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1 1  I n l e i d i n g  

1 . 1   

A a n l e i d i n g  

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel 

heeft besloten tot het opstellen van een nieuw integraal bestemmingsplan 

Buitengebied voor het overgrote deel van het landelijk gebied van de gemeen-

te. Belangrijke redenen hiervoor is de wens tot harmonisatie en actualisatie 

van het beleid voor het buitengebied dat nu nog geregeld is in diverse, soms 

sterk verouderde plannen van de voormalige gemeenten Brakel, Kerkwijk en 

Zaltbommel, die samengevoegd zijn tot één gemeente Zaltbommel. 

Tevens vormt het bestemmingsplan een vertaling van de op 15 maart 2012 

door de gemeenteraad vastgestelde structuurvisie voor het buitengebied. 

1 . 2   

D o e l s t e l l i n g   

Het doel van de integrale herziening van de bestemmingsplannen voor het 

Buitengebied is om te komen tot een 'actueel en digitaal bestemmingsplan 

voor het buitengebied'. Met dit bestemmingsplan kan de gemeente beschikken 

over een plan dat: 

a. een degelijk toetsingskader biedt ten behoeve van de ontwikkeling van 

al bestaande functies (bebouwing en gebruik) en waarden in het buiten-

gebied van de gemeente Zaltbommel; 

b. vrijstellings- en ontheffingsprocedures, die afgelopen jaren zijn ge-

voerd, planologisch samenvoegt tot een planologisch-juridisch geheel; 

c. ruimte creëert voor ontwikkelingen, die in de komende termijn te ver-

wachten zijn of ongewenste ontwikkelingen tegen kan houden, mede 

gebaseerd op het ruimtelijk relevante beleid; 

d. rekening houdt met al geplande projecten en initiatieven van de ge-

meente, andere instanties of particulieren, voorzover deze ontwikkelin-

gen volledig uitgekristalliseerd zijn, de benodigde onderbouwingen en 

onderzoeken goedgekeurd zijn en (anterieure) overeenkomsten gesloten 

zijn. Een overzicht met nieuwe ontwikkelingen is als afzonderlijke bijla-

ge bij de toelichting gevoegd; 

e. rekening houdt met het (recent) vastgesteld rijks-, provinciaal-, regio-

naal- en gemeentelijk beleid; 

f. rekening houdt met de relevante milieu hygiënische en planologische 

aspecten en de gemeentelijke mogelijkheden en middelen om de uit-

voering van het plan te waarborgen. 
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Enerzijds is het bestemmingsplan een beherend plan, waarin een actuele pla-

nologische regeling voor de bestaande situatie is opgenomen. Bestaande rech-

ten en plichten uit de geldende regeling zijn hierin overgenomen en waar 

nodig aangepast aan de eisen en wensen van deze tijd.  

Anderzijds biedt het bestemmingsplan enige ruimte om ontwikkelingen toe te 

staan, namelijk: 

1. ontwikkelingen via de gebruikelijke flexibiliteitsbepalingen, zoals afwij-

kingsregels via omgevingsvergunning en wijzigingsregels; 

2. ontwikkelingen naar aanleiding van een concrete wens of verzoek, mits 

deze ruimtelijk voldoende zijn onderbouwd en positief zijn beoordeeld 

door het gemeentebestuur. 

 

Overige ontwikkelingen worden, gelet op de veelal omvangrijke ruimtelijke 

ingrepen in het plangebied, de gewenste afstemming op en inpassing in het 

omringende landschap en de financiële en juridische complicaties, alleen mo-

gelijk gemaakt via een afzonderlijke planherziening. Hierbij dient de vastge-

stelde structuurvisie Buitengebied als kader. 

1 . 3   

P l a n g e b i e d   

Het plangebied van het bestemmingsplan Zaltbommel buitengebied bevat in 

grote lijnen het buitengebied van de gemeente, zonder de bebouwde kommen 

en de meest recente uitbreidingslocaties hiervan en de bedrijventerreinen. 

Tevens zijn enkele deelgebieden in het buitengebied buiten het plan gehou-

den: 

- De uiterwaarden langs de Waal zijn, in verband met project Waalweel-

de, buiten het plan gehouden. De provincie Gelderland en de gemeen-

ten Lingewaal, Maasdriel, Neerijnen en Zaltbommel werken hier 

gezamenlijk aan een provinciale en intergemeentelijke structuurvisie.  

- Voor het gebied Munnikenland is op 15 maart 2012 het bestemmingsplan 

'Buitengebied Munnikenland' vastgesteld waardoor ook dit deel buiten 

het plangebied is gehouden. 

- In opdracht van de provincie Gelderland wordt momenteel gewerkt aan 

een provinciaal inpassingsplan voor de glastuinbouw in de Bommeler-

waard. De glastuinbouwgebieden die in het kader van de 'samenwer-

kingsovereenkomst Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelen-

teelt Bommelerwaard' zijn aangewezen als extensiveringsgebied, inten-

siveringsgebied en de magneetlocaties, zijn daarom eveneens buiten het 

plangebied van het bestemmingsplan gelaten. 

- De grenzen van het plangebied zijn op verscheidene locaties gewijzigd. 

De plangrenzen langs de dorpskernen zijn opnieuw bekeken, met als 

doel een logische afbakening te kiezen tussen het buitengebied en de 

komplannen. De komplannen zullen bestaan uit het bestaand bebouwd 

gebied en de zoekzones wonen en werken. De gebieden die nu binnen 

de komplannen liggen, maar geen onderdeel zijn van het bestaand be-
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bouwd gebied en de zoekzones, zijn nu in het bestemmingsplan buiten-

gebied opgenomen. Ook de gebieden die nu deel uitmaken van het be-

staand bebouwd gebied of de zoekzones, maar niet zijn opgenomen in 

de komplannen, zijn in het bestemmingsplan buitengebied opgenomen. 

