis, en watervleermuis. 
 
Verblijfplaatsen op de onderzoekslocatie 
De onderzoekslocatie is geheel onbebouwd en er zijn geen bomen met holtes aanwezig, waardoor 
uitgesloten kan worden dat er verblijfplaatsen van  vleermuizen aanwezig zijn. Overtreding van de 
Flora- en faunawet ten aanzien van het verstoren van een vaste rust- en verblijfplaats van vleermui-
zen is niet aan de orde. 
 
Verblijfplaatsen buiten de onderzoekslocatie 
Het is door de onderlinge afstand tot de bebouwing in de omgeving uitgesloten dat er in de directe 
invloedssfeer van de onderzoekslocatie potentiële verblijfplaatsen aanwezig zijn die negatieve invloed 
kunnen ondervinden van de werkzaamheden. 
 
Foeragerende vleermuizen 
De onderzoekslocatie betreft geen specifiek geschikt foerageerhabitat. De plannen zullen dan ook 
geen aantasting van (belangrijk) foerageerhabitat vormen.  
 
Vliegroutes 
Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen als houtsingels, 
beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden. De bomenrij op 
de onderzoekslocatie is weliswaar een lijnvormig element, maar verbindt geen potentiële verblijfplaat-
sen met foerageergebieden. Dat de bomenrij een functie heeft voor passerende vleermuizen kan 
worden uitgesloten. 
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5.4 Overige zoogdieren 
 
De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het 
gaat daarbij om algemene soorten als rosse woelmuis en bruine rat. De ruigterand (figuur 8) bevat 
echter opslag van allerlei materialen, zoals stenen (zie figuur 9). Door de voorgenomen werkzaamhe-
den bestaat de kans dat verblijfplaatsen van kleine marterachtigen zoals wezel of hermelijn worden 
aangetast (zie hoofdstuk 6). 
 

 
Figuur 8.  Ruigterand langs betonpad, geschikt als verblijf-
plaats voor zoogdiersoorten. 

 
Figuur 9.  Geschikte verblijfplaatsen voor kleine marterachti-
gen. 

 
Streng beschermde soorten 
Het erf vormt geschikt habitat voor de steenmarter. Verblijfplaatsen worden echter niet op de onder-
zoekslocatie verwacht, maar op het overige deel van het erf, bijvoorbeeld op hooizolders, loze ruimtes 
onder het dak, schuurtjes en dergelijke.  
 
De das komt volgens de verspreidingsgegevens voor in de omgeving van Ellecom. Voor de das geldt 
geen vrijstelling van de Flora- en faunawet; de verblijfplaatsen zijn het gehele jaar beschermd. De 
onderzoekslocatie is door het ontbreken van reliëf en/of schuilmogelijkheden ongeschikt als vaste 
rust- en verblijfplaats door dassen. Tijdens het veldbezoek zijn op de onderzoekslocatie en de directe 
omgeving eveneens geen loop- of eetsporen, latrines en/of wissels aangetroffen die duiden op de 
aanwezigheid en/of het gebruik van de onderzoekslocatie door de das. Dassen zullen eerder hun 
leefgebied hebben in de nabij gelegen bosgebieden. Verstoring ten aanzien van de das als gevolg 
van de voorgenomen ingreep is niet aan de orde. 
 
Het voorkomen van overige grondgebonden zoogdieren waarvoor geen vrijstelling geldt, is tijdens het 
veldbezoek niet vastgesteld. Vanwege het ontbreken van geschikt habitat kan het voorkomen ervan 
redelijkerwijs worden uitgesloten. 
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5.5 Reptielen, amfibieën en vissen 
 
Reptielen 
Volgens gegevens van RAVON (Tijdschrift RAVON 51, 2013) zijn binnen enkele kilometers rondom 
de onderzoekslocatie de volgende soorten waargenomen: hazelworm, gladde slang en ringslang. 
Reptielen stellen specifieke eisen aan het habitat die betrekking hebben op verschillende factoren. In 
de uiterwaarden is, uitgezonderd de ringslang, geen habitat voor reptielen aanwezig. Op de onder-
zoekslocatie zelf is geen geschikt habitat voor ringslangen aanwezig. Bovendien is het geïsoleerd 
gelegen ten opzichte van geschikte voortplantingswateren. 
  
Amfibieën 
Volgens gegevens van RAVON (Tijdschrift RAVON 51, 2013) zijn binnen enkele kilometers rondom 
de onderzoekslocatie de volgende soorten waargenomen: kleine watersalamander, gewone pad, 
rugstreeppad, groene kikker en bruine kikker. Op de onderzoekslocatie ontbreekt voortplantingshabi-
tat voor amfibieën. De ruigtestrook op onderzoekslocatie vormt geschikt landhabitat voor algemene 
amfibieënsoorten als bruine kikker en gewone pad. Ook de incidentele aanwezigheid van de rug-
streeppad kan niet op voorhand worden uitgesloten. Van aantasting van leefgebied van de rugstreep-
pad is geen sprake. Door de voorgenomen werkzaamheden kunnen negatieve gevolgen ontstaan 
voor amfibieën die zich onder hopen stenen of vegetatie ophouden (zie hoofdstuk 6). 
 
Vissen 
Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater op de onderzoekslocatie kan deze soortgroep buiten 
beschouwing worden gelaten. 
 
5.6 Ongewervelden 
 
Libellen 
Voor libellen geldt dat water nodig is ter voortplanting. Gezien het ontbreken hiervan kan gesteld wor-
den dat deze soortgroep niet in staat is zich in de huidige situatie te vestigen.  
 
Dagvlinders 
Beschermde dagvlinders stellen specifieke eisen aan het voortplantingshabitat met waard- en nectar-
planten. Het is uitgesloten dat er binnen de onderzoekslocatie geschikt habitat aanwezig is voor een 
(deel)populatie van een beschermde vlindersoort. 
 
Overige ongewervelden 
Overige beschermde ongewervelde soorten, zoals vliegend hert, Europese rivierkreeft en platte 
schijfhoorn, zijn niet op de onderzoekslocatie te verwachten. Er is geen geschikt habitat voor dergelij-
ke beschermde soorten op de onderzoekslocatie aanwezig. 
 
5.7 Vaatplanten 
 
Aangezien de locatie geheel bestaat uit erf en begraasd weiland is het niet te verwachten dat er be-
schermde of zeldzame plantensoorten op de locatie te vinden zijn. De aanwezigheid van water, de 
zuurgraad van de bodem, de beschikbare hoeveelheid voedingsstoffen, de hoeveelheid zonlicht en 
de antropogene beïnvloeding bepalen in hoeverre een groeiplaats voor een bepaalde plant geschikt 
is. Vanwege de specifieke eisen die de meeste beschermde soorten stellen aan de groeiomstandig-
heden zijn beschermde vaatplanten op de onderzoekslocatie niet te verwachten. 
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6 TOETSING AAN WET- EN REGELGEVING 
 
6.1 Inleiding 
 
Als gevolg van de voorgenomen ingreep op de onderzoekslocatie kunnen er overtredingen van ver-
bodsbepalingen uit de Flora- en faunawet optreden of kan er sprake zijn van negatieve gevolgen voor 
door de wetgever vanuit natuurwetgeving beschermde gebieden. In dit hoofdstuk wordt beschreven 
voor welke soorten er sprake is van dreigende overtreding van de Flora- en faunawet en overige na-
tuurwetgeving en of met eenvoudige maatregelen overtreding is te voorkomen. Verder wordt be-
schreven voor welke soorten een vervolgtraject noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat toetsing van de 
ingreep aan de Flora- en faunawet op basis van de huidige onderzoeksinspanning niet mogelijk is, en 
wat de eventuele consequenties zijn ten aanzien van vergunningen en ontheffingen.  
 
6.2 Flora- en faunawet 
 
6.2.1 Broedvogels 
 
Algemene soorten 
Voor de algemene broedvogelsoorten die op de onderzoekslocatie zijn te verwachten geldt dat, indien 
het groen buiten het broedseizoen wordt verwijderd, er geen overtredingen plaats zullen vinden met 
betrekking tot deze soorten. Artikel 11 van de Flora- en faunawet (Het is verboden nesten, holen of 
andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfsplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde 
inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren) is van 
toepassing. De nesten mogen echter wel worden aangetast wanneer deze op dat moment niet in 
gebruik zijn. In de Flora- en faunawet wordt geen vaste periode gehanteerd voor het broedseizoen. 
Globaal kan voor het broedseizoen de periode maart tot half augustus worden aangehouden. Gel-
dend is echter de aanwezigheid van een broedgeval op het moment van ingrijpen. 
 
6.2.2 Grondgebonden zoogdieren 
 
Voor de te verwachten soorten geldt dat de werkzaamheden mogelijk verstorend kunnen werken. Als 
gevolg van werkzaamheden in de ruigterand kunnen dieren verwond of gedood worden en holen 
kunnen worden verwijderd. Dit houdt een overtreding van artikel 9 en 11 van de Flora- en faunawet 
in. Voor de te verwachten soorten geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen echter een vrijstelling van de 
Flora- en faunawet, waardoor geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Het is echter in het ka-
der van de algemene zorgplicht wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige 
individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen te 
voorkomen. Aanwezige dieren moeten de gelegenheid krijgen om veilig weg te komen. Daarom dient 
het verwijderen van de opslag van stenen en houtstapels met enige voorzichtigheid worden uitge-
voerd, bij voorkeur handmatig. Hoewel kleine marterachtigen als wezel of hermelijn geen strenge 
bescherming kennen binnen de Flora- en faunawet, is gelet op het steeds meer verdwijnen van habi-
tat het aan te bevelen om in de nieuwe erfscheiding wederom schuilgelegenheid aan te brengen, 
middels takkenhopen en opslag van stenen, dakpannen of iets dergelijks. Het uitvoeren van de werk-
zaamheden dienen buiten periodes van vorst worden uitgevoerd. 
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6.2.3 Amfibieën 
 
De werkzaamheden kunnen verstorend werken voor amfibieën die zich mogelijk op de onderzoekslo-
catie bevinden. Door de werkzaamheden kunnen dieren gewond raken of worden gedood (artikel 9 
Flora- en faunawet). Voor de te verwachten soorten geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling 
van de Flora- en faunawet, waardoor geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Net als bij de 
grondgebonden zoogdieren geldt algemene zorgplicht. De maatregelen die in het kader van de zorg-
plicht genomen kunnen worden komen overeen met die voor grondgebonden zoogdieren. Amfibieën 
zullen zich niet zo snel buiten de invloedsfeer van de ingreep kunnen begeven als zoogdieren. Even-
tueel aanwezige kikkers of padden kunnen met de hand worden verplaatst naar de erfscheiding aan 
de noordzijde van de onderzoekslocatie. Ten aanzien van de rugstreeppad wordt opgemerkt dat, 
hoewel deze soort onder een strenger beschermingsregime valt, er op de onderzoekslocatie geen 
sprake is van mogelijke overtreding van de Flora- en faunawet. De soort kan vanwege de aanwezig-
heid in de omgeving niet worden uitgesloten. Het gaat hierbij echter om het onverhoopt aantreffen 
van een individu en niet om aantasting van specifiek habitat. 
 
6.2.4 Overige soort(groep)en 
 
Overtredingen van de Flora- en faunawet ten aanzien van beschermde soorten behorend tot de ove-
rige soortgroepen zijn wegens het ontbreken van geschikt habitat/verblijfsmogelijkheden, op basis 
van verspreidingsgegevens, de aanwezigheid van voldoende alternatieven en/of gezien de aard van 
de ingreep in dit geval niet aan de orde. 
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7 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
 
Econsultancy heeft in opdracht van VOF Frederiks-Tijhaar een quickscan flora en fauna uitgevoerd 
aan de Fraterwaard 1 te Ellecom in de gemeente Rheden. 
 
De quickscan flora en fauna is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging (vergroten 
bouwblok). 
 
Het onderzoek heeft tot doel om in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten 
aanwezig of te verwachten zijn die volgens de Flora- en faunawet een beschermde status hebben en 
die mogelijk verstoring kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep. 
 
De initiatiefnemer is voornemens een nieuwe rundveestal te bouwen. De uitbreiding van het bouwblok  
vindt plaats buiten de bestaande terp. Ten behoeve van de nieuwbouw wordt de bomenrij langs de 
huidige veestal gekapt. De grond zal ter plaatse van de nieuwbouw worden opgehoogd. 
 
De aanwezigheid van geschikt habitat op de onderzoekslocatie voor de verschillende soorten en 
soortgroepen is weergegeven in tabel V. In de tabel is samengevat of de voorgenomen ingreep mo-
gelijk verstorend kan werken en wat de consequenties zijn voor eventuele vervolgstappen, zoals 
soortgericht nader onderzoek of vergunningtrajecten. In de tabel is weergegeven of maatregelen 
noodzakelijk zijn om overtreding van de Flora- en faunawet voor bepaalde soortgroepen te voorko-
men.  
 
Tabel V. Overzicht geschiktheid onderzoekslocatie voor soortgroepen en te nemen vervolgstappen 
 

Soortgroep Geschikt 
habitat 

Ingreep 
verstorend 

Nader 
onderzoek 

Ontheffings-
aanvraag 

Bijzonderheden / opmerkingen 

Broedvogels  algemeen ja ja nee nee het verwijderen van nestgelegenheden 
buiten het broedseizoen uitvoeren 

jaarrond 
beschermd 

ja nee nee nee leefgebied steenuil wordt niet aangetast 

Vleermuizen  verblijfplaatsen nee nee nee nee - 

foerageergebied nee nee nee nee - 

vliegroutes nee nee nee nee - 

Grondgebonden zoogdieren ja mogelijk nee nee aandacht voor zorgplicht 

Amfibieën ja mogelijk nee nee aandacht voor zorgplicht 

Reptielen nee nee nee nee - 

Vissen nee nee nee nee - 

Libellen en dagvlinders nee nee nee nee - 

Overige ongewervelden nee nee nee nee  

Vaatplanten nee nee nee nee - 

 

 
 
 
 
 
 
 

Econsultancy 
Doetinchem, 15 december 2014 
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Verklarende woordenlijst 
 
Projectplan 

Een projectplan dient als begeleidend document voor een ontheffingsaanvraag. In het projectplan zijn maatregelen ver-
woord waarmee de functionaliteit van een rust- of verblijfplaats van een beschermde soort behouden blijft en schade aan 
individuen wordt voorkomen.  

 
Externe werking 
 Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied/EHS hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied, 

ook activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt "externe werking" ge-
noemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstel-
lingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied/ EHS, ongeacht de afstand tot het beschermde gebied.  

 
Expert Judgement 
  Inschatting van een deskundige op grond van zijn kennis en ervaring. 
 
Foerageerhabitat 
  Het gebied waarbinnen een soort voedsel zoekt.  
 
Foerageren 
  Zoeken en vinden van voedsel door dieren (jachtgebied).  
 
Functioneel leefgebied 
  Hiermee wordt het gebied dat is benodigd om de functionaliteit van een voortplantingsplaats of van een vaste- rust of 

verblijfplaats te behouden. Een nestlocatie of voortplantingsplaats kan bijvoorbeeld alleen succesvol functioneren, wan-
neer er voldoende habitat (schuilgelegenheid, voedsel etc.) van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen paren, eie-
ren te leggen en jongen groot te brengen.   

 
Gunstige staat van instandhouding 
 Er is sprake van een gunstige staat van instandhouding van een soort of habitattype als de omstandigheden waarin de soort of 

het habitattype voorkomt perspectief bieden op een duurzaam voortbestaan van die soort of dat habitattype. 
 
Habitat 
  Omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt doordat de abiotische en biotische factoren (niet levende en 

levende natuur) van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, 
groeien en zich voortplanten.   

 
Kraamverblijfplaats 
  Voortplantingsplaats van vleermuizen. Het gaat hierbij vaak om de vrouwelijke exemplaren van een kolonie (ook wel 

kraamgroep genoemd) die gezamenlijk hun jongen grootbrengen. De aantallen vleermuizen in een kraamgroep kun op-
lopen tot meerdere honderden exemplaren. 

 
Landschappelijk inpassingsplan 

Het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied middels een ontwerp van de groenvoorziening, dat vol-
doet aan het beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor wordt zorg gedragen dat een ruimtelijke ontwikkeling 
past in het landschap.  

 
Landhabitat 
  Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water. Buiten de voortplantingsperiode maakt de soortgroep gebruik 

van landhabitat als onderdeel van het leefgebied.  Landhabitat voor amfibieën omvat onder andere structuurrijke of op-
gaande vegetatie zoals (loof)bos, houtwallen, struikgewas, heide, ruigtekruiden, vegetaties en moeras.  

 
Mitigerende maatregelen 
 Maatregelen die negatieve effecten bij een ingreep voorkomen of reduceren. 
 
Omgevingscheck 
  Een omgevingscheck wordt uitgevoerd bij verlies van leefgebied van een jaarrond beschermde functie van een soort die 

door een ingreep (tijdelijk) verloren gaat. De omgeving van de ingreep wordt door een ter zake deskundige beoordeeld  
op aanwezigheid van voldoende alternatief leefgebied en/of potentiële verblijfplaatsen. 

 
Ontheffing  

De Flora- en faunawet is gemaakt om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. Om deze kwetsba-
re soorten te beschermen bevat de Flora- en faunawet een aantal verbodsbepalingen.  Onder bepaalde voorwaarden 
mogen de activiteiten wel doorgaan, daarvoor kan een ontheffing benodigd zijn. Een ontheffing is een besluit waarbij in 
een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Abiotische_factoren
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Paarverblijfplaats 
  Dit is een verblijfplaats die hoofdzakelijk in het najaar (september/oktober) door vleermuizen worden gebruikt om te 

paren. Eén mannetje kan een dergelijke verblijfplaats met meerdere vrouwtjes delen. In de omgeving van de paarverblijf-
plaats wordt veelal door het territoriale mannetje middels baltsvluchten getracht vrouwtjes aan te lokken. 

 
Populatie 
  Een biologische populatie is een groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplant en als zodanig geïso-

leerd is van andere zulke groepen. 
 
Rode Lijst 
  Rode Lijsten laten zien welke soorten zijn verdwenen en welke soorten in een gebied sterk zijn achteruitgegaan of zeld-

zaam zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. Voor vogels, voor zoogdieren, planten, paddenstoelen, insecten en 
voor allerlei andere soortgroepen. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status. Plaatsing op de lijst maakt een 
dier dus nog geen 'beschermde diersoort' in de zin van de Flora- en faunawet. De Rode Lijsten hebben in de praktijk wel 
een belangrijke signaleringfunctie. Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen alle instellingen die met natuurbehoud te 
maken hebben rekening houden met bedreigde soorten. 

 
Significant negatief effect 
  Een effect is in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 significant als de instandhoudingsdoelen van het Natura 

2000-gebied dreigen te worden aangetast. 
 
   Het begrip 'significant' staat centraal in de toepassing van het beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden bij zowel 

vaststelling van beheerplannen als de vergunningverlening. Het bepaalt of een uitvoerige toetsing, een zogenaamde 
passende beoordeling, moet worden uitgevoerd. Indien als gevolg van een ingreep de toekomstige oppervlakte habitat of 
leefgebied, aantal van een soort of kwaliteit van een habitat lager zal worden dan zoals bedoeld in de instandhoudings-
doelstelling, dan kan sprake zijn van significante gevolgen. Voor het goede begrip, de soorten hoeven er niet te zitten, 
het gebied moet geschikt zijn voor de soorten. 

 
Vaste rust- of verblijfplaats 

Een plek binnen het leefgebied van een soort die essentieel is voor de levencyclus van een individu. De Flora- en fauna-
wet omschrijft niet exact wat een vaste rust- of verblijfplaats is. Dit is soortafhankelijk.  

 
Vliegroute 
  Een vaste route die door vleermuizen wordt gebruikt tussen de verblijfplaatsen naar foerageergebieden.  
 
Winterverblijfplaats 
  Verblijfplaats die gebruikt wordt om de periode van winterrust te overbruggen. Voor vleermuizen zijn dit vorstvrije, maar 

koele en vochtige plekken. Er kans sprake zijn van massaverblijfplaatsen,  verblijfplaatsen van kleine groepen of één of 
enkele individuen.  

 
Zomerverblijfplaats 
 Is een vleermuisverblijfplaats anders dan een kraamverblijf. Buiten de kraamperiode worden deze door vrouwtjes ge-

bruikt, binnen de kraamperiode door individuele mannetjes. 



 

 

 

  

 
Over Econsultancy..     

 

 

Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete 
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam 
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. 
 

 

Diensten 

Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem, 

waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie 

over de verschillende onderzoeken.   

 

Werkwijze 

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het 

eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, 

geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en 

vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.  

 

Kennis 

Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de 

bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle 

beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. 

Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en 

nieuwe verantwoordelijkheden. 

 

Creativiteit 

Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van 

de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de 

opdrachtgever te bereiken.  

 

Kwaliteit 

Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren 

van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk 

op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid 

centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is 

Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.  

 

Opdrachtgevers 

Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in 

opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten 

kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in 

andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze 

opdrachtgevers verlangt. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf 

(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de 

werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water en milieu kunnen uitgebreide referentielijsten 

worden verschaft.  
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Deze notitie behoort bij de aanvraagvoor een bouwvergunning. Het geeft de

onderbouwing weer van het landschapsplan. De intentie is dat het plan aansluit
bij de kernwaarden van de IJsseluiterwaarden.

In enkele stappen wordt de geschiedenis van de locatie vertelt. Het
landschapsplan, beplantingsplan, is daarop een logisch vervolg.



Op de Hottinger-atlas van Noord- en Oost-Nederland is de periode 1773-1794
aangegeven. Erve Noorderbouwing bevindt zichreeds in de uiterwaarden van de

IJssel. Het erf is gesitueerd op een terp, want dat weten we van de huidige
situatie. Het erf heeft.maat,netzo als de overige erven in de uiterwaarde. Het
landschap is niet geheel open. Langs perceelsgreÍrzefl is beplanting aangegeven.
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De kaart uit 193 | laat zien dat er, aan het erf gekoppeld, een geheel nleuwe
hoogstamfruitboomgaard is aangelegd. In de omgeving waar gebogen lijnen als
gevolg van het verleggen van de IJssel gold, werd een duidelijke rechthoek
toegevoegd. De rand tussen bouwland ( geel) en boomgaard ( groen ) is strak.
Het aaruicht op het voorhuis van de boerderij is open ( p|l).
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Dezekaart uit 1986 verbeeldt de grote wijzigingen in het landschap. Het
gemengde bedrijf werd een veeteeltbedrijf. De hoogstamfruitboomgaard is
gekapt. Beplanting verdween geheel langs de perceelsgrenzen, waardoor het
landschap open werd. Er staan nog / weer enkele hoogstamfruitbomen aan de

zuidz1de van het erf. Op grote afstand is beplanting in het landschap aanwezig,
zoals in de oude lopen ( hanken) van de lJssel. De terp is vergroot. Er is een

ligboxenstal naast de boerderij gebouwd en deze stal komt voorbij het
woongedeelte van de boerderij. Op de ruimte achter de boerderij en de stal
kwam het voer voor de koeien te liggen. Op de luchtfoto is te zien dat het gehele
erf landschappelijk is ingepast door een windsingel aan de zij- en achterkant en
een meer lossere beplanting aan de west- en zuidzrjde. Met name door de opzet
van het bedrijf; zo efficiënt mogelijk situeren van de gebouwen en de

voeropslag, is er een rechthoekig erfoppervlak ontstaan. Nu in een andere
richting als uit de tijd met de hoogstamfruitboomgaarde. Voor de open ruimte
maakt het niet uit, als het silhouet van het erf de open ruimte maar respecteert.
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De huidige beplanting op het erf is als volgt: naast de boerderij als gemeentelijk
monument staat een monumentaie eik. Voor de boerderij staan hagen, opz4 van
de boerderij struiken en langs een pad het land in een rij hoogstam fruitbomen.
De kenmerkende bebouwing wordt zo aangevuld met karakteristieke
erfbeplanting. De bebouwing met het voorhuis is tussen de beplantingzïchtbaar.
Ook de voorzijde van de ligboxenstal. Daar tegenover staat dat het achtererf
zoveel als mogelijk onzichtbaar is en in de winter afgeschermd. Hier stonden
hoge populieren in een groensingel, nu is er een vier meter brede singel op het
talud van de terp met voornamelijk els, hazelaar, Gelderse roos en veldesdoorn.
Een dichte rij knotwilgen staat aan de oostzijde van de ligboxenstal.
Het totale erf heeft bij binnenkomst op de terp twee rode beuken als extra
accent.
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Het aanwezige concept van de erfbeplanting wordt voortgezet bij de vemriming
van het erf met een ligboxenstal en opslag van voer. De nieuwe stal komt in lijn
met de achtergevels van de bestaande bebouwing. Daardoor is het ook mogelijk
om het contour van het achtererf haaks te houden. De stal aan de zuidzijde komt
voorbij de huidige ligboxenstal. Dit is in lijn met de eerdere veranderingen op

het erf.
Er is gekozen voor een eenduidige erfbeplanting. Een singel waar een

afschermende groene rand gewenst is en bomen als afwisseling.
In de open ruimte zijn vervolgens voor het silhouet van het erf met name drie
hoekpunten van groot belang. Zo valt alles binnen groene contouren. De
uitbreiding van de erfbeplanting aan de noordzijde wordt gelijk aan die er reeds

is. Ter hoogte van de nieuwe stal komen vijf opgaande linden. Tussen de bomen
door blijft er ventilatie in de stal mogelijk. De bomen zijn noodzakelijk om de

groene zoom rond het erf te behouden. De vier meter brede singel met struiken
aan de zuidzïjde wordt ingeplant met hazelaar, Gelderse roos en veldesdoorn.
De rand van het voeropslag, achter de hoogstamfruitbomen, is een grastalud.
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Samenvatting   

Hamaland Advies heeft in opdracht van VOF Frederiks-Tijhaar een bureauonderzoek en een 
karterend booronderzoek uitgevoerd voor de bouw van een nieuwe ligboxenstal en een ophoging 
op het huidige erf. Het plangebied bevindt zich aan de Fraterwaard 1 te Ellecom, gemeente 
Rheden (zie Afbeelding 1). De geplande nieuwbouw (bouwvlak) heeft een omvang van 1.727 m². 
Daarnaast zal er een uitbreiding van de teenlijn uitgevoerd worden, waarbij grond wordt 
opgebracht. De bestaande terp wordt vergroot met een oppervlak van 4.644 m² en overlapt op 
445m² na de gehele stal (zie bijlage 1). Het gezamenlijk oppervlak (zonder overlappingen) van 
beide ontwikkelingen is 5.926 m². De grond wordt opgehoogd met 1,35m +NAP. De nieuwe stal 
heeft een nieuwe verstoringsdiepte van 1,01m tot 2,36m onder maaiveld (zie bijlage 1). 

Op grond van de archeologische verwachting conform de beleidskaart van gemeente Rheden, 
dient bij het uitgraven van meer den 100m² en dieper dan 30 cm door de initiatiefnemer een KNA 
conform bureauonderzoek en een Karterend veldonderzoek te worden aangeleverd, waaruit blijkt 
dat met de geplande bodemingreep geen archeologische waarden worden verstoord. Uit eerdere 
onderzoeken van Hamaland Advies bij ontwikkelingen aan de Fraterwaard 2 te Ellecom en 
Oudesteeg 7, 8 en 14 te Zevenaar is gebleken dat het opbrengen van grond door de gemeente 
eveneens onderzoeksplichtig is, omdat dit schadelijk kan zijn voor het bodemarchief.  

Het plangebied dient door de overschrijding van de vrijstellingsgrens voorafgaand aan de 
vergunningverlening in het kader van de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz), te 
worden onderzocht. Het uitgevoerde onderzoek bestaat uit een KNA conform bureauonderzoek 
dat aangevuld is met een inventariserend veldonderzoek (karterende fase) 

Conclusie 

Het bureauonderzoek toonde aan dat een hoge kans op mogelijke archeologische waarden in het 
plangebied zouden kunnen bevinden vanaf de Late Middeleeuwen.  

Het plangebied heeft voor zover het te herleiden is op historische kaarten, een boomgaard of 
weide bestemming gehad. Deze agrarische bewerking en met name het rooien van de 
boomgaard kan tot bodemverstoring hebben geleid tot in de C-horizont. Deze bevindt zich op 
circa 110cm minus maaiveld. Daarom is aansluitend een inventariserend veldonderzoek 
uitgevoerd in de vorm van een karterend booronderzoek.  

De aangetroffen bodem bestaat tot op een gemiddelde diepte 50 cm uit omgewerkte iets zandige 
rivierklei, waarin fosfaten en baksteenpuin aanwezig zijn. Daaronder is sprake van een natuurlijk 
profielverloop waarbij stroomgordelafzettingen van de IJssel herafgezet zijn op een ondergrond 
van pleistoceen dekzand. Uit de resultaten van het karterend booronderzoek blijkt dat de 
verwachte vondst- en/of spoorcomplexen niet in het onderzoeksgebied aanwezig zijn. Het 
plangebied ligt ver buiten de oorspronkelijke middeleeuwse woonterp waarop het erf 
Noordingsbebouwing aanwezig is. De huidige boerderij is een 19

e
 eeuwse opvolger van de 

oorspronkelijke boerderij. Het plangebied is voor zover te herleiden valt altijd onbebouwd geweest 
en sinds de Nieuwe Tijd in gebruik als akkerland en weidegebied. 

Selectieadvies 

Op grond van de onderzoeksresultaten van het karterend booronderzoek is gebleken dat in het 
plangebied weliswaar sprake is van een intacte bodemopbouw, maar dat er sprake is van een 
volledig natuurlijk profielverloop zonder sporen van menselijke bewoning. Er zijn geen relevante 
cultuurlagen of relevante archeologische indicatoren aangetroffen. Vervolgonderzoek wordt 
derhalve niet noodzakelijk geacht. 

Voorbehoud 

Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk wijst Hamaland Advies 
erop dat dit selectieadvies nog niet betekent dat reeds bodemverstorende activiteiten of daarop 
voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen 
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namelijk eerst moeten worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Rheden), die 
vervolgens een selectiebesluit neemt. Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht 
volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop 
gericht om de kans op het aantreffen dan wel vernietigen van archeologische waarden bij 
bouwwerkzaamheden in het plangebied te verkleinen.  

Het selectieadvies zal voorgelegd worden aan de opdrachtgever, het bevoegd gezag en diens 
adviseur (drs. J. Habraken), Regionaal Archeoloog van de regio Arnhem. Op grond van de 
onderzoeksresultaten zal bepaald worden of nader onderzoek (proefsleuvenonderzoek) 
noodzakelijk is of niet. 

Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke 
meldingsplicht (ex artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt, om het 
documenteren van toevalsvondsten te garanderen: ‘Degene die anders dan bij het doen van 
opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een 
monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij onze 
minister’. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 
Amersfoort. Het verdient aanbeveling ook de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente 
Rheden hiervan per direct in kennis te stellen. 
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1. Inleiding 

1.1 Inleiding en onderzoekskader 

Hamaland Advies heeft in opdracht van VOF-Frederiks Tijhaar een bureauonderzoek en een 
karterend booronderzoek uitgevoerd voor de bouw van een nieuwe ligboxenstal en een ophoging 
op het huidige erf. Het plangebied bevindt zich aan de Fraterwaard 1 te Ellecom, gemeente 
Rheden (zie Afbeelding 1). De geplande nieuwbouw (bouwvlak) heeft een omvang van 1.727 m². 
Daarnaast zal er een uitbreiding van de teenlijn uitgevoerd worden, waarbij grond wordt 
opgebracht. De bestaande terp wordt vergroot met een oppervlak van 4.644 m² en overlapt op 
445m² na de gehele stal (zie bijlage 1). Het gezamenlijk oppervlak (zonder overlappingen) van 
beide ontwikkelingen is 5.926 m². De grond wordt opgehoogd met 1,35m +NAP. De nieuwe stal 
heeft een nieuwe verstoringsdiepte van 1,01m tot 2,36m onder maaiveld (zie bijlage 1). 

Op grond van de archeologische verwachting conform de beleidskaart van gemeente Rheden, 
dient bij het uitgraven van meer den 100m² en dieper dan 30 cm door de initiatiefnemer een KNA 
conform bureauonderzoek en een karterend veldonderzoek te worden aangeleverd, waaruit blijkt 
dat met de geplande bodemingreep geen archeologische waarden worden verstoord. Uit eerdere 
onderzoeken van Hamaland Advies bij ontwikkelingen aan de Fraterwaard 2 te Ellecom en 
Oudesteeg 7, 8 en 14 te Zevenaar is gebleken dat het opbrengen van grond door de gemeente 
eveneens onderzoeksplichtig is, omdat dit schadelijk kan zijn voor het bodemarchief.  

Het plangebied dient door de overschrijding van de vrijstellingsgrens voorafgaand aan de 
vergunningverlening in het kader van de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz), te 
worden onderzocht. Het uitgevoerde onderzoek bestaat uit een KNA conform bureauonderzoek 
dat aangevuld is met een inventariserend veldonderzoek (Karterende fase). 
 
Het bevoegd gezag, gemeente Rheden en haar adviseur, de Regionaal Archeoloog van de 
Omgevingsdienst Achterhoek (drs. J. Habraken), toetst de resultaten van het onderzoek. 
 

 

Afbeelding 1: Topografische kaart met plangebied in het rode kader in de rode cirkel (bron: Topografische 
kaart 40E 1:25000 2003). 
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1.2 Doel en vraagstelling van het bureauonderzoek en booronderzoek 

Het doel van het bureauonderzoek en het Karterend booronderzoek (Karterende fase) is het 
verkrijgen van inzicht in bekende en te verwachten archeologische waarden in en om het 
plangebied. Op basis van de verworven informatie wordt een archeologisch verwachtingsmodel 
voor de onderzoekslocatie opgesteld. 

Om deze doelstelling te realiseren, zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld
1
: 

Bureauonderzoek 

1. Wat is de aard (ontstaanswijze en classificatie), diepteligging, genese en gaafheid van 
natuurlijke bodemhorizonten en natuurlijke afzettingen in het omringende (binnen een afstand tot 
ca. 200 m van de onderzoekslocatie) gebied? 

2. Wat is de aard (ontstaanswijze), diepteligging, genese, gaafheid, dikte, en omvang van 
eventueel in het omringende gebied voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom 
daarvan (plaggendek, stuifzandlaag, colluvium, kleidek, afvallaag, ophogingslaag)? 

3. Wat is het historisch landgebruik van de onderzoekslocatie en het omringende gebied 
geweest. 

4. Welke gegevens met betrekking tot archeologische complexen (‘waarnemingen’ inclusief 
uitkomsten historisch kaartonderzoek) zijn reeds binnen het onderzoeksgebied en/of binnen de 
landschappelijke eenheden rondom de onderzoekslocatie bekend? Vermeld per vondst- en/of 
spoorcomplex minimaal: 
a) bronvermelding (onderzoeksrapportages, ARCHIS-gegevens) 
b) de materiaalcategorie 
c) ouderdom 
d) ruimtelijke (geografische) verspreiding 
e) stratigrafische verspreiding (diepteligging en/of dikte vondstlaag) 
f ) fragmentatie 
 
5. Welke natuurlijke formatieprocessen (sedimentatie, erosie, laterale verplaatsing, 
bodemvorming, degradatie e.d.) hebben een rol gespeeld in het onderzoeksgebied? 

6. Met welke culturele formatieprocessen (grondbewerking, bemesting, ophoging, betreding, 
percelering, [de-]constructie, materiaaltypen, materiaalgebruik en materiaaldepositie e.d.) hebben 
een rol gespeeld in het onderzoeksgebied? 

7. Welke formatieprocessen kunnen een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van 
eventuele aanwezige vondstspreidingen, de vondstdichtheid, vondst- en spoorniveaus en de 
fysieke kwaliteit van eventueel aanwezige archeologische resten? 

8. Wat is de aard (mobilia [materiaalsoorten, fragmentatie, dichtheden], immobilia, ruimtelijke en 
stratigrafische spreiding, etc.) van (mogelijk) aanwezige vondst- en/of spoorcomplexen?  

9. Hoe manifesteren deze zich tijdens prospectieonderzoek (prospectiekenmerken, geografisch 
en stratigrafisch)?  

10. Met de inzet van welke zoekmethoden (detectie- en waarnemingsvorm, monsterbehandeling 
en zoekstrategie) kunnen vondst- en/of spoorcomplexen systematisch opgespoord worden 
(zoeksleuven, booronderzoek, veldkartering, geofysisch etc.). Licht beargumenteerd toe met 
verwijzing naar de verschillende KNA-leidraden.14. Wat is a) de aard (ontstaanswijze, textuur, 
kleur), b) diepteligging en c) ouderdom van de relevante natuurlijke afzettingen in de ondiepe 
ondergrond ter plaatse van het onderzoeksgebied? d) hoe dik is de holocene deklaag?  

 

                                                        
1
 Habraken, 2014 
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Verkennend Booronderzoek  

11. Wat is de aard (ontstaanswijze, textuur, kleur), diepteligging en ouderdom van de relevante 
natuurlijke afzettingen in de ondergrond ter plaatse van het onderzoeksgebied? 

12. Wat is de aard (kleur, textuur, samenstelling), diepteligging, genese en gaafheid van 
natuurlijke en eventueel antropogene bodemhorizonten (akkerlagen en overige ‘verstoringslagen’, 
bemestingslagen e.d.), ter plaatse van het onderzoeksgebied? 

13. Wat is de aard, dikte en omvang van eventueel ter plaatse van het onderzoeksgebied 
voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom daarvan (plaggendek, 
stuifzandlaag, kleidek, afvallaag, ophogingslaag)? 

14. Indien er afdekkende lagen voorkomen; wat is de aard (ontstaanswijze, kleur, textuur, 
samenstelling), gaafheid en dikte van het onderliggende afgedekte bodemprofiel (natuurlijke en 
antropogene bodemhorizonten zoals oude akkerlagen) en/of afzettingen? 

15. Wat is de diepte tot waarop artefacten van recente ouderdom (‘modern’ afvalmateriaal) in het 
bodemprofiel voorkomen 

16. Tot welke diepte in het bodemprofiel is sprake van een ‘recente’ bodemverstoring en wat is de 
ouderdom van deze verstoring? 

Karterend Booronderzoek  

17. Uitgaande van de onderzoeksstrategie: zijn de verwachte vondst- en/of spoorcomplexen 
(archeologische indicatoren) binnen het onderzoeksgebied aanwezig? Geef de mate van 
zekerheid of onzekerheid aan en licht toe met een beargumenteerde interpretatie. 

18. Uitgaande van waarnemingen gedaan tijdens het veldwerk, in hoeverre komen de uitkomsten 
overeen met de resultaten van het bureauonderzoek? Geef de mate van zekerheid of 
onzekerheid aan en licht toe met een beargumenteerde interpretatie. 

19. Uitgaande van waarnemingen gedaan tijdens het veldwerk, hoe adequaat is de gekozen 
zoekstrategie geweest? Licht beargumenteerd toe. 

Indien archeologische resten (indicatoren) aanwezig zijn: 

20. Wat is de (mogelijke) omvang, aard, datering en fysieke kwaliteit van deze archeologische 
vondst- en/of spoorcomplexen? Licht toe met een beargumenteerde interpretatie. 

21. Wat is de diepteligging van de top van het niveau met archeologische vondst- en/of 
spoorcomplexen (‘vondstlaag’) ten opzichte van het maaiveld en NAP? Wat is de dikte van deze 
vondstlaag of vondstlagen? Licht toe aan de hand van een beargumenteerde interpretatie van 
boorprofielen. 

22. In hoeverre is deze vondstlaag/vondstlagen of het vondstmateriaal op, of in, de bodem 
representatief voor die in de diepere bodem? 

23. In hoeverre is de vondstlaag of het vondstmateriaal op, of in, de bodem representatief voor de 
ligging en verbreiding van een eventueel sporenniveau? 

24. Hoe kan men de resultaten vertalen in termen van conservering/ kwaliteit, en/of verdere zoek- 
of waarderingsstrategie? 

25. Welke consequenties zal voortgaande planuitvoering op de archeologische resten kunnen 
hebben? 
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26. Welke mogelijkheden zijn er, of welk perspectief is er, voor in situ behoud? Wat zijn daarvoor 
de randvoorwaarden? Hoe dienen deze randvoorwaarden tijdens de waarderende fase te worden 
onderzocht? 