Als te zijner tijd nieuwe bestemmingsplannen voor de bebouwde kom-

men worden opgesteld, worden de laatst genoemde gronden in de kom-

plannen meegenomen. De reden dat de gronden toch in het 

bestemmingsplan buitengebied zijn opgenomen, is dat het belangrijk is 

dat voor deze gronden een actueel bestemmingsplan gaat gelden. Ook is 

het plangebied uitgebreid met het gebied tussen de Langerakseweg en 

de Van Heemstraweg in Brakel. 

 

Wel onderdeel van het plangebied is het buitendijks gebied langs de Afgedam-

de Maas. Voor dit gebied is in 2004 het bestemmingsplan Buitendijks Gebied 

goedgekeurd, met uitzondering van vier locaties waar geen of een foutieve 

geluidscontour op de plankaart is opgenomen. Een herziening, middels het 

opnemen van de (correcte) geluidcontour op de kaart, is gestart maar nog niet 

in procedure gebracht. De keuze is gemaakt om de herziening te integreren in 

het bestemmingsplan Buitengebied.  

1 . 4   

G e l d e n d e  b e s t e m m i n g s p l a n n e n  

De belangrijkste geldende bestemmingsplannen zijn: 

- Bestemmingsplan 'Buitengebied, integrale herziening' van de voormalige 

gemeente Brakel; 

- Bestemmingsplan 'Buitengebied 1991' van de voormalige gemeente 

Kerkwijk; 

- Bestemmingsplan 'Buitengebied Oost en Zuid, herziening 1991' van de 

gemeente Zaltbommel; 

- Bestemmingsplan ‘Buitengebied West’ van de gemeente Zaltbommel; 

- Bestemmingsplan Het Eiland van de voormalige gemeente Kerkwijk; 

- Bestemmingsplan Buitendijks gebied, gemeente Zaltbommel. 

Daarnaast zijn er diverse wijzigingsplannen en postzegelbestemmingsplannen 

vigerend. 

1 . 5   

S t r u c t u u r v i s i e  

Vooruitlopend op het bestemmingsplan Buitengebied Zaltbommel is een Struc-

tuurvisie voor het buitengebied opgesteld. De structuurvisie biedt een ontwik-

kelingsvisie voor de toekomstige situatie in het gehele Buitengebied.  
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1 . 6   

P l a n M E R   

Gelet op de verplichtingen van de Wet milieubeheer (Wm) is ook een plan-

m.e.r. (Milieueffectrapportage) opgesteld als onderbouwing van het bestem-

mingsplan. Dit heeft vooral te maken met de mogelijkheden die het bestem-

mingsplan biedt voor bestaande (intensieve) veehouderijen. Daarbij is niet 

uitgesloten dat drempelwaarden uit het Besluit m.e.r. worden overschreden. 

Daarom is het opstellen van een planMER verplicht. In het planMER wordt 

vooral ingegaan op de milieueffecten van de ontwikkelingsmogelijkheden in 

het bestemmingsplan. 

 

Het MER heeft tot doel het milieubelang volwaardig te laten meewegen bij de 

vaststelling van het bestemmingsplan om de maatregelen die (uiteindelijk) 

kunnen leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu inzichtelijk te 

maken. De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan de procedure voor het bestem-

mingsplan. 

 

Het uitgewerkte planMER is als separate bijlage bij deze toelichting opgeno-

men en wordt samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.  

Ook in het kader van de opgestelde structuurvisie buitengebied, zoals deze op 

15 maart 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld, is reeds een planMER 

opgesteld. Deze is in belangrijke mate “hergebruikt” als planMER voor het 

bestemmingsplan.  

Op 11 oktober 2011 heeft de commissie m.e.r. haar toetsingsadvies uitge-

bracht over het planMER bij de structuurvisie. De Commissie is van oordeel dat 

de essentiële informatie om het milieubelang volwaardig mee te kunnen ne-

men in de besluitvorming over de Structuurvisie in het MER aanwezig is. De 

Commissie geeft enkele aanwijzingen om het MER ook te kunnen gebruiken 

voor de besluitvorming over het bestemmingsplan.  

Op basis van deze aanwijzingen in het planMER aangepast en aangevuld. 

 

De uitkomsten van het planMER hebben op de volgende manier een rol ge-

speeld bij de inhoud van het bestemmingsplan: 

De belangrijkste constatering uit de Passende Beoordeling op grond van de 

Natuurbeschermingswet 1998, die onderdeel uitmaakt van het planMER, was 

dat in cumulatieve zin negatieve effecten op omliggende Natura2000-gebieden 

in het alternatief schaalvergroting (= maximale mogelijkheden van het be-

stemmingsplan) niet met zekerheid uitgesloten konden worden (met name 

vanwege mogelijke toename van ammoniakdepositie door uitbreiding en bouw 

van veestallen), terwijl dit op grond van de Natuurbeschermingswet wel nood-

zakelijk is.  

Bij de individuele behandeling van de bouw van veestallen zal moeten worden 

voldaan aan de provinciale verordening stikstof en Natura2000, waardoor er 

geen sprake zal zijn van negatieve effecten. Niettemin moet op grond van 
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jurisprudentie ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan al gega-

randeerd zijn dat er geen sprake zal zijn van negatieve effecten. 

Om die reden zijn in het bestemmingsplan regels opgenomen die garanderen 

dat er geen sprake kan zijn van toename van de ammoniakdepositie in omlig-

gende Natura2000-gebieden.  

 

Ook op andere milieuthema’s kan er sprake zijn van negatieve effecten bij 

schaalvergroting van agrarische bedrijven. Deze ontwikkelingsmogelijkheden 

zijn vooral aanwezig bij toepassing van wijzigingsbevoegdheden in het be-

stemmingsplan. Op basis van de resultaten van dit planMER wordt geadviseerd 

om bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheden een brede omgevingstoets 

uit te voeren, die negatieve effecten kunnen voorkomen of verzachten. 