1.3 Werkwijze Bureauonderzoek 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (protocol 4002 Bureauonderzoek KNA, versie 3.3) en bestaat uit de volgende 
onderdelen: 

1. Afbakenen Plan- en onderzoeksgebied, vermelden overheidsbeleid, vaststellen 
consequenties toekomstig gebruik (KNA-LS01) 

2. beschrijving van het huidig gebruik (KNA LSO2); 
3. beschrijving van de historische situatie en de mogelijke verstoringen KNA LSO3); 
4. beschrijving van de bekende archeologische, ondergrondse bouwhistorische en 

aardwetenschappelijke kenmerken (KNA LSO4); 
5. het opstellen van een specifieke verwachting en formulering onderzoeksstrategie 

(KNA LSO5). 
 
Om tot een gefundeerd archeologisch verwachtingsmodel te komen is voor het onderzoek 
relevant bronnenmateriaal geraadpleegd. Door informatie uit verschillende invalshoeken samen 
te voegen ontstaat de mogelijkheid dwarsverbanden te leggen tussen de diverse brontypen en 
aan de hand hiervan een geïntegreerd archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. De 
gegevens voor het onderzoek zijn met name ontleend aan en voldoen aan de eisen van 
Habraken, J., 2014; Handboek archeologisch onderzoek binnen de regio Arnhem, 2014, Eisen en 
kaders voor onderzoek en beoordeling van rapporten: 

 Archis, het geautomatiseerde archeologische informatiesysteem voor Nederland 

 geomorfologisch, geologisch, bodemkundig, topografisch en historisch 
kaartmateriaal; 

 Archeologische beleidskaart gemeente Rheden
2
 

 Archeologische rapporten en publicaties; 

 Oudheidkundigekring Rheden via www.oudheidkundigekring.nl  

1.4 Beleidskaders 

Rijksbeleid 

In 1992 werd in Valetta door de Ministers van Cultuur van de bij de Raad van Europa 
aangesloten landen het 'Europees Verdrag inzake de bescherming van het Archeologisch 
Erfgoed', beter bekend onder de naam 'Verdrag van Malta', ondertekend. De Wet op de 
Archeologische Monumentenzorg is op 1 september 2007 in werking getreden. De nieuwe wet 
heeft zijn beslag gekregen via een wijziging van de Monumentenwet 1988, aanpassingen in de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en enkele andere wetten en met de invoering van de 
Wabo (2010). Met de nieuwe Wet op de Archeologische Monumentenzorg is het accent komen te 
liggen op het streven naar het behoud en beheer van archeologische waarden in de bodem (in 
situ) en het beperken van (de noodzaak van) archeologische opgravingen. Uitgangspunt van het 
nieuwe beleid is tevens het principe 'de verstoorder betaalt'. Bij het voorbereiden van 
werkzaamheden die het bodemarchief kunnen verstoren (zoals de aanleg van een weg, een 
nieuwe woonwijk, een bedrijventerrein), dient onderzocht te worden of daardoor archeologische 
resten verstoord kunnen worden. Als uit het onderzoek blijkt dat er archeologische waarden 
aanwezig zijn en deze niet ter plaatse behouden kunnen blijven, dan dient de initiatiefnemer van 
het werk de kosten te dragen die gepaard gaan met het opgraven en conserveren van de plaats. 
Met de introductie van de nieuwe wet zijn de kerntaken en bestuurlijke verantwoordelijkheden van 
gemeenten veranderd. Eén van de belangrijkste consequenties is, dat gemeenten een centrale 
rol is toegekend in de bescherming van archeologisch erfgoed. In de wet is bepaald, dat 

                                                        
2
 RAAP, 2012 

http://www.oudheidkundigekring.nl/
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gemeenten door inzet van een planologisch instrumentarium het archeologisch belang dienen te 
waarborgen. 

Bescherming van het archeologisch erfgoed kan onder meer vorm krijgen door in 
bestemmingsplannen regels ter bescherming van bekende en te verwachten archeologische 
waarden op te nemen. In de regelgeving is vastgelegd dat in het kader van een 
omgevingsvergunning van de aanvrager geëist kan worden dat hij een rapport overlegt waarin de 
archeologische waarde van het te verstoren terrein voldoende is vastgesteld. Voor de toetsing 
van archeologische waarden is een archeologisch bestel ontwikkeld, waarmee de archeologische 
waarde van een terrein bepaald kan worden door middel van een getrapt systeem van 
onderzoek. In het kader van het vrijstellingsbesluit volstaat in eerste instantie een 
bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO-K). 

Provinciaal Beleid 

Het provinciaal beleid van Gelderland t.a.v. cultuurhistorie en archeologische monumentenzorg is 
vastgelegd in het Cultuur- en erfgoedprogramma. Zij wil bewerkstelligen: 

3
 

 Erfgoedwaarden zijn inzichtelijk van natuur en landschap, buitenplaatsen en 
buitenplaatsrijke gebieden 

 Bescherming van erfgoedwaarden in natuur en landschap en buitenplaatsen is 
verankerd in plannen 

 Maatwerk in de (toepassing van) regelgeving zodat planontwikkeling  mogelijk is 

 Investeren in de instandhouding en kwaliteit van het erfgoed van natuur en landschap en 
van buitenplaatsen (restauratie, functieverandering, duurzaamheidsbevordering). Ook 
kunst en cultuur hiervoor inzetten 

 Versterken van de programmatische samenwerking en afstemming met het netwerk, 
vergroting van het cultuurhistorisch besef en draagvlak. 

 
In de programmaperiode 2013-2016 gaat de provincie aan de slag met:

1
 

 

 Inventarisaties groen, haalbaarheidsonderzoeken of strategische beheervisies, 
gemeentelijke visies 

 Bescherming erfgoedwaarden door inzet deskundigheid en maatwerk in de regelgeving. 
Voor de Limes voorbereiding van de aanwijzing als Werelderfgoed 

 Instandhouding en beleefbaar maken door afsprakenkaders met gemeenten, restauratie 
fysieke projecten, functieverandering en duurzaamheidsbevordering 

 Een netwerk van alle relevante partijen zorgt voor programmatische samenwerking. 

 De uitvoering van projecten als de Vliegende startprojecten, Kennisagenda archeologie, 
Landgoederen en buitenplaatsen  (zie Documenten), Landgoed Sevenaer.  
 

De archeoregio laat zich op het regionale niveau van Oost-Gelderland onderverdelen in vijf 
subgebieden op basis van de geomorfologische gesteldheid

4
 

 het plateau van Winterswijk (subregio 1) 

 het stuwwallandschap van Montferland (subregio 2) 

 het vlakke midden, het centrale dekzandlandschap (subregio 3) 

 het stuwwal- en dekzandlandschap van het stroomgebied van de Berkel (subregio 4) 

 het rivierenlandschap van de Oer-Rijn, de Oude IJssel en IJssel (subregio 5) 
 

Het plangebied ligt buiten de subregio’s, zodat de provincie geen sturing geeft in het beleid. 

 

 

                                                        
3 http://www.gelderland.nl/4/Hier-werkt-de-provincie-Gelderland-aan/Cultuur-en-erfgoed/Landschap-en-
archeologie.html 
4
http://www.google.nl/url?url=http://www.gelderland.nl/4/Home/Kennisagenda-archeologie---

OostGelderland.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=wyZ_VMznH8e1OtDPgbAJ&ved=0CDkQFjAD&usg=AFQj
CNF3Wn58mMk-Y4ffSQBlWfITI5C3Xw 
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Provinciale kennisagenda Rivierengebied
5
  

Deze agenda heeft de volgende thema’s: 
 
• De Romeinse Limes in Gelderland: Locatie van de limesweg en de bijbehorende castella met 

hun bewoners. Focus op het verdedigingsmechanisme van het Romeinse rijk en de rol van 
bruggen, wachttorens en vici hierin. 

• Het militaire verleden vanaf de Middeleeuwen: In de Liemers en Zevenaar en ommelanden lag 
tot 1813 het grensgebied tussen de Nederlanden en het Pruisische rijk. De burcht in Zevenaar 
speelde een belangrijke rol in de strijd tussen Gelre en Kleef. De Oude en Nieuwe Hollandse 
Waterlinie waren in gebruik in respectievelijk de 17e en 18e eeuw en van 1815 tot 1940. 

• Het rituele landschap: Sporen van rituelen zijn gevonden in kommetjes, moerasbossen, 
restgeulen en rivierbeddingen. Het grafritueel in de vroege prehistorie, Romeinse tijd en 
vroege middeleeuwen is nog niet goed in beeld gebracht. 

• Het rivierenlandschap als bron van economische ontwikkeling: Al vanaf de prehistorie worden 
goederen in het rivierengebied geïmporteerd en geëxporteerd, waarbij de rivieren als 
verbindingswegen een grote rol speelden. Om welke grondstoffen en producten gaat het? 
Waar bevonden zich de winlocaties en productiecentra? 

 

Gemeentelijk beleid 

Gemeente Rheden beschikt over eigen archeologiebeleid. Er is een vastgestelde archeologische 
beleidsadvieskaart

6
 en een Archeologische Vindplaatsen en Verwachtingskaart

7
. Deze plannen 

zijn gebruikt is als toetsingskader voor de archeologische verwachting. 

Verder zijn de landelijke en provinciale richtlijnen leidend, voor het opstellen en toetsen van het 
onderhavig onderzoek.  

In 2014 is er in opdracht van de gemeenten in de Regio Arnhem een nieuw Handboek 
archeologisch onderzoek binnen de regio Arnhem opgesteld

8
. De richtlijnen van dit beleid zijn 

indien relevant bij het opstellen van onderhavig onderzoek toegepast. 

  

                                                        
5
 zie hoofdstuk 4; Kennisagenda Archeologie Rivierengebied; Bruning L. 2012 

6
 RAAP, 2012 

7
 RAAP, 2012 

8
 Habraken, 2014 
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1.5 Administratieve gegevens 

Tabel 1: Gegevens projectgebied 

Opdrachtgever VOF-Frederiks Tijhaar 

Projectnaam Uitbreiding ligboxenstal en grondophoging  

Uitvoerder Hamaland Advies 

Bevoegd gezag Gemeente Rheden 

Beheer en plaats documentatie Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 

Provincie Gelderland 

Gemeente Rheden 

Plaats Ellecom  

Toponiem Fraterwaard 1 

Adres Fraterwaard 1 

Kaartbladnummer 40E 

RD- coördinaten
9
  X,Y  

 NW 204926, 449526  

 NO 204970, 449555  

 ZW 205032, 449372  

 ZO 205078, 449423  

Centrumcoördinaat
10

  204998, 449476   

Hoogte centrumcoördinaat
11

 9,2m +NAP  

Kadastrale gegevens
12

 Gemeente Dieren Sectie S nr. 1405 

CMA/AMK Status Nvt 

Archis-monumentnummer Nvt 

Archis-waarnemingsnummer Nvt 

CIS code/Archis 
onderzoekmeldingsnummer 

66.087 

Oppervlakte plangebied Ca. 5.926 m²
 

Oppervlakte onderzoeksgebied Ca. 5.926 m² 

Huidig grondgebruik Weide, erf, houtwal  

Toekomstig grondgebruik Stal en erf 

Bodemtype
13

 
Rd90A  Kalkhoudende Ooivaaggrond, zware zavel en lichte 

klei 

Grondwatertrap
14

 VI 

                                                        
9
 https://maps.google.nl i.c.m. http://www.gpscoordinaten.nl/converteer-gps-coordinaten.php 

10
 https://maps.google.nl i.c.m. http://www.gpscoordinaten.nl/converteer-gps-coordinaten.php 

11
 www.ahn.nl en Pit bouwadvies, 2015 

12
 Pit bouwadvies, 2015 

13
 Archis 

14
 Berendsen, 2008 

https://maps.google.nl/
https://maps.google.nl/
http://www.ahn.nl/
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Geomorfologie
15

 3L16a Welvingen in uiterwaarden (hooggelegen) 

Geologie
16

 
Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden op formatie 
van Kreftenheye. 

Periode Middeleeuwen t/m Nieuwe Tijd 

 

                                                        
15

 Archis 
16

 Geologische kaart 1:50.000 
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2 Bureauonderzoek en verwachtingsmodel 

2.1 Landschapsgenese 

Geologie, Geomorfologie en Bodemgesteldheid 

Vanaf de totstandkoming van de verbinding tussen de Rijn en de Oude IJssel in de vroege 
middeleeuwen is de IJssel onderdeel van het afvoersysteem van de Rijn. De IJssel komt in korte 
tijd tot volle bloei. De periode tussen de Romeinse tijd en de systematische aanleg van dijken in 
de Late Middeleeuwen (ongeveer 300-1300 na Christus) is sterk bepalend voor het landschap 
van het IJsseldal en voor de huidige loop van de IJssel. In deze periode zijn in het stroomdal van 
de IJssel rivierafzettingen uit het Pleistoceen en het Holoceen omgewerkt, geërodeerd en 
herafgezet. De afzettingen van kalkrijke zware zavel en lichte klei uit deze periode zijn aangeduid 
als oude stroomgordelafzettingen van de IJssel. De meanderende IJssel heeft zich steeds verder 
richting het oosten verlegd. Tegelijkertijd werd in de binnenbocht sediment afgezet waardoor hier 
zandruggen zijn ontstaan. Deze vorming ging min of meer gelijk op met oevererosie in de 
buitenbocht, waardoor een wisselend patroon is ontstaan van ruggen en geulen.

17
  

De atlas Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied
18

 geeft in het plangebied 
een afgedekt predeltaïsch landschap (gebied buiten beddinggordels) aan. De beddinggordel van 
de IJssel heeft in het traject langs de Veluwezoom van nature veel bochten en een hoge 
sinuositeit. Bij Rheden werden gestuwde afzettingen door de IJssel aangesneden en 
ondergraven. De andere IJsselmeanders langs de Veluwezoom snijden stuwwalflankerende 
afspoelingswaaiers aan bestaande uit relatief grof materiaal. De betreffende meanders zijn in 
1969 afgesneden ten behoeve van de scheepvaart en de aanleg van de snelweg A348. Hun 
kronkelwaarden zijn daarna voor zand- en grindwinning gebruikt. Ook verder stroomafwaarts zijn 
de kronkelwaarden sterk ontwikkeld, vooral bij Doesburg

19
. De Fraterwaard is een kronkelwaard 

die in 1954 afgesneden is van de hoofdgeul t.b.v. scheepvaart, cv 207-450). De Lamme IJssel (cv 
205-447) resteert als fragment van de natuurlijke geul die verlaten is na het graven van een 
nieuwe loop van de IJssel dichter langs Doesburg in de Late Middeleeuwen (ca. 1552 AD)

20
;  

 Afbeelding 2: Uitsnede uit het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN) waarop de oude         

rivierbeddingen als diepe geulen te zien zijn. Het plangebied is gesitueerd binnen de rode cirkel. 

Bron: Van Straten en De Roode, 2008. 

                                                        
17

 Berendsen, 2005 i.c.m. Habraken 2011 
18

 Cohen, 2014 Bijlage G 
19

 Cohen, 2009, 76 
20

 Cohen, 2009 naar Haans, 2008. 
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Aan het begin van de 17e eeuw hadden de kronkelwaarden van de IJssel al min of meer hun 
huidige vorm (Hesselink, 2002). Typische concentrische vormen met series zandige ruggen met 
laagtes ertussen (vullingen tot 3 m dik) markeren de daadwerkelijke kronkelwaard in de 
binnenbocht van de hoofdgeul. Die morfologie markeert de zone waarbinnen de hoofdgeul van de 
Gelderse IJssel lateraal gemigreerd, op de kaart weergegeven als de beddinggorden. Op grotere 
afstand van de hoofdgeul is het pakket zand afkomstig van de IJssel echter aanmerkelijk dunner 
(1-2 meter) en missen de zandige ruggen het typische concentrische seriële 
kronkelwaardpatroon

21
. Het contrast tussen de daadwerkelijke kronkelwaard en de zone met een 

chaotischer netwerk van secundaire geulen is bijvoorbeeld te zien bij Olburgen, westelijk van de 
Fraterwaard (cv 206-449), bij Brummen, westelijk van Cortenoever (cv 210-457); en ook oostelijk 
van Gorssel (cv 209-468). Deze geulen zijn te beschouwen als nevengeulen uit de tijd van het 
ontstaan van de Gelderse IJssel. Op enkele plaatsen lijken de secundaire geulen over relatief 
korte afstand een van lokale beeklopen overgeërfde richting te volgen. Op de kaart is dit 
weergegeven als dek van IJsselzanden (‘zandige laag binnen 1 à 2 m’, legenda-eenheden 18 en 
19) over ‘Pleistoceen zand op aangegeven diepte’. 

1. Wat is de aard (ontstaanswijze en classificatie), diepteligging, genese en gaafheid van 
natuurlijke bodemhorizonten en natuurlijke afzettingen in het omringende (binnen een afstand tot 
ca. 200 m van de onderzoekslocatie) gebied? 

Het plangebied bevindt zich in het IJssellandschap in de uiterwaarde de Fraterwaard, een 
kronkelwaard die in 1954 werd afgesneden van de hoofdgeul van de IJssel. De ondergrond 
bestaat uit dekzand behorend tot de Formatie van Boxtel (Laagpakket van Wierden) waarop de 
Formatie van Kreftenheye is gevormd. Plaatselijk kunnen afzettingen van de Laag van Wijchen 
aan de oppervlakte komen. 

Op de geomorfologische kaart
22

 is het plangebied getypeerd als Welvingen in uiterwaarden 
(hooggelegen, 3L16a, zie Afbeelding 2). 
 

 
Afbeelding 3: Geomorfologische kaart met plangebied in het oranje kader (bron Archis). 

 

                                                        
21

 Cohen, 2009, 78 
22

 Archis 
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2. Wat is de aard (ontstaanswijze), diepteligging, genese, gaafheid, dikte, en omvang van 
eventueel in het omringende gebied voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom 
daarvan (plaggendek, stuifzandlaag, colluvium, kleidek, afvallaag, ophogingslaag)? 

Het plangebied is op de bodemkaart
23

 (zie Afbeelding 4) getypeerd als Kalkhoudende 
Ooivaaggrond, bestaande uit zware zavel en lichte klei (Rd90A). 

De diepere ondergrond is geclassificeerd als Jonge Rivierklei
24

. 

 

Afbeelding 4: Bodemkaart met plangebied in het gele kader (bron: Archis). 

Zanddieptekaarten 

De paleogeografische ontwikkeling
25

 geeft voor het plangebied een ouderdom tussen 0 en 500 
jaar Bp. 

Op de zandbanenkaart van de provincie Gelderland
26

 heeft plangebied geen deklagen en ligt de 
top van het pleistocene zand tussen de 1,0m-mv en 2,0 m-mv.  

Bodemloket
27

 

Bodemloket geeft inzicht in maatregelen die de afgelopen jaren getroffen zijn om de 
bodemkwaliteit van de omgeving in kaart te brengen (bodemonderzoek) of te herstellen 
(bodemsanering). Voor het plangebied wordt op de website verwezen naar het dinoloket (zie 
paragraaf ‘Milieu- en geotechnische gegevens’ op pagina 17. 

 

                                                        
23

 Archis 
24

 Bodemkaart 1:250.000, geraadpleegd op Bodemdata.nl 
25

 Berendsen, 2001 
26

 http://ags.prvgld.nl/GLD.Atlas/(S(j23nkc453p3bji552f0gtcn4))/default.aspx?applicatie=Zandbanen 
27

 www.bodemloket.nl 
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Grondwater
28

 

Het plangebied heeft grondwatertrap VI met een gemiddeld hoogste grondwaterstand (winter) 
van 40-80cm onder het maaiveld, Gemiddeld laagste grondwaterstand (zomer) van >120 cm 
onder maaiveld. 

Hoogte 

Het plangebied ligt in het IJsseldal tegen een kunstmatige verhoging aan. Het heeft een hoogte 
van circa 9,20m +NAP (bron: www.ahn.nl, AHN 2, geraadpleegd d.d. 09-01-2015, zie Afbeelding 
5). Op de afbeelding is duidelijk de verhoging van het bestaande erf waar te nemen (geel/bruin). 

 

Afbeelding 5: hoogteligging met plangebied in het rode kader (bron: AHN2). 