 

1 . 7   

L e e s w i j z e r   

De toelichting bestaat uit zes hoofdstukken. Na dit inleidende hoofdstuk wordt 

kort aangegeven wat het relevante beleid is. In hoofdstuk 3 volgt een analyse 

van de huidige situatie in het plangebied. De verschillende milieuaspecten en 

onderzoeken die relevant zijn voor het bestemmingsplan, worden in hoofdstuk 

4 toegelicht. In hoofdstuk 5 volgt de verantwoording en onderbouwing van de 

verschillende bestemmingen en regels. Hoofdstuk 6 bevat informatie over de 

uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Hierbij wordt aandacht besteed aan 

handhaving, de uitvoerbaarheid van het plan en de resultaten van de inspraak. 

 

 

 





 

  
292.00.50.00.04.toe - Bestemmingsplan Zaltbommel Buitengebied - 6 juni 2012 
 

15 

2 2  B e l e i d s k a d e r  

2 . 1   

R u i m t e l i j k  b e l e i d  

In dit bestemmingsplan wordt met diverse beleidskaders rekening gehouden. 

De belangrijkste integrale beleidskaders en de relevante uitgangspunten daar-

van zijn in onderstaande tabel weergegeven. Een uitgebreide beschrijving van 

de genoemde beleidsdocumenten is terug te vinden in bijlage 1 van het plan-

MER.  

 

Beleidskader Relevante uitgangspunten 

Rijksbeleid  

Structuurvisie Infrastructuur 

en Ruimte 

 Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaar-

heid waarbij de gebruiker voorop staat; Het waarborgen van 

een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke 

en cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

Provinciaal beleid  

Streekplan Gelderland 2005 - Behoud en versterking EHS.  

- Behoud en versterking waardevol landschap, te weten 

Kom-oeverwalensemble Bommelerwaard en waardevol 

open landschap. 

- Ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk, mits daarbij 

rekening wordt gehouden met de kernkwaliteiten. 

Streekplanuitwerkingen 

Kernkwaliteiten Waardevol 

Landschap 

- Gave gradiënten en ensembles van open kommen, klein-

schalige oeverwallen en uiterwaarden. 

- Gave open kommen met grote openheid en weidebouw, 

hier en daar onderbroken door verspreid liggende bebou-

wing, populierenbossen, eendenkooien en grienden; mooie 

doorzichten. 

- Kleinschalige oeverwallen met afwisseling van fruitteelt, 

glastuinbouw, bedrijvigheid en wonen, in contrast met de 

open kommen (met name bij Bruchem en langs Afgedamde 

Maas). 

- Cultuurhistorische kwaliteiten verweven in het landschap: 

Nieuwe Hollandse waterlinie nog afleesbaar in batterijen 

en inundatievelden; oude boerderijen op pollen, oude ka-

des en slot Loevestein. 

- Bijzondere aardkundige waarden (zoals oude meander, de 

wielen, donk).  

- Vrij uitzicht vanaf de dijk over het binnendijkse land-

schap. 

Streekplanherziening Herbe-

grenzing EHS 

Herbegrenzing van de EHS zodat EHS ‘robuuster’ is en een 

duurzaam netwerk van natuurgebieden ontstaat voor waarde-

volle en kwetsbare natuur.  
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Streekplanuitwerking zoek-

zones voor stedelijke func-

ties en landschappelijke 

versterking  

In deze streekplanuitwerking zijn door de provincie gebieden 

aangewezen, die zijn gereserveerd voor stedelijke functies: 

wonen (huizen), werken (bedrijventerreinen) en voorzienin-

gen (scholen, kerken, sportvelden).  

Ruimtelijke Verordening 

Gelderland 

De Ruimtelijke Verordening Gelderland is gericht tot de ge-

meenten en bevat voorschriften waar met name bestem-

mingsplannen aan dienen te voldoen. 

Provinciale Structuurvisie 

herstructurering glastuin-

bouw en paddenstoelen-

teelt Bommelerwaard 

Ter bevordering van de uitvoering van de herstructurering van 

bestaande glastuinbouwgebieden wordt het in Intensiverings- 

en Extensiveringsgebieden glastuinbouw onder bepaalde 

voorwaarden mogelijk woningbouw toe te staan. 

Regionaal beleid  

Samenwerkingsovereenkomst 

glastuinbouw 

- Intensiveringsgebieden: ruimte voor nieuwe glastuinbouw 

door middel van herstructurering; 

- Extensiveringsgebieden: geen nieuwe bedrijven en uitbrei-

dingsmogelijkheden bestaande bedrijven beperken; 

- Magneetlocaties: ontwikkelingsruimte indien dat binnen 

intensiveringsgebieden niet lukt. 

Gemeentelijk beleid  

Beleidsnota archeologie en 

de beleidskaart cultuurhisto-

rische inventarisatie 

Beleidskaart maakt onderscheid in 6 zones met elk een eigen 

archeologische verwachtingswaarde en daarbij behorend 

beleid. (Vastgesteld 1 september 2011) 

Structuurvisie Buitengebied 

Zaltbommel 

In de gebiedsvisie worden de ontwikkelingsmogelijkheden 

beschreven die verder reiken dan in het bestemmingsplan al 

als recht mogelijk worden gemaakt. 

Beleid Incidentele Particu-

liere Woningbouw 

Particuliere grondeigenaren in de gemeente Zaltbommel 

kunnen, op basis van het IPW-beleid, een aanvraag doen voor 

het bouwen van een woning voor eigen gebruik. Hiermee kan, 

onder bepaalde voorwaarden worden afgeweken van de be-

staande mogelijkheden. 

2 . 2   

O v e r i g  b e l e i d  

Naast de hierboven vermelde beleidskaders is nog een aantal beleidsstukken 

opgenomen. Deze beleidsstukken zijn relevant voor dit bestemmingsplan. Een 

overzicht van het overig beleid is in de hiernavolgende tabel weergegeven. 

 

Beleidsthema Naam beleid 

Regionaal beleid - Beleidskader hergebruik vrijkomende agrarische bedrijfsbebou-

wing (2007) 

- Structuurvisie Rivierenland 2004-2015 

Verkeer - Visie verkeer en verkeersveiligheid 2008-2015 

Water - Waterplan Gelderland 2010-2015 

- Waterbeheerplan 2010-2015 (2009), Waterschap Rivierenland 

- Water- en Rioleringsplan Bommelerwaard 2012-2016 (2012) (Ge-

zamenlijk plan van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel en 

Waterschap Rivierenland) Het WRP beschrijft breed gedragen de 

beleidsvoornemens en de maatregelen voor inzameling, transport 

en de (lokale) verwerking van afval-, hemel- en grondwater in de 

Bommelerwaard voor de periode 2012-2016.  

Recreatie - Recreatienota ‘Ongekende Rijkdom’  
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- Regionaal plan ‘Kansen tussen de Dijken’ 

Gemeentelijk beleid - Landschapsplan Bommelerwaard 
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3 3  R u i m t e l i j k e  

a n a l y s e  

3 . 1   

L a n d s c h a p  e n  c u l t u u r h i s t o r i e  

In dit hoofdstuk wordt het landschap nader beschreven alsmede de  en de cul-

tuurhistorische- en Archeologische waarden.  

3 . 1 . 1   

A r c h e o l o g i s c h e  w a a r d e n  

De historie van de streek wordt gekenmerkt door het samenleven met en de 

strijd tegen het water. Voor de bewoning is het onderscheid tussen hoog en 

droog enerzijds en laag en nat anderzijds essentieel geweest voor de occupa-

tiegeschiedenis en daarmee de archeologische en cultuurhistorische waarden 

van Zaltbommel. Op de hogere delen staat van oudsher de bebouwing. De 

lagere delen waren alleen geschikt voor de landbouw. Op de cultuurhistorische 

beleidskaart van de gemeente Zaltbommel is dit occupatiepatroon nog duide-

lijk terug te zien in de archeologische verwachtingswaarden. De oude stroom-

ruggen waarop van oudsher bewoning heeft plaatsgevonden, zijn te herkennen 

aan de hogere verwachtingswaarden. De komgronden hebben veelal een lage 

archeologische verwachtingswaarde.  

Veel van de (oudere) bebouwing in het gebied bevindt zich in de zones met 

hogere verwachtingswaarden. 

 

De gemeente Zaltbommel heeft een gedetailleerde archeologische verwach-

tingskaart en beleidskaart laten opstellen. De beleidskaart maakt onderscheid 

in zes beleidszones binnen het plangebied. 

 

Type archeologisch gebied Vrijstellingsgrens  

diepte 

Vrijstellingsgrens  

oppervlakte 

Waardevol –Archeologie 0 0 cm 0 m² 

Waardevol – Archeologie 1  30 cm 30 m²  

Waardevol – Archeologie 2 30 cm 100 m²  

Waardevol – Archeologie 3 30 cm 2500 m²  

Waardevol – Archeologie 4 150 cm 2500 m²  

Waardevol – Archeologie 5 150 cm 5000 m²  

Geen Waardevol – Archeologie  Geen voorschriften  Geen voorschriften 

 

De archeologische beleidskaart is overgenomen op de verbeelding en in het 

planregels. Met uitzondering van ‘Waardevol - Archeologie 5’ aangezien dit de 

rivieren betreft. 
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B e l e i d s k a a r t  C u l t u u r h i s t o r i s c h e  i n v e n t a r i s a t i e  e n  a r c h e o l o g i e b e l e i d   
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3 . 1 . 2   

C u l t u u r h i s t o r i s c h e  w a a r d e n  

Allerlei menselijke ingrepen hebben voor de nu zo kenmerkende en waardevol-

le cultuurhistorische waarden gezorgd. Er kan een onderscheid worden ge-

maakt in waardevolle elementen, die een meer natuurlijke geschiedenis 

hebben en elementen met een meer door de mens gevormde geschiedenis. 

Hieronder worden de meest in het oog springende waarden vermeld. 

 

N a t u u r l i j k e  w a a r d e n :   

- de Drielsche wetering als restant van een rivierbocht uit de Romeinse 

tijd; 

- de wielen bij de Nieuwendijk, de Maasdijk, de Meidijk, de Kasteellaan 

bij Nederhemert-Zuid en bij de Gamersedijk bij Zaltbommel (Klooster-

wiel); 

- de woerden in de verschillende dorpen Kerkwijk, Bruchem, Delwijnen 

en Nederhemert-Zuid; 

- de vluchtheuvels, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw 

(1861), bij Delwijnen, Kerkwijk en Bruchem; 

- de in het landschap nog aanwezige eendenkooien; 

- de aardkundige waarden van nationaal belang: Benedenwaarden, de 

Doornwaard en het gebied tussen Capreton en De Rampert en het noor-

delijk gebied rondom de Meidijk; 

- de aardkundige waarden van provinciaal belang: De Waarden. 

 

N i e uw e  H o l l a nd s e  w a t e r l i n i e  

Het belangrijkste cultuurhistorische element in het buitengebied wordt ge-

vormd door de restanten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie aan de westzijde 

van het plangebied. Deze linie moest het westen van Nederland verdedigen 

tegen indringers uit het oosten en zuiden. Door middel van inundatie van vel-

den ten oosten van de linie en forten of batterijen op de niet te inunderen 

plaatsen (accessen), ontstond een aaneengesloten verdedigingslinie. 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is in de gemeente Zaltbommel vooral herken-

baar in: 

- de defensieve dijken - voorzien van batterijen en groepsschuilplaatsen - 

met daar tussenin, in het westelijke komgebied, het inundatiegebied;  

- een aantal plekken met bijzondere historische context, bijvoorbeeld de 

plek van de voormalige uitwateringssluis in de Maaskade. 

 

O v e r i g e  h i s t o r i s c h e  w a a r d e n :  

- de aan de rivieren gerelateerde oeverwallen met bebouwingsstructuren; 

- de wetering Capreton; 

- beschermde dorpsgezichten (Zaltbommel en Nederhemert Zuid); 

- gemeentelijke en rijksmonumenten; 

- historische buitenplaatsen (Huis Brakel). 
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3 . 1 . 3   

L a n d s c h a p  

De geomorfologie en waterhuishouding hebben in grote mate invloed gehad op 

het huidige landschapsbeeld. Er is sprake van een gevarieerd landschap met 

wijde rivieren en hun uiterwaarden en oeverwallen met een kleinschalige 

structuur en open kommen. 