Milieu- en geotechnische gegevens 

Het project bevindt zich nog in de planvormingsfase. Derhalve zijn nog geen actuele 
milieutechnische- en geotechnische rapporten voorhanden bij de opdrachtgever. 

Dinoloket 

Het project bevindt zich nog in de ontwerpfase, waarin nog geen planvorming is voorzien. Derhalve zijn 
nog geen actuele milieutechnische- en geotechnische rapporten voorhanden bij de opdrachtgever. 

Uit het dinoloket
29

 is één geologische boring bekend in de directe omgeving (zie Afbeelding 6). Het 
betreft hier een boring B40E1240 uit 1969 tot 3,90 meter minus maaiveld. De boring typeert de 
bodem tot 1,30 als fijn tot matig fijn, siltig zand. Daarna is één meter dikke kleilaag aanwezig tot 
2,30m -mv.  Hieronder is afgewisseld klei en zandpakket aanwezig van in totaal 1,10m dik. Deze 
laag behoord tot de formatie van Kreftenheye. Op 3,90 meter behoort tot de formatie van Boxtel, 
Laagpakket van Wierden en bestaat uit zwak siltig zand. 

De geo-electrische boring (W40E0047) ten westen geeft geen verdere gegevens, anders dan dat 
er in 1974, 26 metingen zijn verricht over een lengte van 500 meter en tot een diepte van 155m. 
Voor de archeologie zijn hieruit geen conclusies te trekken. 

                                                        
28

 Berendsen, 2008 
29

 https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens 

http://www.ahn.nl/
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Afbeelding 6: Ondergrondse gegevens (bron: dinoloket.nl) 

Historisch onderzoek bodemverontreiniging 

Er is voor het plangebied geen bodemverontreiniging bekend. 

Ontgrondingen
30

 

In het plangebied hebben geen ontgrondingen plaatsgevonden.  

De nationale Onderzoeksagenda Archeologie 

Deze informatiebron bevat geen relevante informatie voor of over het plangebied. 

KLIC-melding 

Deze informatiebron bevat geen relevante informatie voor of over het plangebied. 

2.2 Historische ontwikkeling van het plangebied 

Historie Plangebied 

Het plangebied ligt op de rand van de Veluwe tussen Ellecom en Doesburg in het IJsseldal. Op 
historische kaarten is het plangebied als volgt aangegeven: 
 
  
- In de Blaeu-atlas “Tooneel der Steden van ’s Konings Nederlanden in twee banden” uit 1649 

staat het plangebied als onbebouwd aangegeven. De IJsselarm, nabij het plangebied, die in 
de huidige tijd bevaren wordt, is als smal stroompje aangegeven.  

- Op de Hottinger-atlas van Noord- en Oost-Nederland uit 1773-1794 is het gelegen in het 
IJssellandschap

31
. Nabij het plangebied is een gebouwengroep zichtbaar. Waarschijnlijk is dit 

de voorloper van de huidige boerderij (zie Afbeelding 7). 
- Op de Kadastrale kaart 1811-1832 (Dieren, Gelderland, sectie F, Blad 1) is het plangebied 

gelegen op perceel 59 en 62 met een onbebouwde functie. De voorloper van de huidige 
boerderij ‘de Noordingsbouwing’ is aanwezig. (zie Afbeelding 8). 

- Op de Topografische militaire kaart 1830-1850 (Kadaster, kaartnummer 42-2rd) zijn er geen 
wijzigingen zichtbaar. 

- In 1883 is de huidige boerderij gebouwd, waarbij het plangebied behoord
32

. Deze T-boerderij 
is gemeentelijk monument en heeft de oude naam ‘Noordingsbouwing’ behouden. (zie 
Afbeelding 9 voor kaart 1894). 

- Vanaf 1866 tot en met 1957
33

 is het gebied deels weide en boomgaard.  

                                                        
30

 http://ags.prvgld.nl/GLD.Atlas/(S(s3iirc45xxgpd455umft0ben))/default.aspx?applicatie=Ontgrondingen 
31

 Versfelt 2003 
32

 http://ags.prvgld.nl/GLD.Atlas/(S(bzyee1mm13d3tmadxbcpfr45))/Default.aspx?applicatie=HistorischEnArcheologie  
33

 Bonneblad 471 van 1865, 1866, 1894, 1906, 1921, 1931. Topografische kaart 40E van 1954, 1957, 1966, 1977, 
1986, 1990 en 1995  
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- Op alle latere kaarten
34

 tot en met heden is het gebied als weide en deels erf ingericht. (zie 
voor 1966, Afbeelding 10). 

 

Afbeelding 7: Situatie 1773-1794 met globale ligging van plangebied in rode kader (Bron: Hottingeratlas 
1773-1794 Blad 85). Het  noorden is linksboven. 

 

Afbeelding 8: Situatie 1811 met globale locatie plangebied in het rode kader (Minuutplan Dieren Sectie F 
blad 01, 1811-1832) 

                                                        
34

 Topografische kaart 40E van 1966, 1977, 1986, 1990, 1995, 2003 
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Afbeelding 9: Situatie 1894 met plangebied in het rode kader. (Bonneblad nr. 471) 

 

 

Afbeelding 10: Situatie 1966 met plangebied in het rode kader (Topografische kaart 40E, 1966) 

Gelders Archief
35

 

Bij het Gelders Archief is aanvullende  informatie van het erf Noordingsbouwing voorhanden. Het 
gaat hier om twee bouwvergunningen voor de herbouw van de boerderij met schuur in 1926 en 
de bouw van twee gierkelders uit 1926. Het archief bevat voor het plangebied geen relevante 
informatie. 

Luchtfoto’s 

Op de aanwezige luchtfoto’s
36

 zijn geen archeologische sporen waargenomen. 

Tweede Wereldoorlog
37

 

De Tweede Wereldoorlog heeft bekende en noemenswaardige gevolgen gehad voor het 
plangebied. Delen van de IJssellinie zijn in de vorm van kazematten terug te vinden aan de 

                                                        
35

 www.geldersarchief.nl 
36

 www. maps.google.nl en http://www.bing.com/maps 
37

 http://watwaswaar.nl/#---ea-1v-1O, http://www.dotkadata.com 

http://www.googlemaps.nl/
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Dierensche Hank, 700m ten zuidoosten van het plangebied. Uit documentatie van de heer 
Hagen

38
 blijkt dat deze kazemat, genaamd Cabenterkazemat, tijdens de Duitse inval zwaar onder 

vuur werd genomen. Het kan dan ook niet anders dat in en rond het plangebied tijdens de Duitse 
inval strijd is geleverd. Er kan munitie zijn achterbleven of kunnen eventueel munitiedumps en 
dichtgeschoven bomkraters aanwezig zijn in het plangebied. Er is voor het plangebied geen 
historisch onderzoek uitgevoerd vanwege de mogelijke aanwezigheid van niet gesprongen 
explosieven (NGE). Er zijn geen luchtfoto’s van het plangebied beschikbaar uit de Tweede 
Wereldoorlog. 

Airborne museum, Dotkadata, Platform Bodemonderzoek Tweede Wereldoorlog, Beeldbank 
WOII, Defensie en Aircraft research group Achterhoek  

Deze informatiebronnen bevatten geen andere relevante aanvullende informatie voor of over het 
plangebied dan al hierboven genoemd. 

Gelderland in beeld
39

  

Deze informatiebron bevat geen  aanvullende relevante aanvullende informatie voor of over het 
plangebied. 

3. Wat is het historisch landgebruik van de onderzoekslocatie en het omringende gebied 
geweest? 

Het plangebied heeft voor zover het te herleiden is op historische kaarten, een agrarische 
boomgaard of weide bestemming gehad. 

2.3 Archeologische waarden 

In het plangebied zelf heeft niet eerder archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Binnen een 
straal van 1500 meter rond het plangebied zijn de volgende meldingen opgenomen in Archis. 

Tabel 2: Archismeldingen <1500m rondom het plangebied (bron: Archis) 

 

 

CAA-nr. Ligging t.o.v. 

plangebied 

Vondsten Periode 

Onderzoek 

RAAP 

2008 

25853 400m NW-ZO 

Middachterbroek/ 

Beimerwaard 

Aanleiding is beekontwikkeling 

Archeologisch bureauonderzoek 

Selectieadvies: onderzoek op specifieke locaties 

 Selectiebesluit: niet opgenomen in Archis 

Onderzoek 

MUG 

2011 

47232 500m NW 

Fraterwaard 2 

Aanleiding is bouwontwikkeling 

Archeologisch booronderzoek 

Selectieadvies: geen vervolgonderzoek  

Selectiebesluit: niet in Archis opgenomen 

 
Daarnaast is er in de periode voor het booronderzoek op de Fraterwaard door de heer Habraken 
van de Archeologische dienst  Arnhem in 2011 een archeologisch bureauonderzoek

40
 uitgevoerd. 

Geadviseerd werd om een vervolgonderzoek door middel van boringen. Dit is door MUG in 2011 
uitgevoerd (zie CAA-nr. 47232 in tabel 2). De C-horizont bevindt zich

41
 op circa 110cm minus 

maaiveld. 

4. Welke gegevens met betrekking tot archeologische complexen (‘waarnemingen’ inclusief 
uitkomsten historisch kaartonderzoek) zijn reeds binnen het onderzoeksgebied en/of binnen de 
landschappelijke eenheden rondom de onderzoekslocatie bekend? Vermeld per vondst- en/of 
spoorcomplex minimaal: 
a) bronvermelding (onderzoeksrapportages, ARCHIS-gegevens) 

                                                        
38

 https://sites.google.com/site/comite4meirheden/oorlog--vervolging/Home/ot-hagen 
39

 www.gelderlandinbeeld.nl 
40

 Habraken, 2011 
41

 Spoelstra, 2011, niet verstoorde bodem bij boring 1 en 2 
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b) de materiaalcategorie 
c) ouderdom 
d) ruimtelijke (geografische) verspreiding 
e) stratigrafische verspreiding (diepteligging en/of dikte vondstlaag) 
f ) fragmentatie 
 
Zie paragraaf 2.3 en tabel 2 voor detailinformatie. De waarnemingen in Archis geven geen 
indicatie dat er in de omgeving al vanaf de prehistorie bewoning voorkomt.  

Archis geeft geen informatie over de ruimtelijke (geografische) verspreiding, de stratigrafische 
verspreiding (diepteligging en/of dikte vondstlaag) en de fragmentatie. Gegevens hierover zijn 
niet beschikbaar. In de twee onderzoeken

42
 aan de Fraterwaard 2, zijn hierover vanwege het 

ontbreken van archeologische resten of -indicatoren ook geen uitspraken te doen. 

2.4 Informatie Historische vereniging 

De Oudheidkundige kring Rheden heeft geen aanvullende informatie over het plangebied. 

2.5 Archeologisch verwachtingsmodel 

Op grond van de bekende geologische, landschappelijke, aardkundige, archeologische en 
historische gegevens in en rond het plangebied kan de archeologische verwachting worden 
bepaald. De archeologische verwachting van het plangebied, conform Archeologische 
Vindplaatsen en Verwachtingskaart van de gemeente Rheden is in de navolgende tabel en 
Afbeelding 11 opgenomen. 
 

AWV (cf 
AVWK) 

Verwachting (cf AVWK) Beleidsadvies (cf Bestemmingsplan) 

Zeer hoge 
archeologische 
verwachting 

Zeer hoog voor archeologische resten uit met 
name de Late Middeleeuwen en later 
Archeologische resten mogelijk afgedekt door 
een >50 cm dikke conserverende laag 
en daardoor waarschijnlijk goed geconserveerd 
(profieltype 1). 

Waarde - Archeologie 2, voor het oprichten 
van een bouwwerk groter dan 250 m² en 
waarbij dieper wordt gegraven dan 30 cm, 
dient archeologisch onderzoek plaats te 
vinden 

Middelmatige 
archeologische 
verwachting 

Middelmatig voor archeologische resten uit alle 
perioden. 
Archeologische resten afgedekt door een >50 
cm dikke conserverende laag en daardoor 
waarschijnlijk goed geconserveerd (profieltype 
4) of archeologische resten vlak onder het 
maaiveld en daardoor kwetsbaar (profieltypen 5 
en 6). 

Waarde - Archeologie 2, voor het oprichten 
van een bouwwerk groter dan 250 m² en 
waarbij dieper wordt gegraven dan 30 cm, 
dient archeologisch onderzoek plaats te 
vinden 

 

                                                        
42

 Habraken, 2011 en Spoelstra, 2011 
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. 
 

Afbeelding 11: Gemeente Rheden Archeologische Vindplaatsen en Verwachtingskaart (RAAP, 2012), met 
plangebied in het oranje kader 

Op de Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied
43

 ligt het plangebied in een 
gebied met een hoge archeologische verwachting voor alle perioden. De trefkans op 
archeologische vindplaatsen hangt sterk samen met de ontwikkeling van het IJsseldal. Na de 
Vroege Middeleeuwen bouwde de stroomgordel van de IJssel zich verder uit en ontstonden in het 
sterk meanderende, bovenstroomse deel omvangrijke kronkelwaardcomplexen. Doordat het 
IJsselwater landinwaarts doordrong tot de daar gelegen beekdal- en dekzandlaagten, werd ook 
daar IJsselklei afgezet

44
. De overgang van de rivierklei naar de pleistocene afzettingen ligt 

globaal ten westen van de N316. Tijdens overstromingen werden vrij grote gebieden oppervlakkig 
door het IJsselwater uitgesleten waardoor diepe, soms honderden meters brede laagten 
ontstonden. Deze raakten weer opgevuld met een mengsel van geërodeerd Pleistoceen zand en 
IJsselklei. 

De belangrijkste ontwikkeling van de IJssel zelf trad na 1000 na Chr. op. Een groot deel van de 
jonge IJsselafzettingen dateert (vermoedelijk) pas uit de Late Middeleeuwen; vanaf dat moment 
vond de belangrijkste uitbouw van de IJsseldelta plaats. Deze late deltavorming was een direct 
gevolg van menselijke activiteiten in het stroomgebied van de IJssel

45
. Door grootschalige 

ontginning van het achterland en de aanleg van dijken werd een steeds snellere afwatering van 
de IJssel bewerkstelligd en daarmee een toename van sedimentafvoer. Hierbij speelde ook de 
systematische bedijking in het overstromingsgebied van de Neder-Rijn en Waal een rol. De 
geconcentreerde en versnelde afvoer in de Late Middeleeuwen had tot gevolg dat de rivier zich 
voornamelijk insneed in haar binnendijkse bedding. De kronkelwaarden kwamen door de 
insnijding droog te liggen en konden gemakkelijk verstuiven wat tot relatief jonge 
rivierduinvorming leidde. Geconcludeerd kan worden dat (op zijn minst) delen van de 
IJsseluiterwaarden bestaan uit afgedekt (onverspoeld) beekdallandschap uit de periode tot en 
met de Vroege Middeleeuwen A (450-525 na Chr.). De zones in de uiterwaarden die na bedijking 
niet opnieuw zijn omgewerkt door rivieractiviteit, zijn vrijwel overal afgedekt door een dik pakket 
zwak tot matig zandige IJsselklei. 

Als gevolg van de eroderende werking van de meanderende rivieren in het Holoceen zijn 
restanten van hooggelegen terrasresten alleen buiten de meandergordels en oude 
rivierbeddingen intact gebleven. De rivieroverstromingsvlakte zelf was veel minder aantrekkelijk 
voor bewoning. In dit van oudsher laaggelegen en natte gebieden is de dichtheid aan (bekende) 
archeologische vindplaatsen in het algemeen dan ook veel geringer als daarbuiten. Indien echter 
zandige oeverafzettingen zijn gesedimenteerd, neemt de geschiktheid voor bewoning sterk toe. 

Gegeven de ligging van het plangebied op een laat-pleistoceen rivierterras is de kans op de 
aanwezigheid van archeologische vindplaatsen in de prehistorie tot en met de Romeinse Tijd 
laag. Vanaf het Laat Paleolithicum werden deze overstroomgebieden alleen gebruikt als 
jachtgebied. In de vroege Middeleeuwen tot en met de Volle Middeleeuwen waren alleen de van 
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 Cohen, 2014 Bijlage L 
44

 Van Straten en de Roode, 2008, 26 
45

 Van Straten en de Roode, 2008, 27 
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nature hogere niet overstroombare delen zoals de oeverwallen en de hoger gelegen 
terrasrestruggen geschikt voor permanente bewoning. Het plangebied ligt niet op een natuurlijk 
hoger deel. Er zijn over het plangebied geen historische bronnen aanwezig die op bewoning 
duiden. De kans op vondsten uit deze periode is laag. 

Er zijn in Archis geen waarnemingen in de directe omgeving vermeld. Dit staaft de voorzichtige 
conclusie dat er geen menselijke bewoning mogelijk was tot op het eind van de Late 
Middeleeuwen. 

In de overgang van de Late Middeleeuwen naar de Nieuwe Tijd ontwikkeld het plangebied zich 
door de veranderde waterhuishouding als landbouwgebied met boomgaard en weide grenzend 
aan het erf “Noordingsbouwing”, dat op een woonterp ligt. De kans op resten uit deze periode is 
hoog. De vondsten die worden verwacht zijn losse(strooi)vondsten en mogelijk archeologische 
resten die in verband staan met bewoning van het erf. Hierbij kan gedacht worden aan 
ontginningsgreppels, afvaldumps en haardkuilen. Tevens geldt er een trefkans voor relicten uit de 
Tweede Wereldoorlog, zoals munitiedumps, schuttersputten en dichtgeschoven bomkraters, 
aangezien in dit gebied bij de Duitse inval en later bij de opmars van de Geallieerden zwaar is 
gevochten. 

Aangezien de erosie door de rivier voor de bedijking en voor het afsnijden van de Fraterwaard 
van de hoofdgeul van de IJssel in 1954 substantieel is geweest, is de kans op natuurlijke 
verstoring van intacte archeologische vindplaatsen groot. 

Indien er eventueel archeologische resten aanwezig zijn, dan kunnen deze direct onder de 
bouwvoor aanwezig zijn tot op een verwachte diepte van circa 1,10 m-mv (top pleistoceen zand). 
E.e.a. is afhankelijk van de dikte van het pakket matig zandige tot zandige IJsselklei die na de 
Middeleeuwen in het plangebied is afgezet.  Organische resten en bot zullen door de overwegend 
droge en zure bodemomstandigheden slecht zijn geconserveerd. Andere typen indicatoren zoals 
aardewerk en houtskool zijn waarschijnlijk matig goed geconserveerd. 

Verstoringskans: 

Het plangebied heeft voor zover het te herleiden is op historische kaarten, een bestemming als 
boomgaard of weide gehad. Deze agrarische bewerking en met name het rooien van de 
boomgaard kan tot bodemverstoring hebben geleid tot in de C-horizont. Deze bevindt zich op 
circa 110cm minus maaiveld. 

De mate van verstoring van de bodem in het plangebied zal door archeologisch bodemonderzoek 
moeten worden aangetoond. 

Tabel 3: Archeologische verwachting plangebied 

Periode Verwachting Verwachte vindplaatstypen Verwachte 
grondlaag 
(diepte) 

Nieuwe Tijd na 1940 Hoog Resten samenhangend met WO-II, 
schuttersputten, bomkraters en 
munitiedumps 

In of direct onder 
de bouwvoor 

Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd Hoog Restanten van het middeleeuwse erf 
Noordingsbebouwing, 
akkercomplexen, oude verkavelingen, 
ontginningssporen, veldovens 

Direct onder de 
bouwvoor tot op 
een diepte van 
1,10 m-mv 

Vroege Middeleeuwen-Volle 
Middeleeuwen 

Laag erosieve werking  IJssel Vanaf 1,10  m-
mv tot 2,00 m-
mv 

Bronstijd – IJzertijd- Romeinse Tijd Laag erosieve werking  IJssel Vanaf 1,10  m-
mv tot 2,00 m-
mv 
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Paleolithicum-Neolithicum Laag erosieve werking  IJssel Vanaf 1,10  m-
mv tot 2,00 m-
mv 

2.6 Bouwhistorische waarden 

Op grond van het uitgevoerde cartografisch onderzoek blijkt dat het plangebied nooit bebouwd is 
geweest. Navraag bij de opdrachtgever heeft geen nadere informatie opgeleverd. In het 
plangebied zijn dan ook geen relevante bovengrondse en ondergrondse bouwhistorische 
waarden te verwachten. Het plangebied behoort tot het deel dat buiten de oorspronkelijke 
woonterp van het Laatmiddeleeuwse erf “Noordingsbouwing” gelegen is. Vanaf de 20

e
 eeuw is 

het erf organisch gegroeid en is de woonterp geleidelijk uitgebreid. Ook voor de nieuwbouw is 
uitbreiding van de teen van de woonterp voorzien, omdat het nieuwe erf op gelijke hoogte te 
krijgen met het bestaande erf. 

2.7 Synthese 

5. Welke natuurlijke formatieprocessen (sedimentatie, erosie, laterale verplaatsing, 
bodemvorming, degradatie e.d.) hebben een rol gespeeld in het onderzoeksgebied? 

Het dekzand maakt deel uit van de Formatie van Boxtel (Laagpakket van Wierden) dat over- en 
verspoelt is door zand en kleilagen van de Formatie van Kreftenheye.  

6. Met welke culturele formatieprocessen (grondbewerking, bemesting, ophoging, betreding, 
percelering, [de-]constructie, materiaaltypen, materiaalgebruik en materiaaldepositie e.d.) hebben 
een rol gespeeld in het onderzoeksgebied? 

Er is sprake van een ooivaaggrond op een ondergrond van dekzand.  Er is kans op 
bodemverstoring door agrarische bewerkingen. E.e.a. zal getoetst moeten worden door middel 
van booronderzoek. 

7. Welke formatieprocessen kunnen een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van 
eventuele aanwezige vondstspreidingen, de vondstdichtheid, vondst- en spoorniveaus en de 
fysieke kwaliteit van eventueel aanwezige archeologische resten? 

Door de ligging op een (relatief laaggelegen) rivierterras is het plangebied geschikt als 
foerageergebied voor jagers/verzamelaars. De kans op vindplaatsen uit deze periode is echter 
klein omdat het plangebied deel uit maakt van een kronkelwaard van de IJssel (de Fraterwaard). 
Er is een grote kans op permanente bewoning vanaf de Middeleeuwen vanwege de ligging in de 
invloedszone van het middeleeuwse erf “Noordingsbouwing”. Natuurlijke processen als erosie en 
de (sub)recente grondbewerking kan tot aantasting van vindplaatsen hebben geleid, waarbij 
spoor- en/of vondstniveaus geheel of gedeeltelijk zijn verdwenen. 

8. Wat is de aard (materiaalsoorten, fragmentatie, dichtheden, ruimtelijke en stratigrafische 
spreiding, etc.) van (mogelijk) aanwezige vondst- en/of spoorcomplexen? 

Verwacht wordt dat de vondstverspreiding van alle materiaalsoorten laag zal zijn. Voor de gehele 
periode geldt een lage vondstdichtheid. Vondstmateriaal kan bestaan uit aardewerkfragmenten, 
verbrande leem, bewerkt en onbewerkt vuursteen, houtskoolfragmenten, bouwmateriaal, 
slakmateriaal en fosfaten.  

9. Hoe manifesteren deze zich tijdens prospectieonderzoek? 

Vondstmateriaal kan door bewerking aan de oppervlakte zijn gebracht of als dit niet het geval is 
zal het vondstmateriaal aangetroffen worden in de sporen en cultuurlagen op de top van de C-
horizont (dekzand) op een diepte van ca. 110 cm. Er is naar verwachting geen aantoonbaar 
geografisch onderscheid in dichtheid van sporen en vondsten binnen het plangebied. 
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10. Met de inzet van welke zoekmethoden (detectie- en waarnemingsvorm, monsterbehandeling 
en zoekstrategie) kunnen vondst- en/of spoorcomplexen systematisch opgespoord worden 
(zoeksleuven, booronderzoek, veldkartering, geofysisch etc.). Licht beargumenteerd toe met 
verwijzing naar de verschillende KNA-leidraden. 

In relatie tot de oppervlakte van de geplande ontwikkeling (5.926m²) dienen er in totaal minimaal 
4 grondboringen volgens een driehoeksgrid in het plangebied te worden gezet om de intactheid 
van de bodem te onderzoeken en de aanwezigheid van vindplaatsen te toetsen.  

Een verkennend booronderzoek is vanwege het beperkt aantal boringen en de kleine 
boordiameter niet geschikt voor het daadwerkelijk vaststellen van een archeologische vindplaats. 
Om te voorkomen dat er na een verkennend booronderzoek nog een karterend onderzoek dient 
plaats te vinden, is het in het geval van kleinere onderzoeksgebieden (< 1 ha) over het algemeen 
verstandig om meteen een karterend booronderzoek uit te voeren Geadviseerd wordt om de uit 
2014 bekende bodemverstoringen te vermijden en zoveel mogelijk intacte delen van het 
plangebied te onderzoeken

46
. 

De diameter van de boringen is 15 cm en de boorkernen moeten worden uitgezeefd over een 
metalen zeef met een maaswijdte van 4 mm om de opgeboorde grond te controleren op de 
aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals scherven aardewerk, vuursteen, 
botfragmenten, fosfaten en houtskoolresten. De boringen worden ingemeten ten opzichte van het 
maaiveld. Daarnaast zullen vanwege de geringe vondstdichtheid molshopen worden 
geïnspecteerd op archeologische indicatoren. Deze onderzoeksmethode (booronderzoek) is 
geschikt voor het opsporen van vlaknederzettingen, maar niet voor steentijdvindplaatsen, 
grafvelden of kleine fenomenen zoals veldovens, slakkendumps en meilerkuilen. De 
boormethode E1 van de leidraad een inventariserend booronderzoek (Karterende fase, Tol et al. 
2012) is het meest geschikt voor deze locatie.  

Op grond van de intactheid van het bodemprofiel en de aanwezigheid van vindplaatsen kan in 
overleg met het bevoegd gezag besloten worden om het booronderzoek op te schalen naar de 
waarderende fase. Het waarderend onderzoek kan bestaan uit een verdere verdichting van het 
boorgrid of een proefsleuvenonderzoek.   

                                                        
46

 Habraken, J., 2014; Handboek archeologisch onderzoek binnen de regio Arnhem, 2014, Eisen en kaders voor 
onderzoek en beoordeling van rapporten pag. 25 
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3  Booronderzoek   

3.1  Werkwijze Booronderzoek 

Aan de hand van het bureauonderzoek kwam naar voren dat door middel van methode E1 van de 
leidraad een inventariserend booronderzoek (Karterende fase, Tol et al. 2012) de meest 
geschikte methode is voor het bepalen van de bodemsamenstelling en de archeologische 
verwachting. Vanwege de te verwachten geringe bodemverstoring en het geringe numerieke 
verschil, is het inventariserend veldonderzoek direct als een karterend booronderzoek uitgevoerd. 
Het karterend booronderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de KNA versie 3.2, specificatie 
VS03.  

In totaal zijn op 8 april 2015 elf (11) boringen geplaatst met een Edelmanboor met een 
boordiameter van 12 cm. De boringen zijn uitgevoerd door E. van der Kuijl (senior KNA 
archeoloog). De boringen zijn doorgezet tot minimaal 25 cm in de C-horizont tot een maximale 
boordiepte van 150 cm-mv. De boringen zijn zo gelijkmatig mogelijk over het plangebied 
verdeeld. De exacte locaties zijn ingemeten met een meetwiel en een meetlint (x- en y-waarden). 
Van alle boringen is de maaiveldhoogte afgeleid van het Actueel Hoogtebestand Nederland 
(AHN2). 

Het opgeboorde sediment is in het veld bodemkundig beschreven conform de NEN 5104 en de 
bodemclassificatie volgens De Bakker en Schelling (1989). De kleiige bodemlagen zijn versneden 
en gecontroleerd op aanwezigheid van archeologische indicatoren. Alle zandige bodemlagen zijn 
droog gezeefd over een metalen zeef met een maaswijdte van 4 mm en geïnspecteerd op de 
aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals fragmenten vuursteen, aardewerk, houtskool, 
verbrande leem, bot etc.  

3.2  Resultaten 

Geologie en Bodem 

Voor de ligging van de boorpunten wordt verwezen naar Bijlage 4. In alle boringen is een vrijwel 
intacte bodemopbouw aangetroffen. De bodemopbouw is globaal als volgt (boring 8): 

Diepte (cm – mv) Samenstelling Interpretatie 

Vanaf maaiveld tot 10 cm Graszode   

Tussen 10 cm en 55 cm Grijsbruine iets zandige klei 
met baksteenpuin 

Ap1; subrecente bouwvoor 

Tussen 55 cm en 100 cm Lichtbruine sterk zandige klei Stroomgordelafzettingen 

Tussen 100 cm en 120 cm Grijs fijn iets siltig zand met 
kleibrokjes 

Stroomgordelafzettingen 

Tussen 120 cm en 150 cm Grijs matig fijn siltig zand C; verspoeld dekzand 

 

11. Wat is a) de aard (ontstaanswijze, textuur, kleur), diepteligging en ouderdom van de relevante 
natuurlijke afzettingen in de ondiepe ondergrond ter plaatse van het onderzoeksgebied?  

Onder de graszode is een dun pakket iets zandige grijsbruine klei aanwezig met baksteenpuin. 
Het betreft de omgewerkte top van de jonge rivierkleiafzettingen van de IJssel (van voor de 
bedijking) die herafgezet zijn in de Fraterwaard, een voormalige kronkelwaard. Deze subrecent 
gevormde bouwvoor heeft een gemiddelde dikte van circa 50 cm. Daaronder bevindt zich een 
homogeen pakket lichtbruine zandige kalkrijke klei die geleidelijk overgaat grijze sterk zandige 
klei met iets roestvlekken. In boring 5, 8, 9, 10 en 11 is het aandeel zand groter dan het aandeel 
klei, waardoor hier sprake is van kleiig zand (lichte zavel). Het profielverloop is geleidelijk en 
natuurlijk, waarbij nauwelijks sprake is van enige bodemvorming. Tot op een gemiddelde diepte 
van 110 cm-mv is derhalve sprake van kalkrijke vaaggronden waarbij van boven naar beneden 
achtereenvolgens rivierklei, zavel en lichte zavel zijn afgezet. Het betreft de oorspronkelijke 
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pleistocene en holocene rivierafzettingen van de IJssel die geërodeerd zijn en herafgezet zijn in 
een kronkelwaard (de Fraterwaard). 

Vanaf een diepte variërend van 85 cm-mv (boring 6) tot120 cm-mv (boring 2, 3, 5, 8, 10 en 11) 
wordt de top van het (deels verspoelde) pleistocene dekzand aangetroffen dat bestaat uit matig 
fijn siltig zand. 

12. Wat is a) de aard (kleur, textuur, samenstelling), diepteligging, genese en gaafheid van 
natuurlijke en eventueel antropogene bodemhorizonten (akkerlagen en overige ‘verstoringslagen’, 
bemestingslagen e.d.), ter plaatse van het onderzoeksgebied?  

Voor het beantwoorden van deze vraag wordt verwezen naar de tabel op pagina 27. De 
aangetroffen bodem bestaat tot op een gemiddelde diepte 50 cm uit omgewerkte iets zandige 
rivierklei, waarin fosfaten en baksteenpuin aanwezig zijn. Daaronder is sprake van een natuurlijk 
profielverloop waarbij stroomgordelafzettingen van de IJssel herafgezet zijn op een ondergrond 
van pleistoceen dekzand. 

13. Wat is de aard, dikte en omvang van eventueel ter plaatse van het onderzoeksgebied 
voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom daarvan (plaggendek, 
stuifzandlaag, kleidek, afvallaag, ophogingslaag)? 

Voor het beantwoorden van deze vraag wordt verwezen naar de tabel op pagina 27. Het in de 
geroerde lagen aangetroffen bouwpuin dateert uit de Nieuwe Tijd en Moderne Tijd (globaal vanaf 
1600).   

14. Indien er afdekkende lagen voorkomen; wat is de aard (ontstaanswijze, kleur, textuur, 
samenstelling), gaafheid en dikte van het onderliggende afgedekte bodemprofiel (natuurlijke en 
antropogene bodemhorizonten zoals oude akkerlagen) en/of afzettingen?  

Voor het beantwoorden van deze vraag wordt verwezen naar de tabel op pagina 27. De 
subrecente bouwvoor heeft een dikte van 50 cm. Het daaronder aanwezige pakket bestaat uit 
natuurlijke bodemhorizonten, waarbij tot circa 110 cm-mv stroomgordelafzettingen van de IJssel 
aanwezig zijn op een ondergrond van pleistoceen dekzand, waarvan de top ten dele verspoeld is. 

Archeologie 

15. Wat is de diepte tot waarop artefacten van recente ouderdom (‘modern’ afvalmateriaal) in het 
bodemprofiel voorkomen  

Subrecent puin is aangetroffen in de geroerde bovenlaag tot op een diepte van circa 50 cm-mv.  

16. Tot welke diepte in het bodemprofiel is sprake van een ‘recente’ bodemverstoring en wat is de 
ouderdom van deze verstoring? 

De bodem is recent of subrecent geroerd door ploegwerkzaamheden tot op een diepte van 50 
cm-mv.  

17. Uitgaande van de onderzoeksstrategie, zijn de verwachte vondst- en/of spoorcomplexen 
(archeologische indicatoren) binnen het onderzoeksgebied aanwezig? Geef de mate van 
zekerheid of onzekerheid aan en licht toe met een beargumenteerde interpretatie.  

Uit de resultaten van het karterend booronderzoek blijkt dat de verwachte vondst- en/of 
spoorcomplexen niet in het onderzoeksgebied aanwezig zijn. Het plangebied ligt ver buiten de 
oorspronkelijke middeleeuwse woonterp waarop het erf Noordingsbebouwing aanwezig is. De 
huidige boerderij is een 19

e
 eeuwse opvolger van de oorspronkelijke boerderij. Het plangebied is 

voor zover te herleiden valt altijd onbebouwd geweest en sinds de Nieuwe Tijd in gebruik als 
akkerland en weidegebied. 

18. Uitgaande van waarnemingen gedaan tijdens het veldwerk, in hoeverre komen de uitkomsten 
overeen met de resultaten van het bureauonderzoek? Geef de mate van zekerheid of 
onzekerheid aan en licht toe met een beargumenteerde interpretatie.  
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De waarnemingen uit het booronderzoek komen overeen met het bureauonderzoek. De volgens 
de bodemkaart te verwachten bodemtypen (kalkhoudende ooivaaggronden bestaande uit klei en 
lichte zavel) zijn daadwerkelijk aangetroffen. De hoge archeologische verwachting volgens de 
beleidskaart van gemeente Rheden wordt echter niet bevestigd door het archeologisch 
onderzoek. 

19. Evaluatie: Uitgaande van waarnemingen gedaan tijdens het veldwerk, hoe adequaat is de 
gekozen zoekstrategie geweest? Licht beargumenteerd toe.  

De onderzoeksstrategie is adequaat geweest voor het aantonen van de mate van intactheid van 
de bodemopbouw en het bepalen van de aan- of afwezigheid van archeologische vindplaatsen uit 
de periode van de Late Steentijd tot en met de Nieuwe Tijd. 

20. Wat is de (mogelijke) omvang, aard, datering en fysieke kwaliteit van deze archeologische 
vondst- en/of spoorcomplexen? Licht toe met een beargumenteerde interpretatie.  

Vanwege het ontbreken van archeologische resten zijn deze vraag en vraag 21 tot en met 24 niet 
langer van toepassing. 

25. Welke consequenties zal voortgaande planuitvoering op de archeologische resten kunnen 
hebben? 

Vanwege het ontbreken van archeologisch relevante cultuurlagen, bewoningslagen, 
vegetatiehorizonten en/of relevante archeologische indicatoren, zal de ontgraving en ophoging 
van het terrein ten behoeve van de geplande nieuwbouw van de stal geen gevolgen hebben op 
het eventuele bodemarchief. Er zijn geen vindplaatsen in het plangebied aanwezig. Het 
plangebied maakt geen deel uit van het in oorsprong middeleeuwse erf Noordingsbebouwing. 
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4 Conclusie en aanbeveling   

4.1  Conclusie 

Het bureauonderzoek toonde aan dat een hoge kans op mogelijke archeologische waarden in het 
plangebied zouden kunnen bevinden vanaf de Late Middeleeuwen.  

Het plangebied heeft voor zover het te herleiden is op historische kaarten, een bestemming als 
bestemming als weide gehad. Door ploegwerkzaamheden en met name het rooien van de 
boomgaard kan de bodem verstoord zijn tot in de natuurlijke ondergrond (pleistoceen dekzand). 
Deze bevindt zich op circa 110cm minus maaiveld. Tijdens het veldonderzoek is geconstateerd 
dat er nauwelijks sprake is van enige bodemverstoring. Mede vanwege het geringe numerieke 
verschil in aantal boringen is daarom een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in de vorm 
van een karterend booronderzoek.  

De aangetroffen bodem bestaat tot op een gemiddelde diepte 50 cm uit omgewerkte iets zandige 
rivierklei, waarin fosfaten en baksteenpuin aanwezig zijn. Daaronder is sprake van een natuurlijk 
profielverloop waarbij stroomgordelafzettingen van de IJssel herafgezet zijn op een ondergrond 
van pleistoceen dekzand. Uit de resultaten van het karterend booronderzoek blijkt dat de 
verwachte vondst- en/of spoorcomplexen niet in het onderzoeksgebied aanwezig zijn. Het 
plangebied ligt ver buiten de oorspronkelijke middeleeuwse woonterp waarop het erf 
Noordingsbebouwing aanwezig is. De huidige boerderij is een 19

e
 eeuwse opvolger van de 

oorspronkelijke boerderij. Het plangebied is voor zover te herleiden valt altijd onbebouwd geweest 
en sinds de Nieuwe Tijd in gebruik als akkerland en weidegebied. 

4.2  Selectieadvies 

Op grond van de onderzoeksresultaten van het karterend booronderzoek is gebleken dat in het 
plangebied weliswaar sprake is van een intacte bodemopbouw, maar dat er sprake is van een 
volledig natuurlijk profielverloop zonder sporen van menselijke bewoning. Er zijn geen relevante 
cultuurlagen of relevante archeologische indicatoren aangetroffen. Vervolgonderzoek wordt 
derhalve niet noodzakelijk geacht. 

4.3 Voorbehoud 

Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk wijst Hamaland Advies 
erop dat dit selectieadvies nog niet betekent dat reeds bodemverstorende activiteiten of daarop 
voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen 
namelijk eerst moeten worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Rheden), die 
vervolgens een selectiebesluit neemt. Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht 
volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop 
gericht om de kans op het aantreffen dan wel vernietigen van archeologische waarden bij 
bouwwerkzaamheden in het plangebied te verkleinen.  

Het conceptrapport en het selectieadvies zullen voorgelegd worden aan de opdrachtgever, het 
bevoegd gezag en diens adviseur (drs. J. Habraken), de Regionaal Archeoloog van de regio 
Arnhem. Op grond van de onderzoeksresultaten zal bepaald worden of nader onderzoek 
(proefsleuvenonderzoek) noodzakelijk is of niet. 
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Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke 
meldingsplicht (ex artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt, om het 
documenteren van toevalsvondsten te garanderen: ‘Degene die anders dan bij het doen van 
opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een 
monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij onze 
minister’. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 
Amersfoort. Het verdient aanbeveling ook de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente 
Rheden hiervan per direct in kennis te stellen. 

Afbeelding 12: Impressie van de onderzoekslocatie. Foto richting het westen. 