In de Structuurvisie Buitengebied zijn kernkwaliteiten beschreven per land-

schappelijk deelgebied  

1. Het uiterwaardenlandschap; 

2. Het relatief open komgebied; 

3. De Groen-blauwe Structuurband; 

4. De oude polders; 

5. De oeverwallen en bebouwingsconcentraties. 

Hieronder volgt per landschapseenheid een beschrijving van de aanwezige 

kernkwaliteiten. Een uitgebreide omschrijving van de gebieden is terug te 

lezen in de Structuurvisie Buitengebied. 

 

 

 

L a n d s c ha p p e l i j k e  k e r n k w a l i t e i t e n  U i t e r w a a r d en l a n d s c ha p  

- openheid met op sommige plaatsen bosclusters; 

- aanwezigheid en leesbaarheid van het dijkensysteem langs de huidige 

Maas en Waal; 

- hoge natuurwaarden en potenties voor natuurwaarden; 

- hoge cultuurhistorische waarde van de omgeving slot Loevestein. 

 

L a n d s c ha p p e l i j k e  k e r n k w a l i t e i t e n  r e l a t i e f  o p e n  k o m g e b i e -

d e n  

- openheid en rust; 

- noord-zuid gerichte verkavelingsstructuur; 
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- vochtige omstandigheden en geschiktheid voor weidevogels en ganzen; 

- zichtlijn tussen komgebied en de dijk tussen Zuilichem en Nieuwaal; 

- hoge cultuurhistorische waarde van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en 

de Drielsche Wetering. 

 

L a n d s c ha p p e l i j k e  k e r n k w a l i t e i t e n  G r o e n - b l a uw e  s t r u c t u u r -

b a n d  

- afwisseling openheid en besloten noord-zuid gerichte broekbossen; 

- hoge cultuurhistorische waarden in de vorm van eendenkooien en groen-

blauwe dwarsverbindingen; 

- hoge natuurwaarden (EHS) en potenties voor (natte) natuurwaarden. 

 

L a n d s c ha p p e l i j k e  k e r n k w a l i t e i t e n  O ud e  p o l d e r s  

- openheid.  

- cultuurhistorische waarden. 

 

L a n d s c ha p p e l i j k e  k e r nk w a l i t e i t e n  O ev e r w a l l e n  en  b e b o u -

w i ng s c on c e n t r a t i e s  

- kleinschalig en afwisselend landschap met waardevolle bebouwingslin-

ten. 

- contrast met open komgebied, met op een aantal plaatsen waardevolle 

dorpsranden. 

3 . 2   

N a t u u r  

N a t u r a  2 0 0 0 - g e b i e d en  

Binnen de gemeente Zaltbommel liggen de Natura 2000-gebieden 'Loevestein, 

Pompveld & Kornsche Boezem en 'Uiterwaarden Waal'. Beide Natura 2000-

gebieden vallen grotendeels binnen het plangebied van het bestemmingsplan 

‘Buitengebied Munnikenland’ en maar voor een beperkt deel binnen het plan-

gebied van het bestemmingsplan Buitengebied. Het Natura 2000-gebied Kil van 

Hurwenen ligt buiten het plangebied van het bestemmingsplan Buitengebied. 
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K a a r t :  N a t u r a  2 0 0 0 - g e b i e d e n  Z a l t b o m m e l   

 

E c o l o g i s c he  H o o fd s t r u c t u u r  

In de gemeente Zaltbommel zijn, naast de Natura 2000-gebieden, eveneens 

diverse gebieden aangewezen in het kader van de ecologische hoofdstructuur 

(EHS). In het plangebied gaat het om de volgende (deel)gebieden; de Capre-

ton- en Drielsche Wetering, de Doornwaard, de uiterwaarden langs de Waal en 

de Poedenrooijse Waarden. Dit zijn waardevolle structuren, die nog duidelijk 

herkenbaar zijn in het landschap.  

 

De Drielsche Wetering, de grienden, de restanten van hakhoutbosjes en 'De 

Lieskampen' waarin drie eendenkooien te vinden zijn, zijn samen met de Mei-

dijksche Wielen tevens onderdeel van een Ecologische Verbindingszone (EVZ) 

'de Capreton'. Op de navolgende kaart is begrenzing van de gebieden behoren-

de tot de EHS-gebieden opgenomen. 

 

De belangrijkste kenmerken van de EHS-gebieden worden in navolgende ali-

nea's kort toegelicht. Een volledige beschrijving van de natuurwaarden in de 

verschillende natuurgebieden is terug te lezen in het planMER, behorende bij 

dit bestemmingsplan. 
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K a a r t :  E H S  Z a l t b o m m e l  

 

W e t e r i n g e n l a nd s cha p  

Een uitzondering op de open komgebieden vormt het gebied aan weerszijden 

van de Capreton. De twee historische weteringen de Capreton- en de Drielsche 

Wetering, vormen samen met eendenkooien, bossen en weiden het huidige 

weteringenlandschap. De Capreton is een ecologisch waardevol water. De een-

denkooien zijn van belang voor water- en moerasvogels net als griendbosjes, 

watergangen en moerassige terreintjes in het komgebied. De Lieskampen en de 

kleiput De Woord zijn belangrijke natuurgebieden vanwege hun flora en fauna. 

 

Andere water- en moerasgebieden in het komgebied zijn het Habitatrichtlijn-

gebied Loevestein, Pompveld en Kornsche Boezem. Ze bestaan uit moerassige 

rietlandjes, wielen, visplassen en weteringen. 

 

O e v e r w a l l e n  

De oeverwallen langs de Maas zijn beter bewaard gebleven dan die langs de 

Waal. Langs de Waal zijn de oeverwallen meer bebouwd. De oeverwallen be-

staan uit een kleinschalig patroon van bebouwing, fruitteelt, boomteelt en 

andere landbouw. Hier bevinden zich ook restanten van het oude cultuurland-

schap zoals hoogstamboomgaarden en ecologisch waardevolle elementen zoals 

oude dijken en doorbraakkolken. In kolken kunnen diverse soorten amfibieën 

voorkomen. In knotwilgen en hoogstamboomgaarden leven soorten als steenuil.  

 

Ten westen van Zaltbommel ligt het natuurreservaat 'De Kloosterwiel'. Het 

gebied bestaat voor een deel uit water (de wiel) omringd door bos, griend en 

riet. De wiel is waarschijnlijk ontstaan in de tiende eeuw als gevolg van een 

doorbraak van de oeverwal.  

 

Hoewel het geen bosrijk gebied is, zijn er enkele bosopstanden aanwezig, die 

als zeer waardevol kunnen worden beschouwd. Op Landgoed Brakel komt 

stroomdalbos voor.  
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W av - g e b i ed e n  

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) beschermt zeer kwetsbare gebieden 

tegen de uitstoot van ammoniak die wordt veroorzaakt door veehouderijen. Op 

grond van deze wet hebben Provinciale Staten gebieden aangewezen die als 

zeer kwetsbaar worden aangemerkt. In deze gebieden en een zone van 250 m 

hieromheen is uitbreiding of het nieuw vestigen van veehouderijen beperkt. 

Indien een bedrijf wil uitbreiden zal in het kader van de milieuvergunning 

hieraan worden getoetst. 

 

Binnen het plangebied ligt een klein natuurgebied, dat in het kader van de 

WAV aangewezen is als zeer kwetsbaar. Het betreft de graslanden ten noorden 

van de Capreton. Voor een exacte begrenzing van deze gebieden zie onder-

staande kaart. 

 

 
K a a r t :  W a v  g e b i e d e n  Z a l t b o m m e l   

 

3 . 3   

W a t e r  

Met het Waterbeleid 21
ste

 eeuw speelt het Rijk in op toekomstige ontwikke-

lingen, die hogere eisen stellen aan het waterbeheer. Het gaat hierbij om 

onder andere de klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelrijzing. Het 

waterbeleid 21
ste

 eeuw heeft twee principes voor duurzaam waterbeheer geïn-

troduceerd. Dit zijn de tritsen:  

-  vasthouden, bergen en afvoeren; 

-  schoonhouden, scheiden en zuiveren. 

 

De trits 'vasthouden, bergen en afvoeren' houdt in, dat overtollig water zoveel 

mogelijk bovenstrooms in een stroomgebied wordt vastgehouden in de bodem 
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en in het oppervlaktewater. Vervolgens wordt, zo nodig, het water tijdelijk 

geborgen in bergingsgebieden en pas als vasthouden en bergen te weinig ople-

veren, wordt het water afgevoerd. Bij 'schoonhouden, scheiden en zuiveren' 

gaat het erom dat het water zoveel mogelijk schoon wordt gehouden. Vervol-

gens worden schoon en vuil water zoveel mogelijk gescheiden en als laatste, 

wanneer schoonhouden en scheiden niet mogelijk is, komt het zuiveren van 

verontreinigd water aan bod.  

 

In overeenstemming met het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en de 

Kaderrichtlijn Water (KRW) moet bij elke ontwikkeling rekening worden ge-

houden met de gevolgen voor de waterkwantiteit en waterkwaliteit door mid-

del van een watertoets. Met name bij een toename van het verhard oppervlak 

moet worden gezorgd voor voldoende compensatie van het waterbergend ver-

mogen. 

 

Op basis van beleid, dat voortkomt uit de nota 'Waterbeleid 21
ste

 eeuw', is een 

watertoets verplicht gesteld bij de ruimtelijke planvorming. Deze watertoets is 

een (proces)instrument om ruimtelijke plannen en besluiten te toetsen, op de 

mate waarin rekening is gehouden met waterhuishoudkundige aspecten. Het 

gaat daarbij onder meer om aspecten als: 

- voldoende ruimte voor water (berging, infiltratie, aan- en afvoer); 

- voorkomen van wateroverlast en afwenteling van wateroverschotten op 

anderen; 

- voldoende aandacht voor effecten op de ecologische waterkwaliteit 

(biologisch gezond); 

- het garanderen van de veiligheid (overstroming); 

- het voorkomen van te lage of te hoge grondwaterstanden. 

 

De watertoets is niet alleen een toets, maar is het hele proces van vroegtijdig 

informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van ruimtelijke 

plannen en besluiten. 

 

In het kader van het vooroverleg, als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit 

ruimtelijke ordening, is het overleg met het Waterschap Rivierenland gevoerd. 

In hoofdstuk 8 worden de reacties van het vooroverleg nader uitgewerkt.  

 

W a t er s y s t e e m  

De Afgedamde Maas en de Waal zijn de dominante waterelementen die bepa-

lend zijn geweest voor de omgang met water in de gemeente Zaltbommel. De 

brede en uitgestrekte uiterwaarden zijn omvangrijke overloopgebieden in ge-

val van rivieroverstromingen.  

De komgebieden zijn waterrijk door de lagere ligging van de gronden. Het 

slotensysteem - hiërarchisch opgebouwd van kleinschalig tot grootschalig - ten 

behoeve van afwatering van de kavels, sluit aan op de centrale oostwestelijke 

afvoerwatergang (Capreton). Al het water wordt afgevoerd richting de Afge-

damde Maas. 
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De hoofdstructuren van het watersysteem vervullen, naast afvoer, ook de rol 

van waterberging en hebben zowel ecologische als historische doelen, bijvoor-

beeld de aanwezige wielen. Kleinschalige wateroppervlakten zoals eenden-

kooien en poelen liggen verspreid door het gehele komgebied. Daarnaast heeft 

de Afgedamde Maas ook een functie als scheepsvaartverbinding en drinkwater-

voorziening. 

 

K w e l  en  i n f i l t r a t i e  

Kwel is water dat door natuurlijke of kunstmatige hoogteverschillen in grond-

waterspiegels door dijken of doorlatende ondergrond in polders terecht komt. 