Afbeelding 13: Impressie van de onderzoekslocatie. Foto richting het oosten. 
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Bijlage 1:  Plangebied 

- Schetsplan met plangebied in het rode kader 
- Doorsnedetekening 

(bron: Pit Bouwadvies, 2015) 
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Afbeelding 14: Doorsnede D-D (zie tekening hierboven) 
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Bijlage 2:  Onderzoeken, Waarnemingen, Vondsten en Monumenten en 
Bodemkaart (bron: Archis) 
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Bijlage 3: Overzicht van geologische perioden en lijst met gebruikte afkortingen 
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Bijlage 4: Kaart met boorpunten 
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Bijlage 5: boorprofielen 

  



Project : BO en IVO (k) Archeologie Fraterwaard 1 te Ellecom, gemeente Rheden 

Kenmerk : EKU/DIR/HAMA/150926 

 

© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem  

 

   



Project : BO en IVO (k) Archeologie Fraterwaard 1 te Ellecom, gemeente Rheden 

Kenmerk : EKU/DIR/HAMA/150926 

 

© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem  

 

  



Project : BO en IVO (k) Archeologie Fraterwaard 1 te Ellecom, gemeente Rheden 

Kenmerk : EKU/DIR/HAMA/150926 

 

© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem  

 

  



Project : BO en IVO (k) Archeologie Fraterwaard 1 te Ellecom, gemeente Rheden 

Kenmerk : EKU/DIR/HAMA/150926 

 

© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem  

 

 



 

  Pagina 1 van 20 
 

 

RWS Oost-Nederland 

 

Eusebiusbuitensingel 66 

6828 HZ  Arnhem 

Postbus 25 

6200 MA  Maastricht 

T 026 368 89 11 

F 026 363 48 97 

www.rijkswaterstaat.nlEusebius

buitensingel 66 

6828 HZ  Arnhem 

Postbus 25 

6200 MA  Maastricht 

T 026 368 89 11 

F 026 363 48 97 

www.rijkswaterstaat.nl 

Datum 

17 november 2015 

 

Eusebiusbuitensingel 66 

6828 HZ  Arnhem 

Postbus 25 

6200 MA  Maastricht 

T 026 368 89 11 

F 026 363 48 97 

www.rijkswaterstaat.nl 

 

Datum 

17 november 2015 

 

Watervergunning 
 

 
  

Datum 17 november 2015 

Nummer 

Onderwerp 

RWS-2015/ 

RWSV2015-00001727; IJssel; Vergunning op grond van 

de Waterwet te behoeve van V.O.F. Frederiks-Tijhaar,  

voor het uitbreiden van een terp en het maken en 

behouden van een stal aan de linkeroever van de IJssel 

nabij kmr. 905,000 te Ellecom. 

 

 
  

 

 



 
 

 

 
 

  

Pagina 2 van 20 
 

Rijkswaterstaat  Oost 

Nederland 

 
Datum 

17 november 2015 

Nummer 

RWS-2015/ 

 

 

Inhoudsopgave 

 

1.  AANHEF ........................................................................................... 3 

2.  BESLUIT .......................................................................................... 4 

3.  VOORSCHRIFTEN ............................................................................. 5 

3.1 VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN 

RIJKSWATERSTAATSWERK EN/OF EEN BIJBEHORENDE 

BESCHERMINGSZONE ............................................................................... 5 

4.  AANVRAAG ...................................................................................... 7 

4.1 ALGEMEEN ........................................................................................ 7 

4.2  HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD .. 7 

4.3.  BESCHRIJVING VAN HET OPPERVLAKTEWATERLICHAAM WAARIN 

DE HANDELINGEN PLAATSVINDEN ........................................................... 7 

5.  TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET 

WATERBEHEER ......................................................................................... 9 

5.1 BEOORDELING VOOR WAT BETREFT HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN 

RIJKSWATERSTAATSWERK EN/OF BIJBEHORENDE BESCHERMINGSZONE 9 

5.1.1 ALGEMEEN ..................................................................................... 9 

5.1.2 REGELGEVING EN BELEID ............................................................ 10 

5.1.3 OVERWEGINGEN T.A.V. DE BEPERKING VAN OVERSTROMINGEN, 

WATEROVERLAST EN WATERSCHAARSTE (VEILIGHEID EN 

WATERKWANTITEIT) .............................................................................. 12 

5.1.4 OVERWEGINGEN T.A.V. DE BESCHERMING EN VERBETERING VAN 

DE CHEMISCHE EN ECOLOGISCHE KWALITEIT VAN WATERSYSTEMEN 

(WATERKWALITEIT) ............................................................................... 14 

5.1.5 OVERWEGINGEN T.A.V. DE MAATSCHAPPELIJKE 

FUNCTIEVERVULLING DOOR WATERSYSTEMEN ...................................... 15 

6.  PROCEDURE ................................................................................... 16 

7.  CONCLUSIE .................................................................................... 16 

8.  ONDERTEKENING ........................................................................... 16 

9.  MEDEDELINGEN .............................................................................. 17 

MEDEDELINGEN ...................................................................................... 17 

BIJLAGE 1, BEGRIPSBEPALINGEN ........................................................... 19 

BIJLAGE 2, TEKENING ............................................................................. 20 



 
 

 

 
 

  

Pagina 3 van 20 
 

Rijkswaterstaat  Oost 

Nederland 

 
Datum 

17 november 2015 

Nummer 

RWS-2015/ 

 

 

1.  Aanhef 

 

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 7 mei 2015 een aanvraag 

ontvangen van mevrouw  Frederiks, Fraterwaard 1 te Ellecom om een vergunning 

als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van 

handelingen in een watersysteem te wijzigen.  

 

De aanvraag betreft het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk de IJssel of 

de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming 

met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden 

te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of 

voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of 

liggen, te weten het uitbreiden van een terp en het maken en behouden van een 

stal op het perceel kadastraal bekend gemeente Dieren, sectie S, nummer 1405 

(1090), aan de linkeroever van de IJssel nabij kmr. 905,000 te Ellecom. 

 

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSV2015-00001727. 

 

Bij brief van 19 juni 2015, kenmerk RWS-2015/27011 en bij brief van 28 juli 2015 

met kenmerk RWS-2015/32866 is de aanvrager verzocht om de aanvraag aan te 

vullen met: 

- een onderbouwing van de noodzaak van ontwikkeling als onderdeel van 

het bedrijfsproces en een bedrijfsplan, voorzien van een financiële 

onderbouwing; 

- een onderbouwing of verwijzing naar wet met betrekking tot de (welzijns)eisen 

van de ligboxstal. 

- kaart met de bestaande situatie en de uitbreiding aangeleverd in autocad 

of GIS bestand inclusief de coördinaten. 

 

Per mail is op 26 november 2015 de aanvrager verzocht om de aanvraag aan te 

vullen met een machtiging of verklaring geen bezwaar van de eigenaar Stichting 

Twickel te Delden. 

 

De aanvraag is op 30 september 2015 en 8 oktober 2015 aangevuld. 

 

Op 2 december is de aanvraag aangevuld met een machtiging van de eigenaar 

van het betreffende perceel.   

  

De aanvraag bevat na aanvulling voldoende gegevens om op te kunnen 

beschikken. 
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2.  Besluit 

 

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de 

Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de 

Minister van Infrastructuur en Milieu als volgt:  

 

I. In te trekken de bij beschikking van 16 juni 2003, met kenmerk ANO 909 

verleende vergunning aan Stichting Twickel. 

II. In te trekken de bij beschikking van 11 april 2002, kenmerk ANO 490, 

verleende  vergunning aan Stichting Twickel.   

III. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.5 onder c van de 

Waterwet aan: Stichting Twickel, voor het uitbreiden van een terp en het 

maken en behouden van een stal en het behouden van diverse werken op 

het perceel kadastraal bekend gemeente Dieren, sectie S, nummer 1405 

(1090), aan de linkeroever van de IJssel nabij kmr. 905,000 te Ellecom.  

IV. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op  

de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen. 

 

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen 

naar bijlage 1 van deze vergunning. 
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3.  Voorschriften 

 

3.1 Voorschriften voor het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk 

en/of een bijbehorende beschermingszone 

 

1   Plaatsbepaling werken 

De uitbreiding van een terp en de stal en de bestaande diverse werken 

dienen te worden gemaakt en behouden zoals is aangegeven op de in 

bijlage 2 bij deze beschikking opgenomen tekening van 16-03-2015 met 

nummer HK-01. 

 

2  Aanvang werkzaamheden 

2.1 Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt 

begonnen, meldt de vergunninghouder dit schriftelijk bij de 

waterbeheerder. 

2. 2 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten,    

eenmaal aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken 

en met spoed worden voortgezet. 

2.3 Indien de werkzaamheden (tijdelijk) niet kunnen worden voortgezet, 

meldt de vergunninghouder dit uiterlijk binnen 5 werkdagen na 

bekendwording schriftelijk aan de waterbeheerder. 

2.4. Zodra de bouwwerkzaamheden gereed zijn gekomen, meldt de `      

vergunninghouder dit binnen 5 werkdagen schriftelijk bij de 

waterbeheerder. 

 

3  Uitvoeringsvoorschriften 

3.1 De vergunninghouder zorgt ervoor dat het uitvoeren van werkzaamheden 

door of namens de waterbeheerder ongehinderd kan plaatsvinden. 

3.2 De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de 

instandhouding van het waterstaatswerk. 

3.3 Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot de 

werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de 

betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven 

aanwijzingen terstond worden opgevolgd. 

3.4 Afval en bouwafval in welke vorm dan ook mag in geen geval op of nabij 

het waterstaatswerk alsmede in het water worden achtergelaten. 

3.5 De waterbeheerder kan in het belang van het waterstaatswerk te allen 

tijde aanvullende eisen stellen. 

  

4  Beheer en onderhoud 

De op grond van deze beschikking aanwezige en te realiseren werken 

moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren 

en met zorg worden bediend. 

 

5  Bescheiden  

Tijdens de werkzaamheden moet op het werk voortdurend een exemplaar 

van deze vergunning aanwezig zijn. 

 



 
 

 

 
 

  

Pagina 6 van 20 
 

Rijkswaterstaat  Oost 

Nederland 

 
Datum 

17 november 2015 

Nummer 

RWS-2015/ 

 

 

 

6  Contactpersoon 

6.1 De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die 

in het bijzonder belast is (zijn) met de naleving van het bij deze 

vergunning bepaalde, waarmee door of namens de waterbeheerder in 

spoedgevallen overleg kan worden gevoerd. 

6.2 De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen twee weken voordat met de 

uitvoering van de werken wordt begonnen, aan de waterbeheerder mee, 

wat de contactgegevens zijn (naam, adres, telefoonnummer en e-

mailadres) van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen. 

6.3 Wijzigingen ten aanzien van de contactpersonen moeten binnen twee 

weken na de wijziging schriftelijk aan de waterbeheerder worden gemeld. 

 

7  Meldplicht bij calamiteiten en/of ongewone voorvallen 

7.1 Indien als gevolg van een ongewoon voorval nadelige gevolgen voor het 

oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de 

vergunninghouder (onverminderd de eventuele aansprakelijkheid van 

vergunninghouder) onmiddellijk maatregelen, teneinde een nadelige 

beïnvloeding van de kwaliteit van het ontvangende 

oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of 

ongedaan te maken. 

7.2 Van een dergelijk ongewoon voorval stelt de vergunninghouder 

onmiddellijk de waterbeheerder in kennis (telefoonnummer Meldpunt 

Water: 0800 - 0341).  

7.3 De vergunninghouder verstrekt zo spoedig mogelijk, zodra zij bekend zijn, 

maar uiterlijk binnen drie maanden na het voorval, de gegevens met 

betrekking tot: 

a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval 

zich heeft voorgedaan; 

b. de ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen, alsmede hun 

eigenschappen; 

c. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de 

gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam van het voorval te kunnen 

beoordelen; 

d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen 

van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. 

7.4 Zo spoedig mogelijk na een ongewoon voorval, verstrekt de 

vergunninghouder in overleg met de waterbeheerder gegevens over de 

maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig 

voorval zich nogmaals kan voordoen. 
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4.  Aanvraag 

 

4.1 Algemeen 

 

Eerder verleende vergunningen 

 

Bij beschikking van 11 april 2002, kenmerk ANO 490, is aan stichting Twickel 

vergunning verleend op grond artikel 2, van de Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken voor het plaatsen van een mestsilo en het hebben en 

behouden van een ophoging met bestaande werken aan de linkeroever van de 

IJssel, nabij  kmr. 905.000. 

 

De bestaande werken betreffen:  

 een ophoging van 1.23.50 m² en een hoogte van 10.85 m +NAP; 

 Bestaande stal 1540 m²; 

 Deel en jongveestal 783 m²; 

 Woonhuis 212 m² 

 Mestsilo met een capaciteit van ca. 1000m3 

Bij beschikking van 16 juni 2003, kenmerk ANO 909, wordt de beschikking van 11 

april 2002 kenmerk ANO 490 als volgt gewijzigd: 

Voor “tekening nr. ONAN-2002 19.001” dient te worden gelezen “tekening nr.  

ONAN 2003 19.137”.   

 

De wijzigingsvergunning betreft een nieuw te bouwen melkstal 150 m². 

 

4.2  Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd 

 

De aanvraag om een vergunning heeft betrekking op het uitbreiden van een terp 

met een oppervlakte van 4.644 m2 en tot een hoogte van 10.85 m +NAP en het 

maken en behouden van een stal met een oppervlakte van 1.727 m2.  

 

4.3.  Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de 

handelingen plaatsvinden 

 

De activiteit vindt plaats aan de linkeroever van de IJssel, nabij kmr. 905,000. Het 

waterlichaam IJssel behoort tot de categorie rivieren van het watertype ‘langzaam 

stromende rivier/nevengeul op zand/klei’ en wordt aangemerkt als een sterk 

veranderend KRW-waterlichaam. 

 

De functies van de Rijkswateren zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en 

Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW) 2010-2015. Het BPRW maakt 

onderscheid tussen basisfuncties en maatschappelijke gebruiksfuncties. Voor de 

basisfuncties (veiligheid, voldoende water en schoon & gezond water) is 

uitgangspunt om te voldoen aan de wettelijk vastgestelde eisen en doelstellingen. 

Daarmee ontstaan ook gunstige condities voor de gebruiksfuncties. Voor de 

functies drinkwater, natuur, schelpdierwater en zwemwater gelden aanvullend op 

de basiskwaliteit wettelijke eisen voor de waterkwaliteit en/of het gebruik van de 

betreffende gebieden die voortvloeien uit Europese verplichtingen.  
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Het BPRW 2010-2015 en het programma, uitgewerkt in vier watersystemen, is 

gebaseerd op data en studies die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. 

Achtergrondinformatie hierover is te vinden in de brondocumenten. Voor ieder 

waterlichaam - bijvoorbeeld een rivier, kanaal of meer - is een brondocument 

opgesteld. Daarin staan vermeld: de statustoekenning, de beoordeling van de 

huidige situatie, de afgewezen en voorgenomen maatregelen ter verbetering van 

ecologische en chemische waterkwaliteit, eventuele fasering in de uitvoering, de 

doelstellingen voor water en natuur, en de monitoring. 

 

Binnen het oppervlaktewaterlichaam de IJssel zijn de navolgende beschermde 

gebieden aangewezen: 

 

Drinkwater 

In het waterlichaam IJssel liggen geen innamepunten voor drinkwater. Ter hoogte 

van het Engelse Werk, zuidelijk van Zwolle, vindt oeverwaterwinning plaats. 

 

Vis en Schelpdierwater 

De IJssel heeft geen functie als schelpdierwater 

 

Zwemwater 

Binnen het waterlichaam IJssel liggen de volgende zwemlocaties: 

- IJssel Rhederlaag ‘Giessekop’ (Gemeente Zevenaar); 

- Rhederlaag Lathumsehoek (Gemeente Zevenaar); 

- IJssel de Scherpenhof (Gemeente Voorst); 

- IJsselstrand (Gemeente Doesburg). 

 

Natura 2000 

In het waterlichaam IJssel zijn op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 de 

uiterwaarden IJssel aangewezen als Natura 2000 gebied. In het Natura 2000 

beheerplan zullen doelen en maatregelen worden vastgesteld. 

 

Chemische toestand 

In het waterlichaam IJssel vindt een normoverschrijding plaats van de prioritaire 

stoffen som PAK benzo(g,h,i)peryleen en indeno(1,2,3-c,d)pyreen. Van de overige 

relevante stoffen voldoen koper, kobalt, thallium en individuele PCB’s niet aan de 

norm. Indien bij koper, kobalt en thallium met biologische beschikbaarheid en 

achtergrondconcentratie rekening wordt gehouden, is er geen sprake meer van 

normoverschrijding. 

Van de fysisch-chemische parameters voldoet de watertemperatuur niet aan de 

doelstellingen van het waterlichaam. 

 

Ecologische toestand 

De belangrijkste knelpunten voor de ecologische kwaliteit van de IJssel zijn 

macrofauna en vissen. 
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5.  Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer 

 

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met 2.1 het toetsingskader 

voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 Wtw zijn de algemene 

doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het 

waterbeheer: 

a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste;  

b) in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en 

ecologische kwaliteit van watersystemen en  

c) de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 

 

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij 

vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen 

van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet 

mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van 

voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.  

 

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van 

veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling 

door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in 

aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 

van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn 

richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met 

de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het 

beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is 

gehouden. 

 

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich 

volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op voorkoming en waar 

nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste. 

 

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de 

paragrafen 5.1 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het 

waterbeheer.  

 

5.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een 

rijkswaterstaatswerk en/of bijbehorende beschermingszone 

 

5.1.1 Algemeen 

 

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het 

doelmatig gebruik van rijkswaterstaatswerken en de manier waarop daarbij 

rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden 

voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP), 

planperiode 2009-2015. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de 

beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de 

Beleidsnota Waterveiligheid. Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en 
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doelmatig gebruik van rijkswaterstaatwerken en/of bijbehorende 

beschermingszones zijn uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn 

Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied. 

 

Het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 (BPRW) vertaalt dit 

beleid door naar het beheer van de rijkswateren, met een onderverdeling naar 

functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het BPRW 2010-2015 een 

toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en 

beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken. Hierin is 

vastgelegd op welke manier deze aanvragen getoetst worden aan de ecologische 

doelstellingen die op grond van het BPRW 2010-2015 gelden voor KRW-

waterlichamen. 

 

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk 

van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via 

de rivieren naar zee nodig. Obstakels en natuurlijke begroeiing in het rivierbed 

vertragen de afvoer en veroorzaken een verhoging van de waterstand. Actief 

beheer van het winterbed is nodig om deze opstuwing te beperken. Daarnaast 

worden activiteiten in en gebruik van het winterbed gereguleerd. 

 

5.1.2 Regelgeving en beleid 

 

Artikel 6.5 onder c Waterwet 

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan voor rijkswateren en, met 

het oog op internationale verplichtingen of bovenregionale belangen, voor 

regionale wateren worden bepaald dat het verboden is zonder vergunning van 

Onze Minister, onderscheidenlijk het bestuur van het waterschap: 

c. gebruik te maken van een waterstaatswerk of een daartoe behorende 

beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, 

daarin, daarop, daarboven of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken 

te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, 

te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen. 

 

Artikel 6.12, eerste lid Waterbesluit 

Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister als gedoeld in artikel 6.5 

van de wet gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of een bijbehorend 

kunstwerk in beheer bij het Rijk, niet zijnde de Noordzee, door, anders dan in 

overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of 

daaronder: 

a. werken te maken of te behouden 

b. vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, 

of deze te laten staan of liggen. 

 

De toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren is 

beoordeeld aan de hand van het afwegingskader dat is opgenomen in de Beleidslijn 

Grote Rivieren (BGR) en de bijbehorende Beleidsregels grote rivieren (de 

Beleidsregels). Doelstelling van de beleidslijn en de Beleidsregels is de beschikbare 

afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed te behouden en ontwikkelingen 
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tegen te gaan die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging 

nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken. De Beleidsregels zijn van 

toepassing op alle nieuwe activiteiten (waaronder wijziging van bestaande 

activiteiten) in het rivierbed van de IJssel. 

De Beleidsregels berusten op artikel 6.12 van het Waterbesluit. 

 

De Beleidsregels bieden een systematische aanpak om stap voor stap de 

afwegingsgronden en de rivierkundige voorwaarden voor ruimtelijke initiatieven in 

het rivierbed te kunnen bepalen ten behoeve van de beoordeling van 

activiteiten/ingrepen. De systematische aanpak kan worden onderverdeeld in drie 

afwegingskaders, te weten: 

1. eenmalige uitbreiding, tijdelijke activiteiten of overige activiteiten van 

rivierkundig ondergeschikt belang (artikel 3 van de Beleidsregels); 

2. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het bergend regime (artikel 

4 van de Beleidsregels) van toepassing is;  

3. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend regime 

van toepassing (artikelen 5 en 6 van de Beleidsregels) 

 

Ad 1. In het rivierbed wordt, onverminderd algemene voorwaarden, vergunning 

verleend voor: 

a. een eenmalige uitbreiding van ten hoogste tien procent van de bestaande 

bebouwing; 

b. activiteiten ten behoeve van rivierbeheer of verruiming; 

c. tijdelijke activiteiten, anders dan bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, 

onderdeel b, van de Waterregeling, en 

d. overige activiteiten van rivierkundig ondergeschikt belang. 

 

Ad 2. Bergend regime. 

Voor activiteiten in het gedeelte waarop het bergend regime van toepassing is, 

wordt, onverminderd algemene voorwaarden, vergunning verleend.  

 

Ad 3.  Stroomvoerend regime. 

Riviergebonden activiteiten stroomvoerend regime (artikel 5 van de Beleidsregels). 

Voor de navolgende riviergebonden activiteiten, waarop het stroomvoerend regime 

van toepassing is, wordt, onverminderd algemene voorwaarden, vergunning 

verleend voor: 

a. de aanleg of wijziging van waterstaatkundige kunstwerken; 

b. de realisatie van voorzieningen voor betere en veilige afwikkeling van de 

beroeps- en recreatievaart; 

c. de bouw of wijziging van waterkrachtcentrales; 

d. de vestiging of uitbreiding van overslagbedrijven of het realiseren van 

overslagfaciliteiten, uitsluitend voor zover de activiteit gekoppeld is aan 

het vervoer over de rivier; 

e. de aanleg of wijziging van scheepswerven; 

f. de realisatie van natuur; 

g. de uitbreiding van bestaande steenfabrieken; 

h. de realisatie van voorzieningen, die onlosmakelijk met de waterrecreatie 

zijn verbonden; of 
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i. de winning van oppervlaktedelfstoffen. 

 

Voor niet-riviergebonden activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het 

stroomvoerend regime van toepassing is (artikel 6 van de Beleidsregels), wordt 

geen vergunning verleend, tenzij, onverminderd algemene voorwaarden, sprake is 

van: 

a. een groot openbaar belang en de activiteit niet redelijkerwijs buiten het 

rivierbed kan worden gerealiseerd; 

b. (of) een zwaarwegend bedrijfseconomisch belang voor bestaande 

grondgebonden agrarische bedrijven en de activiteit niet redelijkerwijs 

buiten het rivierbed kan worden gerealiseerd; 

c. (of) een functieverandering binnen de bestaande bebouwing; 

d. (of) een activiteit, die per saldo meer ruimte voor de rivier oplevert op 

een rivierkundig bezien aanvaardbare locatie; of  

e. een activiteit die onderdeel uitmaakt van een projectbesluit als bedoeld in 

de planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier en waarvan de 

uitvoering door de staatssecretaris wordt gefinancierd. 

 

5.1.3 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, 

wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)  

 

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de doelstellingen 

uit artikel 2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerkt in het Beheer- en 

Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 (BPRW) en bijbehorende 

documenten. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en 

(ecologisch) gezond water in het BPRW dienen ter voorkoming van overstromingen, 

wateroverlast en waterschaarste: 

- Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk 

van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs 

via de rivieren naar zee nodig. Het dynamisch handhaven van de basiskustlijn 

en op peil houden van het zandvolume van het kustfundament met 

zandsuppleties voorkomen erosie van de kust en dragen bij aan het voorkomen 

van overstromingen vanuit de Noordzee. Het beleid m.b.t. de bescherming van 

deze waterstaatkundige belangen is uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, 

de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied. 

Voldoende water, niet te veel én niet te weinig, is cruciaal voor het goed 

functioneren van Nederland. De grote rivieren en het IJsselmeer staan daarbij 

centraal. Het waterbeheer is er op gericht om wateroverlast, watertekort, droogte 

en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Wateroverlast, 

waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, wordt aangepakt 

binnen het waterveiligheidsbeleid 

 

De werken liggen niet in beschermd gebied waardoor er geen invloed is te 

verwachten op de veiligheid. Gelet op de afmetingen van het werk is er geen invloed 

te verwachten op de waterkwantiteit. 

 

Ter zake van de bescherming van het belang van het voorkomen en beperken van 

overstromingen, wateroverlast en waterschaarste wordt het volgende overwogen. 
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De werken (uitbreiden van een terp en het maken en behouden van een stal) 

worden aangevraagd om voldoende omvang en levensvatbaarheid te creëren voor 

de toekomst. Voor het realiseren van een duurzame en rendabele melkveehouderij 

is het noodzakelijk het bedrijf uit te breiden en het gevraagde te realiseren. Dit blijkt 

uit de aanvullende gegevens: 

- een onderbouwing van de noodzaak van ontwikkeling als onderdeel van het 

- bedrijfsproces en een bedrijfsplan, voorzien van een financiële onderbouwing; 

- een onderbouwing of verwijzing naar wet met betrekking tot de 

- (welzijns)eisen van de ligboxstal. 

 

Gelet op het voorstaande is op de onderhavige aanvraag artikel 6 lid 2 van de 

beleidsregels van toepassing, te weten een zwaarwegend bedrijfseconomisch belang 

voor een  bestaand grondgebonden agrarisch bedrijf waarbij de activiteit 

redelijkerwijs niet buiten het rivierbed kan worden gerealiseerd. 

 

De toestemming voor activiteiten conform (artikel 6. lid 2 van de Beleidsregels) is 

altijd gekoppeld aan een aantal rivierkundige voorwaarden. Een activiteit moet ten 

minste voldoen aan de voorwaarde dat: 

a.  er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het 

veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft; 

b.  er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de 

afvoercapaciteiten en 

c.  er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de 

waterstandverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering 

mogelijk is. 

d.  de resterende waterstandseffecten of de afname van het bergend vermogen 

duurzaam worden gecompenseerd waarbij de financiering en de tijdelijke 

realisering van de maatregelen gezekerd zijn.  

 

Ad a 

Er is sprake van een dusdanige situering en uitvoering van de werken dat het veilig 

functioneren van het rijkswaterstaatswerk gewaarborgd blijft.  

 

Ad. b 

Er is geen sprake van een feitelijke belemmering voor vergroting van de 

afvoercapaciteit. Er zijn geen significante rivierkundige effecten als gevolg van 

de geplande uitbreiding. De ligging van het bedrijf in de rivier maakt het niet 

aannemelijk dat de locatie in de toekomst nodig is om de afvoercapaciteit ter 

plaatse te vergroten. 

 

Ad. c 

Door de uitvoering van de activiteit(en) is de waterstandverhoging en de afname 

van het bergend vermogen zo gering mogelijk dat blijkt uit het rapport rivierkundige 

van 15 juli 2015 met nummer A027_23_WtW.  Het maximaal opstuwende effect op 

de rivieras bedraagt 0,7 mm op kmr 902 op de IJssel. De waterstandseffecten op de 

rivieras voldoen daarmee aan het criterium. Wel treedt er een opstuwing van meer 

dan 1 mm op langs de bandijk op de linkeroever van de IJssel over een traject van 
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75 meter. Deze is zeer beperkt en bedraagt maximaal 1,1 mm. het Waterschap Rijn 

en IJssel als beheerder van de Doesburgsedijk per mail van 19 oktober 2015 

aangegeven geen zwaar wegende gronden bezwaar  te hebben tegen  deze geringe 

waterstandsverhoging.  

 

Daarnaast treedt er een waterstandsverhoging met een maximale opstuwing van 

1,6 mm op een ander perceel echter is dit perceel ook in eigendom van Stichting 

Twickel. Bij  mail 8 december 2015 geeft Rentmeester Stichting Twickel de heer 

Albert Schimmelpenninck geen bezwaar te hebben tegen deze geringe 

waterstandsverhoging.  

 

Verder zijn de veranderingen als gevolg van het gevraagde in stroomsnelheden in 

het zomerbed en in de uiterwaard zeer beperkt. Nadelige effecten op erosie en 

sedimentatie zijn niet te verwachten. 

 

Ad. d 

Nu onder c. is overwogen dat het initiatief nagenoeg geen gevolgen heeft voor de 

waterstand, is het niet noodzakelijk te compenseren. 

 

De gevraagde wijzigingen zijn dan ook niet in strijd met het uitgangspunt van de 

Beleidsregels en deze werken kunnen, voor zover het deze Beleidsregels betreft, 

worden toegestaan.  

 

5.1.4 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de 

chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)  

 

Voor zover de aanvraag gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van 

watersystemen, zijn die gevolgen getoetst in het onderdeel van deze 

vergunningen dat over de bij de activiteit vrijkomende emissies gaat, of in het 

kader van de toetsing aan algemene regels zoals het Besluit bodemkwaliteit. In dit 

gedeelte van de vergunning wordt daarom alleen getoetst aan de ecologische 

doelstellingen van het relevante waterlichaam. Hierbij is gebruik gemaakt van de 

“Uitwerking biologie” van het toetsingskader voor individuele besluiten uit het 

BPRW 2010-2015 (bijlage B3.5).  

 

De werken vinden plaats in het waterlichaam de IJssel. Dit waterlichaam behoort 

tot watertype langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei. Dit betekent dat 

de volgende biologische parameters relevant zijn voor deze toetsing: 

macrofyten/fytobenthos, macrofauna en vis. 

 

Het aangevraagde gebruik vindt plaats binnen de grenzen van het KRW-

waterlichaam. De ingreep is geen KRW-maatregel ter verbetering van de 

ecologische toestand. De ingreep is van dermate geringe omvang dat er geen 

negatieve effecten ten aanzien van de bescherming en verbetering van de 

chemische en ecologische kwaliteit valt te verwachten. 
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5.1.5 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door 

watersystemen  

 

Beleid voor de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen 

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties 

toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende 

rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor 

de Rijkswateren (BPRW). Voor de IJssel gelden de volgende functies:  

 

• Zwemwater 

• Scheepvaart 

• Watersport en oeverrecreatie 

• Beroeps- en sportvisserij 

 

Uitgangspunt van het BPRW is dat in beginsel aan de eisen van de 

gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende 

water en schoon & gezond water op orde zijn.  

 

Bij de toetsing van de vergunningaanvraag is beoordeeld of de hoogwatervrije 

ophoging, met bouwwerken, aan de linkeroever nabij kmr. 936,400 in Voorst de 

vervulling van de aan de IJssel toegekende functies nadelig beïnvloedt. De aan de 

IJssel toegekende functies worden door de hoogwatervrije ophoging, met 

bouwwerken, aan de linkeroever nabij kmr. 936,400 in Voorst niet nadelig 

beïnvloed. 

 

Zoals aangegeven in de paragrafen 5.1.2, 5.1.3 en 5.1.4 heeft het gebruik van het 

waterstaatswerk geen onaanvaardbare gevolgen voor het voorkomen en beperken 

van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de bescherming en 

verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Er wordt daarom ook 

voldaan aan de eisen van bovengenoemde gebruiksfuncties. 
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6.  Procedure  

 

De voorbereiding van de beschikking op grond van de Waterwet heeft conform het 

gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

plaatsgevonden.  

 

7.  Conclusie 

 

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen 

van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de 

overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de 

gevraagde vergunning.  

 

8.  Ondertekening 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

namens deze, 

hoofd afdeling Vergunningverlening, Rijkswaterstaat Oost-Nederland 

 

 

 

 

C. Jol 
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9.  Mededelingen  

 

Mededelingen  

 

I. Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit 

genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende 

brief bij dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het 

besluit met u doornemen.  

 

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en 

aandachtspunten u helpen: 

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u 

betekent? 

- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u 

behoefte aan een toelichting? 

- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens 

verstrekt? 

 

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of 

wanneer u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop 

bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact 

opnemen. 

 

Bent u het niet eens met dit besluit? 

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U 

moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. 

 

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van 

bezwaar: 

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent? 

- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht 

u van Rijkswaterstaat? 

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u 

of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een 

andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken? 

 

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een 

bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact 

opnemen met de bij het besluit vermelde contactpersoon. De contactpersoon 

kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over 

andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een 

oplossing te komen. 

 

Hoe maakt u bezwaar? 

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit 

besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw 

bezwaarschrift sturen naar de Minister van Infrastructuur en Milieu, ter 

attentie van Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland, afdeling Werkenpakket, 
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postbus 25, 6200 MA Maastricht.  

 

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan: 

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer; 

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt 

(bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden 

of door een kopie mee te sturen); 

- de reden waarom u bezwaar maakt; 

- de datum en uw handtekening. 

 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat 

betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in 

behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit 

onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige 

voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de 

rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te 

treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een 

voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening 

aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is 

ingeschreven.  

De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen. 

 

II.  Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige 

vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, 

tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn 

op grond van andere wetten en / of verordeningen dan waarop deze 

beschikking steunt.  

 

III. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting 

om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen 

dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning 

schade lijden. 

 

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan: 

- Gemeente Voorst, Postbus 9000, 7390 HA Twello; 

- ForFarmers Nederland BV, t.a.v. mw. A. Maassen van den Brink, Postbus 91, 

7240 AB Lochem. 

- Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. 

- Mevrouw  Frederiks, Fraterwaard 1 te Ellecom. 
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Bijlage 1, Begripsbepalingen  

 

Behorende bij de vergunning van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 

heden, nr. RWS-2015/ 

 

In deze vergunning wordt verstaan onder: 

1. ’Aanvraag’: De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag is op 7 

mei 2015 binnengekomen bij de Minister van Infrastructuur en Milieu en 

geregistreerd onder RWSV2015-00001727. 

2. ‘Afdeling Vergunningverlening’: de afdeling Vergunningverlening van 

Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Eusebiusbuitensingel 66, Postbus 25, 6200 

MA Maastricht; 

3. ‘BPRW 2010-2015’: het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-

2015, zoals dat op 22 december 2009 in werking is getreden (te downloaden 

van www.rijkswaterstaat.nl) 

4. ‘Bevoegd gezag’: Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland 

namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (p.a. Rijkswaterstaat 

Oost-Nederland, Postbus 25, 6200 MA Maastricht);  

5. ‘Ongewoon voorval’: een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het 

oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;  

6. ‘Ontvangstdatum aanvraag’: eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij 

een bestuursorgaan.  

7. ‘Vergunninghouder’: diegene die krachtens deze vergunning handelingen 

verricht; 

8. ‘Werken’: bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins 

functionele toepassing van een bouwstof, het uitbreiden van een terp een 

oppervlakte van 4.644 m2 en tot een hoogte van 10.85 m+NAP en het 

maken en behouden van een stal met een oppervlakte van 1.727 m2; 

9. ‘Werkzaamheden’: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en ruimen 

van de op grond van de vergunning (te behouden) werken. 

10. ‘Beleidsregels grote rivieren’: gepubliceerd in de Staatscourant van 12 juli 

2006, nr. 133 en laatst gewijzigd bij besluit van 14 juli 2011, 

Staatscourant 2011, nummer 12692 met als doelstelling de beschikbare 

afvoer- en bergingscapaciteit te behouden en ontwikkelingen tegen te 

gaan, die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging 

nu en in de toekomst onmogelijk maken. 
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Bijlage 2, Tekening 

 

Behorende bij de vergunning van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 

heden, nr. RWS-2015 . 

 

- Tekening van 16-03-2015 met nummer HK-01.  
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vof Frederiks-Tijhaar 
T.a.v. mevrouw A. Frederiks 

 
Fraterwaard 1 
6955 JH  ELLECOM 

 

 

 

 

 
Datum zaaknummer uw brief/kenmerk 

26 februari 2016 326771  
   
behandeld door doorkiesnummer bijlage(n) 

mevrouw H. Buijs | TvH (026) 49 76 911  div. 
   
Onderwerp   
Ontwerpbesluit  

 

LET OP! Dit is geen vergunning maar een ontwerpbesluit. 

 
Geachte mevrouw Frederiks,  
 
Op 5 augustus 2015 ontvingen wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning voor het in 
afwijking van het bestemmingsplan bouwen van een ligboxenstal en het veranderen van de 

terp op het perceel Fraterwaard 1 te Ellecom. Uw aanvraag is geregistreerd onder nummer 
326771. Het betreft een aanvraag voor de activiteiten: 

- Bouwen 

- Uitvoeren werk of werkzaamheden (aanleg) 
- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 
-  

In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.  

 
De activiteit “handelen met gevolgen voor een beschermd monument” blijkt bij nader 
inzien toch vergunningvrij te zijn in dit geval. 
 
Besluit 
Burgemeester en wethouders besluiten op grond van de artikelen 2.1 lid 1 onder a, b en c 

in combinatie met 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), u een 
omgevingsvergunning voor het in afwijking van het bestemmingsplan bouwen van een 
ligboxenstal en het veranderen van de terp op het perceel Fraterwaard 1 te Ellecom, 
kadastraal bekend als gemeente Dieren, sectie S, nummer 1405, te verlenen. De 
bijgevoegde gewaarmerkte bijlagen moeten als ingelast bij dit besluit worden beschouwd 
en worden geacht deel uit te maken van dit besluit. 

  

Procedure 
Op de voorbereiding van dit besluit is paragraaf 3.3 van de Wabo van toepassing, de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure. 
 
De activiteiten ‘bouwen’ en ‘planologisch strijdig gebruik’. 
De activiteiten ‘bouwen’ en ‘planologisch strijdig gebruik’ zijn getoetst aan: 
1. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); 

2. het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor);  
3. de Woningwet; 
4. het Bouwbesluit 2012; 
5. de bouwverordening;  
6. het vigerende bestemmingsplan “Landelijk gebied” en “parapluplan Archeologie Rheden 

2013 en recreatief medegebruik Buitenplaatsen”; 

7. de Welstandsnota, Gemeente Rheden, 2012; 
8. het Mandaatbesluit Rheden 2015-2. 
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Motivering 

Bij de toetsing van een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ spelen 
de weigeringsgronden uit artikel 2.10 van de Wabo een grote rol. Indien geen van deze 
weigeringsgronden aanwezig is, kunnen en moeten wij de vergunning verlenen. Hierna 
gaan wij nader in op de afzonderlijke weigeringsgronden: 
 
a.  Bouwbesluit 2012 

U hebt voldoende aannemelijk gemaakt dat het project, eventueel na opvolging van de in 
deze beschikking nader genoemde voorschriften, voldoet aan de voorschriften van het 
Bouwbesluit. 
 
b.  Bouwverordening 

U hebt voldoende aannemelijk gemaakt dat het project, eventueel na opvolging van de in 
deze beschikking nader genoemde voorschriften, voldoet aan de bepalingen van de 

bouwverordening. 
 
c.  Vigerende bestemmingsplan 
Het project is gelegen in de vigerende bestemmingsplannen ‘Landelijk gebied’ en 
‘parapluplan Archeologie Rheden 2013 en recreatief medegebruik Buitenplaatsen’ gelegen 
op gronden met als bestemmingen ‘Agrarisch gebied met landschappelijke en 
natuurwaarde’. Het project voldoet niet aan de van toepassing zijnde 

bestemmingsplanvoorschriften. Er wordt buiten het bouwvlak gebouwd en tevens is op 
grond van de bestemmingsplanregels uitbreiding van het bedrijf niet toegestaan. 
 
Ingevolge artikel 2.10 lid 2 van de Wabo wordt de aanvraag van een activiteit ‘bouwen’ 
welke in strijd is met het bestemmingsplan mede aangemerkt als een aanvraag om een 
vergunning voor ‘planologisch strijdig gebruik’ als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c 

van de Wabo. Een aanvraag om een dergelijke vergunning wordt slechts geweigerd indien 

vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 niet mogelijk is. 
 
Op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, van de Wabo kan de omgevingsvergunning 
voor een activiteit, welke in strijd is met het bestemmingsplan of de beheersverordening, 
slechts verleend worden in de volgende gevallen: 
1°. met toepassing van de in het bestemmingsplan of beheersverordening opgenomen 

regels inzake afwijking (binnenplanse regels), 
2°. in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen (artikel 4, bijlage II, 
van het Bor: planologische kruimelgevallen) of, 
3°. indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering 
van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.  
 
Wij kunnen op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o van de Wabo een 

omgevingsvergunning voor ‘planologisch strijdig gebruik’ verlenen voor het in afwijking van 
het bestemmingsplan bouwen van een ligboxenstal, indien het project niet in strijd is met 
een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke 

onderbouwing bevat. Voor de betreffende activiteit is een ruimtelijke onderbouwing 
opgesteld, welke is opgenomen als bijlage bij dit besluit en integraal deel uitmaakt van dit 
besluit. 