Kwelwater kan direct aan het grondoppervlak naar buiten treden, maar ook in 

bijvoorbeeld sloten of drains. 

Kwelgebieden zijn hoofdzakelijk te vinden in de lagere (tussen circa 0,0 m en 

2,5 m NAP) gebieden rondom de kommen. Infiltratie vindt plaats op de hogere 

(boven 2,5 m NAP) gelegen gronden van de oeverwallen. In de kommen komt 

doorgaans zowel kwel als infiltratie voor (intermediair regime). 

 

O pp e r v l ak t e w a t e r  

Voor een bescherming van watergangen beschikt het waterschap over een Keur 

oppervlaktewater. Bescherming door middel van het bestemmingsplan wordt 

als een complementaire aanvulling van de keur gezien. Het bestemmen als 

'Water' van de oppervlaktewateren in het bestemmingsplan biedt als voordeel, 

dat belangen en eventuele beperkingen eerder en beter in beeld zijn.  

Rijkswaterstaat is de water- en vaarwegbeheerder van de Bergsche Maas, het 

Heusdensch Kanaal en de Afgedamde Maas. 
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Belangrijke watergangen dienen door middel van het bestemmingsplan te wor-

den beschermd. Dit geldt vooral voor de primaire of hoofdwaterlopen, ook wel 

leggerwatergangen genoemd. Deze zijn in het bestemmingsplan vastgelegd 

met de bestemming ‘Water’.  

Ontwikkelingen die een negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit, wa-

terberging, oevers en de natuurdoelstelling van voornoemde watergangen, zijn 

in het bestemmingsplan omgevingsvergunningplichtig, zoals het bouwen en het 

uitvoeren van tal van werken en werkzaamheden (vergraven, egaliseren, dem-

pen enzovoort). 

 

W a t er b er g i n g  

Op basis van de regionale waterbergingsopgave in het buitengebied zijn er 

vanuit het Streekplan met het Waterschap zoekgebieden voor waterberging 

aangewezen tussen Bruchem en Kerkwijk en bij de afrit van de snelweg ten 

zuiden van Zaltbommel ten behoeve van de veerkracht van het watersysteem.  

 

W a t er k e r i n g en  

In het plangebied bevinden zich dijken, die een functie hebben als waterke-

ring. Het stelsel van de primaire waterkeringen beschermt het achterliggende 

land tegen hoge waterstanden van grote buitenwateren en is daarmee essenti-

eel voor de veiligheid binnen en buiten het plangebied. Het is daarom van 

belang dat de primaire waterkering op een juiste wijze in het bestemmings-

plan wordt opgenomen. De primaire waterkeringen hebben een kernzone, 

beschermingszone én een buitenbeschermingszone. Overeenkomstig de wens 

van het waterschap zijn de kernzone en de beschermingszone is het bestem-

mingsplan vastgelegd met de dubbelbestemming ‘Waterstaat – Waterkering’ en 

gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone dijk – 1’. Ontwikkelingen zijn hier alleen 

mogelijk voorzover deze zijn te verenigen met de functie van waterkering. 

Daarnaast is de Meidijk een regionale waterkering en zijn er divers zomerkades 

aanwezig in het plangebied. 

 

L e i d i n g e n  

In het plangebied zijn meerdere rioolpersleidingen gelegen, er is tevens een 

waterleiding van Dunea gelegen waarvoor een planologische bescherming 

noodzakelijk is. 

 

B e l e i d s l i j n  G r o t e  R i v i e r e n  

In Zaltbommel speelt bij het waterbeheer het aspect veiligheid een grote rol, 

met name de bescherming tegen rivierwater. Het kabinet heeft een pakket 

maatregelen vastgesteld dat de rivieren meer ruimte geeft: de Planologische 

Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier. Hiermee krijgt het Nederlandse 

rivierengebied uiterlijk in 2015 een betere bescherming tegen hoogwater. 

Tegelijkertijd verbetert de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied. In-

middels heeft het kabinet de Beleidslijn Grote Rivieren vastgesteld. De Be-

leidslijn Grote Rivieren (2006) biedt meer mogelijkheden voor ruimtelijke 

ontwikkelingen langs de grote rivieren, binnen de randvoorwaarden die een 

veilige afvoer en berging van het rivierwater waarborgen. Binnen het toepas-
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singsgebied van de beleidslijn leidt een differentiatie van deelgebieden tot een 

onderscheid in twee regimes. Voor activiteiten die onder het 'bergend' regime 

vallen gelden rivierkundige randvoorwaarden, om de effecten op de afvoer of 

bergingscapaciteit van het rivierbed volledig te compenseren. Het 'stroomvoe-

rend' regime biedt slechts de mogelijkheid om toestemming te geven aan ri-

viergebonden activiteiten. Niet-riviergebonden activiteiten binnen dit regime 

zijn alleen mogelijk als er sprake is van het hergebruiken van bestaande ge-

bouwen, of als er met rivierverruimingsmaatregelen 'per saldo meer ruimte' 

voor de rivier wordt geboden.  

In de gemeente Zaltbommel heeft de Afgedamde Maas een bergend regime, en 

het project WaalWeelde. Dit project moet ervoor zorgen dat een de Waal, een 

van de drukste rivieren van Europa veiliger, sterker en mooier wordt. Het past 

dus binnen de Beleidslijn Grote Rivieren. 

 

De bouw- en gebruiksmogelijkheden van de bestemmingen gelegen binnen dit 

bergend regime zijn opgenomen conform de thans geldende regelingen. Voor 

de bouwmogelijkheden van woningen wordt verwezen naar paragraaf 5.10. 

3 . 4   

L a n d b o u w  

In het plangebied komen, naast enkele solitaire glastuinbouwbedrijven, circa 

100 agrarische bedrijven voor, voornamelijk melkveehouderijen. Deze bedrijfs-

tak heeft ook het grootste deel van de cultuurgrond (grasland) in gebruik. 