 
Bij het bepalen van de keuze om wel of geen medewerking te verlenen aan een verzoek 
om een omgevingsvergunning voor de activiteit `planologisch strijdig gebruik’ heeft het 
college een ruime beleidsvrijheid om te bepalen of een bepaalde ontwikkeling uit het 
oogpunt van een goede ruimtelijke ordening acceptabel is. Een dergelijk besluit is immers 
in belangrijke mate afhankelijk van de inzichten die bij ons bestaan over de wenselijk 
geachte planologische ontwikkelingen in het betrokken gebied. Bepaalde 

beoordelingsmarges mogen echter niet worden overschreden en het recht mag ook niet 
onjuist worden toegepast. Tevens dienen de in het geding zijnde (individuele) belangen op 
een zorgvuldige wijze te zijn afgewogen. 
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Voorgenomen ontwikkeling vindt plaats met inachtneming van het rijks-, provinciaal en 
gemeentelijk planologisch kader. Ten aanzien van de betreffende milieutechnische en 

ruimtelijke aspecten is de ontwikkeling getoetst aan het vigerend beleid en wetgeving en is 
in beeld gebracht welke effecten deze ontwikkeling heeft op het projectgebied en de 
omgeving en omgekeerd. Door een juiste inpassing van de voorgenomen uitbreiding in  
het landschap blijft de omgevingskwaliteit behouden. De voorgenomen uitbreiding leidt 
niet tot onevenredige aantasting van de landschappelijke, natuurlijke (o.a. flora en fauna) 
en cultuurhistorische waarden.  

  
Het college is van mening dat het project niet in strijd is met een goede ruimtelijke 
ordening.  
 
Instemmen met het project levert in onze optiek een planologische situatie op, welke wij 

vanuit een ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar achten. Daarbij hebben wij tevens de belangen 
van de omwonenden in ogenschouw genomen. Realiseren van het project levert geen 

onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat van de naaste omwonenden op. 
 
Gelet op de planologische inzichten en na afweging van alle betrokken belangen zijn wij 
van mening dat voor het in afwijking van het bestemmingsplan bouwen van een 
ligboxenstal een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘planologisch strijdig gebruik’ 
verleend kan worden.  
 

Verklaring van geen bedenkingen 
Op grond van artikel 2.27, eerste lid van de Wabo in combinatie met artikel 6.5, eerste lid  
van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij verplicht om een aanvraag welke betrekking 
heeft op de activiteit ‘planologisch strijdig gebruik’ ex artikel 2.1, eerste lid onder c van de 
Wabo en waarvoor een omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12, eerste lid 
onder 3° van de Wabo wordt verleend, voor te leggen aan de gemeenteraad.  

De gemeenteraad dient aan te geven of zij geen bedenkingen tegen het project heeft.  

 
Wij hebben de aanvraag op ……………….. aan de gemeenteraad voorgelegd. De 
gemeenteraad heeft aangegeven geen bedenkingen tegen onderhavig project te hebben. 
 
Zienswijze 
Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is van toepassing op de 

voorbereiding van de beschikking op de aanvraag om omgevingsvergunning, indien de 
aanvraag geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid onder c Wabo (activiteit planologisch strijdig gebruik).  
 
De ontwerpbeschikking, waarin wij kenbaar hebben gemaakt om voornemens te zijn om de 
gevraagde vergunning te verlenen, is gepubliceerd op de infopagina ‘de Rhedenaar’ van de 
Regiobode van 2 maart 2016 en de Staatscourant van 2 maart 2016. De ontwerp-

beschikking heeft van 3 maart 2016 tot en met 13 april 2016 ter inzage gelegen bij het 
Domein Ruimte in het gemeentehuis te De Steeg. Gedurende deze periode kon eenieder 
zienswijzen indienen. Van deze mogelijkheid is wel/geen gebruik gemaakt.  

 
d.  Redelijke eisen van welstand 
Het uiterlijk of de plaatsing van het project is, zowel op zichzelf beschouwd als in relatie tot 

de omgeving, niet in strijd met redelijke eisen van welstand. Daartoe is het project door de 
Welstandscommissie getoetst aan de bepalingen van de Welstandsnota van de gemeente 
Rheden. De commissie heeft op 8 januari 2016 onder voorwaarden positief geadviseerd. 
Het college ziet geen aanleiding om van dit advies af te wijken. Het advies van de 
Welstandscommissie moet als ingelast bij dit besluit worden beschouwd en wordt geacht 
deel uit te maken van dit besluit.  
 

Activiteit uitvoeren werk of werkzaamheid 
De activiteit ‘het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden’ 
is getoetst aan: 
1. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); 
2. het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor);  



 

 

pagina datum zaaknummer 

4 26 februari 2016 326771 

3. het vigerende bestemmingsplan “Landelijk Gebied inclusief 1e algehele herziening”; 
4. Parapluplan Archeologie Rheden 2013 en recreatief medegebruik Buitenplaatsen; 

5. Wet ruimtelijke ordening; 
6. het Mandaatbesluit Rheden 2015-2. 
 
Motivering 
Bij de toetsing van een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit het ‘uitvoeren 
van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden’ spelen de 

weigeringsgronden uit het bestemmingsplan een grote rol. Indien geen van deze 
weigeringsgronden aanwezig is, kunnen en moeten wij de vergunning verlenen. Hieronder 
gaan wij nader in op de afzonderlijke weigeringsgronden: 
 
a.  Vigerende bestemmingsplan 

Het project is gelegen in het vigerende bestemmingsplan “Landelijk Gebied”, en gelegen op 
gronden met als bestemmingen “Agrarisch gebied met landschaps- en natuurwaarden en 

niet agrarisch bedrijf” met dubbelbestemming Waterstaatsdoeleinden. Het project valt 
tevens in het Parapluplan Rheden 2013 met deels “Waarden – Archeologie 1 en 2”.  
 
Ingevolge artikel 3.3 onder a van de bestemmingsplanvoorschriften is het verboden om 
zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende vergunning de 
volgende werken en werkzaamheden uit te (laten) voeren: 
1. het verlagen van de bodem en ophogen en egaliseren van gronden. 

 
Op grond van artikel 3.3 onder a van de bestemmingsplanvoorschriften wordt de 
vergunning niet verleend: 
a. dan nadat de aanvrager de noodzaak van het uitvoeren van de werken en/of 

werkzaamheden aantoont op basis van een onderzoek door een terzake deskundige 
partij waarbij tevens de mogelijke nadelige gevolgen voor de cultuurhistorische – en/of 

archeologische, aardwetenschappelijke, landschappelijke, natuurwaarden en de 

waterhuishoudkundige kwaliteiten in beeld zijn gebracht;  
b. indien werken of werkzaamheden geen verband houden met het toegestane gebruik in 

de gegeven bestemming;  
c. indien hierdoor, dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen, de 

landschappelijke-, natuur-, cultuurhistorische- dan wel monumentale waarden en 
kwaliteiten onevenredig worden of kunnen worden aangetast;  

d. dan nadat een deskundig advies van de initiatiefnemer is ontvangen voorzover de 
gronden zijn gelegen in het Archeologisch aandachtsgebied en Archeologisch 
onderzoeksgebied;  

e. dan nadat de initiatiefnemer een positief advies heeft verkregen bij de rivierbeheerder 
en/of het verantwoordelijk waterschap voorzover de gronden zijn gelegen in 
Waterstaatsdoeleinden; 

 

Uit de goede ruimtelijke onderbouwing blijkt dat geen van de weigeringsgronden aanwezig 
is. 
 

Uw aanvraag voldoet, eventueel na opvolging van de in deze beschikking nader genoemde 
voorschriften, aan de gestelde eisen en daarom verlenen wij u de gevraagde 
omgevingsvergunning. 

 
Voorschriften 
Aan deze omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden: 
1. het besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het 

indienen van een beroepschrift (artikel 6.1 lid 2 onder b van de Wabo). U mag dus 
voor het einde van de beroepstermijn –gedurende zes weken, met ingang van de dag 
na die waarop het besluit bekend is gemaakt– geen gebruik maken van de vergunning; 

2. het is mogelijk dat belanghebbenden een verzoek om voorlopige voorziening indienen 
bij de rechtbank Gelderland, om te voorkomen dat u tijdens de beroepsprocedure van 
uw vergunning gebruik maakt. Als de voorzieningenrechter het verzoek toewijst, 
betekent dit dat u -in ieder geval voorlopig- geen gebruik kunt maken van uw 
vergunning; 
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3. de houder van de vergunning moet ervoor zorgen dat de vergunning te allen tijde op 
het werk aanwezig is en op eerste verzoek aan een medewerker van Domein Ruimte 

ter inzage wordt gegeven; 
4. de houder(ster) van de vergunning geeft de gemeente kennis van: 

a. het begin van de werkzaamheden, ontgravingswerkzaamheden daaronder 
begrepen, ten minste twee dagen tevoren; 

b. het begin van het heiwerk, het slaan van proefpalen daaronder begrepen, ten 
minste twee dagen tevoren; 

c. het begin van grondverbeteringswerkzaamheden ten minste twee dagen van 
tevoren; 

d. het begin van het storten van beton ten minste een dag tevoren; 
e. de voltooiing van de grondleidingen en afvoerputten 24 uur van tevoren; 
f. de voltooiing van de onderdelen van het bouwwerk. 

Bij voorkeur ontvangen wij uw melding, onder vermelding van uw zaaknummer, 
digitaal via bouwtoezicht@rheden.nl. Wanneer u geen beschikking heeft over internet, 

kunt u de melding telefonisch doorgeven bij het Klant Contact Centrum, telefoon (026) 
49 76 911, bereikbaar op maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur, en op 
vrijdag tot 12.30 uur. 

5. Bij de toepassing van zonnepanelen uitgaan van integreren in het ontwerp, voor een 
rustig beeld heeft een volvlaks invulling de voorkeur. 

6. Minimaal 3 weken voor de start van de werkzaamheden dienen de uitgewerkte 
constructiegegevens ter controle te worden aangeleverd. Hierbij dienen onderstaande 

opmerkingen verwerkt te zijn.  
- Er is geen funderingsadvies. Tijdens uitvoering de uitgangspunten voor de 

fundatie, als genoemd in constructie berekening, VOORAF te controleren 
- Ter nadere goedkeuring indienen, de tekeningen en berekeningen van de    

systeemvloeren en overige prefab onderdelen. 
- Bij de berekening van de windbelasting (blz. 13) op dak en gevelverbanden wordt 

de correlatiefactor (0.85) ten onrechte toegepast op het aandeel windwrijving. 

- Bij de bepaling van qp;w;Ed wordt een reductiefactor van 0.85 gebruikt, dit kan 
niet de correlatie factor zijn, is reeds opgenomen in qw;k. De CsCd is gesteld op 
1.0 dus waar komt de factor vandaan.  

- De onderdelen uit de windbokken en pos 5 worden als gevolg van opmerking 4 ca. 
40% zwaarder belast. 

- Hoe worden de dragende tussenwanden van de kelder aan de prefab 

roostervloeren gekoppeld? 
- Bij het controleren van opdrijven op blz 47 wordt de zuiging uit het dak NIET 

meegenomen in het vergelijk. Ook zijn er geen factoren voor gunstig en ongunstig 
gerekend op de belastingen. Verderop wel maar dat is in combinatie met bepaling 
van maximale niveauverschil mest - grondwaterstand. Dus bv niet tijdens 
bouwfase. 

7. Minimaal 3 weken voor de start van de werkzaamheden dient er een 

brandoverslagberekening te worden overlegd volgens de NEN 6068, waaruit blijkt dat 
de WBO naar het aangrenzend compartiment voldoet tussen de bestaande stal en de 
nieuw te bouwen stal omdat ze gezamenlijk groter dan 3000 m² zijn.  

8. Wij adviseren u dringend om de machinekamer uit te voeren als een  
brandcompartiment met een (WBDBO) van tenminste 60 minuten.   

9. Wij adviseren u om een bluswatervoorziening aan te laten leggen in de vorm van een 

geboorde put of op de bestaande waterleiding van Vitens een ondergrondse 
brandkraan te laten plaatsen zodat er bij een calamiteit bluswater voorhanden is.  

10. Op grond van artikel 4.1 lid 1van Regeling bouwbesluit 2012 moet het bouwafval (en 
sloopafval) op de bouwplaats ten minste worden gescheiden in de volgende fracties 
(voor zover aanwezig): 

a. gevaarlijk afval, als bedoeld in de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural; 
Stcr. 17 augustus 2001; nr. 159, blz 9); 

b. steenachtig sloopafval; 
c. gipsblokken en gipsplaatmateriaal; 
d. bitumineuze dakbedekking; 
e. teerhoudende dakbedekking; 
f. teerhoudend asfalt; 

mailto:bouwtoezicht@rheden.nl
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g. niet-teerhoudend asfalt; 
h. dakgrind; 

i. overig afval. 
Voornoemde fracties, alsmede de eventuele andere fracties die op de bouwplaats 
worden gescheiden uit het bouwafval moeten worden afgevoerd naar een 
bewerkingsinrichting die bevoegd is deze afvalstoffen te ontvangen, met dien 
verstande dat de fractie ‘overig afval’ moet worden afgevoerd naar een 
sorteerinrichting die bevoegd is deze afvalstoffen ongesorteerd te ontvangen. 

Voornoemde verplichtingen om af te voeren naar een bewerkingsinrichting 
respectievelijk een sorteerinrichting gelden niet indien en voor zover het bouwafval 
wordt ingezameld door of namens fabrikant of leverancier. 
Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het scheiden van de 
fracties b tot en met j, indien de logistieke situatie daartoe aanleiding geeft of indien 

naar verwachting de hoeveelheid per fractie dermate gering is dat het niet redelijk is 
het scheiden in afzonderlijke fracties te eisen. 

 
Beroep 
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, 
binnen zes weken in beroep gaan bij de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht 
Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM  Arnhem.  
 

Beroep kan worden aangetekend door: 
- belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben ingediend tegen de 

ontwerpbeschikking; 
- belanghebbenden die willen ageren tegen eventuele wijzigingen die ten opzichte 

van de ontwerpbeschikking in het definitieve besluit zijn aangebracht; 
- belanghebbenden die kunnen aantonen dat het hen niet kan worden verweten dat 

zij eerder geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. 

 
Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten: 
a  de naam en het adres van de indiener; 
b  de dagtekening;  
c  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;  
d  de gronden van het beroep.  

 
Voorlopige voorziening  
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen directe gevolgen voor dit besluit. U kunt, 
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, aan de 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland vragen het besluit te schorsen tot de 
beslissing op bezwaar is genomen. Hiervoor kunt u een verzoek om voorlopige voorziening 
sturen naar: 

 
Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht Arnhem 
Postbus 9030 

6800 EM  Arnhem 
 
U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen 

via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden. 
 
Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Voor het 
behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. 
Het griffierecht bedraagt € 46,00 voor minder draagkrachtige natuurlijke personen in 

huurtoeslag- en sociale zekerheidszaken, € 168,00 voor overige natuurlijke personen en 
€ 334,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht). 
 
Publicatie 
Dit besluit wordt gepubliceerd in het weekblad ‘Regiobode’.  

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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Afschrift 

Een afschrift van dit besluit hebben wij verzonden aan uw gemachtigde. For Farmers 
FarmConsult, mevrouw J.W. Maassen van den Brink, Sluisstraat 24, 7491 GA Delden. 
 
Vragen? 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Heidi Buijs van het 
team Omgevingsplannen en Vergunningen via telefoonnummer (026) 49 76 911 of per e-

mail h.buijs@rheden.nl. 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Rheden, 
namens hen, 

 
 

 
 
Mw. Drs. C.M. Spruijt, 
Teammanager Omgevingsplannen en Vergunningen 
Domein Ruimte. 
 
Datum van verzending: 

 
AFSCHRIFT AAN: 
- For Farmers FarmConsult, mevrouw J.W. Maassen van den Brink, Sluisstraat 24, 7491 

GA Delden  
- ROV - Bouwtoezicht - (per mail bouwtoezicht@rheden.nl) 
- BAG beheerder - B. Beunk (per mail bag-beheerder@rheden.nl) 

 

Mededelingen 
1. Wij kunnen de omgevingsvergunning intrekken, indien gedurende een periode van 26 

weken geen werkzaamheden zijn verricht (artikel 2:33 lid 2 onder a van de Wabo). 
2. Voor het gebruik van de openbare weg of andere gemeentegrond, ten behoeve van het 

opslaan van bouwmaterialen en dergelijke is een vergunning op grond van artikel 
2:10A van de Algemene Plaatselijke Verordening Rheden vereist. Deze vergunning kan 

schriftelijk worden aangevraagd bij ons college. Bouwmaterialen en dergelijke die 
zonder toestemming op de openbare weg of andere gemeentegrond zijn geplaatst, 
kunnen door de gemeente verwijderd worden. 

3. Bij het verlenen van deze omgevingsvergunning heeft de gemeente niet nagegaan of 
de bouw voldoet aan de voorschriften van het Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder 
betreffende het burenrecht en andere, uit het eigendomsrecht van derden 
voortvloeiende, rechten. 

4. Door het verlenen van de omgevingsvergunning kunnen andere bouwmogelijkheden op 
uw perceel beperkt worden. 

5. Wanneer sloopafval in de vorm van historisch waardevol materiaal vrijkomt, kunt u dat 

-in verband met behoud en hergebruik- afvoeren naar het Historisch 
Bouwfragmentendepot Monumentenwacht Gelderland, Landgoed de Mellard, 
Hoogsestraat 10 te Valburg. Dit depot wordt bestuurd door Monumentenwacht 

Gelderland (info@monumentenwacht-gld.nl). 
6. Als u overleg wenst of al dan niet sprake is van historisch waardevol materiaal, kunt u 

hierover contact opnemen met mevrouw J. Roselle van het team Omgevingsplannen en 
Vergunningen via telefoonnummer (026) 49 76 437. 

 
 
 

 
 

mailto:bouwtoezicht@rheden.nl
mailto:bag-beheerder@rheden.n
mailto:info@monumentenwacht-gld.nl
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Ontwerp-Raadsbesluit 
 
 
 

De raad van de gemeente Rheden; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [PM datum] 
 

gelet op de bepalingen van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht  
 
gelet op het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening inzake de doorwerking van nationale 

belangen en voorts de Ruimtelijke Verordening Gelderland; 
 
overwegende, 
 
dat het gewenst is te voorzien in een aangepast planologisch kader voor de bouw van ligboxenstal 
Fraterwaard 1 te Ellecom.op deze locatie; 

 
gelet op artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6.5 van het 
Besluit omgevingsrecht;  
  
b e s l u i t: 

  
a te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het bouwplan voor het bouwen van een 

ligboxenstal aan de Fraterwaard 1 te Ellecom;  
 
b geen exploitatieplan vast te stellen; 
 
 
 
De Steeg, [PM datum] 

 
De raad voornoemd, 
 
 
 

 

voorzitter. 
 
 
 
 
griffier. 
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Omgevingsvergunning (activiteit bouw)

594 x 1050 mm
W-102

MATERIAAL

Renvooi bestaand en nieuw:
ONDERDEEL
Dak
Dak
Daklijst
Kopgevels
Zijgevels
Topgevels
Rolzeilen
Kozijnen
Deuren
Melksilotank

Golfplaat

Staal
Prefab
Prefab 
Damwand
Windbreekgaas
Hout/ Kunststof
Hout/ Damwand
Staal

zetwerk

baksteenmotief

baksteenmotief

vezelcementgebonden

heatguard

KLEUR
Antraciet
Transparant grijs
Twickel creme
Rood
Vulkaan rood
Zwart
Zwart
Twickel creme
Zwart
Zwart

enkelwandig
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11-06-2015
20-07-2015
18-08-2015
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 7156 LL Beltrum

2014-121

De nieuwbouw van een ligboxenstal

Gevelaanzichten

Golfplaat

±0

+4800

+3000

+4200

20°

Voorgevel

+7610

±0±0

+3000

Rechterzijgevel

Achtergevel

Linkerzijgevel

±0

 
GELDERS
GENOOTSCHAP

Welstandscommissie

gemeente Rheden

aanvraag

akkoord Welstand ja

datum

rayonarchitect

advies

15 december 2015

J.N. Pietersma

akkoord CH ja

Indien zonnepanelen worden toegepast wordt
geadviseerd monokristallijne panelen met donkere
randen toe te passen.