Daarnaast komen enkele andere agrarische bedrijven als fruitteelt, akkerbouw 

en paardenhouderijen voor. Het grootste deel van de agrarische bedrijven 

bestaat uit grondgebonden bedrijven. In het gebied komen relatief weinig 

intensieve agrarische bedrijven voor (al dan niet als hoofdactiviteit). Het gaat 

hierbij voornamelijk om varkenshouderijen en pluimveebedrijven.  

 

Circa de helft van de agrarische bedrijven bevindt zich in het open agrarische 

gebied, zie structuurvisie voor de gebiedsindeling. In dit gebied zijn tevens 

veruit de meeste intensieve bedrijven gelegen. In het gemengd landelijk ge-

bied komt ongeveer een derde van de bedrijven voor. 
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F i g u u r :  L i g g i n g  a g r a r i s c h e  b e d r i j v e n  ( i n  r o o d  d e  i n t e n s i e v e  v e e -

h o u d e r i j b e d r i j v e n )   

3 . 5   

W o n e n  

Verspreid door het buitengebied komen, buiten de kernen, ruim 600 burgerwo-

ningen voor. De woningen liggen voornamelijk op de (oorspronkelijke) oever-

wallen tussen de kernen. Op het Eiland Nederhemert, komen met name 

woningen in de vorm van lintbebouwing langs de Kasteellaan en de Kerklaan 

voor. Daarnaast komen bij (agrarische) bedrijven in het buitengebied vaak 

bedrijfswoningen voor.  

 

Door de verdergaande veranderingen (zoals schaalvergroting) in de agrarische 

sector zijn veel agrarische bedrijven beëindigd en zijn de bedrijfswoningen 

feitelijk in gebruik als burgerwoningen. Alsmede afgesplitste bedrijfswoningen 

van een nog in werking zijnde agrarisch bedrijf of een tweede bedrijfswoning 

die als burgerwoning wordt gebruikt. Op veel voormalige agrarische bouwper-

celen is sprake van een woonfunctie, waarbij de oorspronkelijke agrarische 

bebouwing nog aanwezig is, de woning op deze voormalige agrarische percelen 

wordt een voormalige agrarische bedrijfswoning’ genoemd. Bij deze woningen 

zijn dan ook nog grote hoeveelheden bijgebouwen aanwezig, die onder voor-

waarde in aanmerking kunnen komen voor functiewijziging.  

 

Bij diverse woningen (op voormalige agrarische percelen) komen kleinschalige 

nevenactiviteiten voor. Daarnaast worden woonpercelen gebruikt door hobby-

boeren. De verwachting is dat deze trends de komende jaren verder zullen 

gaan. 
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3 . 6   

B e d r i j v e n  

In het plangebied komen circa 70 niet agrarische bedrijven voor. De bedrijven 

zijn bevinden zich vooral op de overwallen nabij de dorpen in het gebied.  

Veel van deze bedrijven (niet alle) hebben een binding met het landelijk ge-

bied, zoals hoveniersbedrijven, loonwerkbedrijven, veehandelsbedrijven en 

landbouwmechanisatiebedrijven. Bij vrijwel alle bestaande (niet-agrarische) 

bedrijven is een bedrijfswoning aanwezig. 

Hiernaast bevinden zicht in het plangebied ook nog twee buitendijksgelegen 

bedrijventerreinen: De Neswaarden en De Rijswaard, met onder andere 

'zwaardere' bedrijvigheid zoals scheepswerf (cat 5.1), baksteenfabriek (cat 

4.1) en een betonfabriek (cat 4.2). 

 

De bestaande niet agrarische bedrijven zijn opgenomen in  de planregels. 

3 . 7   

M a a t s c h a p p e l i j k e -  e n  o v e r i g e  v o o r -

z i e n i n g e n  

In het plangebied komen verschillende maatschappelijke voorzieningen voor, 

zo komen er verscheidene (oude) begraafplaatsen voor.  

 

De Nederlands-hervormde kerk in Nederhemert-Zuid, gebouwd in de 14e-16e 

eeuw, is de enige kerk binnen het plangebied. Op 'Het Eiland' bevindt zich 

eveneens het kasteel Nederhemert, waarvan de eerste delen rond 1300 werden 

gebouwd. 

 

Aan de dijk bij Nederhemert staat de korenmolen Gebr. Remmerde. Het is een 

van de acht zeskantige houten molens die nog in Nederland staan.  

Ook bij Zuilichem bevindt zich een tweetal molens, waarvan er een binnen het 

plangebied valt. 

Overeenkomstig de molenverordening van de provincie Gelderland is op de 

verbeelding rond de molens de molenbiotoop (windvangzone) aangegeven met 

de aanduiding ‘vrijwaringszone-molenbiotoop’. 

3 . 8   

I n f r a s t r u c t u u r  

In het plangebied komen verschillende infrastructurele werken voor, zoals: 

- wegen; 

- openbaar vervoerverbindingen; 

- rijwiel- en wandelpaden. 

De kaart 'Infrastructuur' bevat een overzicht van al deze werken. 

 



 

292.00.50.00.04.toe - Bestemmingsplan Zaltbommel Buitengebied - 6 juni 2012 
 

34 

 

F i g u u r :  I n f r a s t r u c t u u r  p r o v i n c i a l e  e n  r i j k s w e g e n  

 

De in het plangebied aanwezige infrastructuur is grofweg in te delen in drie 

categorieën zoals opgenomen in de gemeentelijke categoriseringskaart: 

- stroomwegen of hoofdwegen; 

- gebiedsontsluitingswegen (regionale en lokale wegen); 

- erftoegangswegen. 

 
F i g u u r :  g e m e e n t e l i j k e  c a t e g o r i s e r i n g s k a a r t  

 

De Rijksweg A2 kan worden aangemerkt als een stroomweg en de provinciale 

wegen (de N322, N832 en N831) en andere grotere wegen (zoals de Maas- 

Waalweg) als gebiedsontsluitingswegen. De provinciale wegen vormen de be-

langrijkste ontsluitingswegen van het plangebied naast de A2. De intensiteiten 

van de provinciale wegen zijn in de navolgende figuur weergegeven. Op de 

onderliggende gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen, in beheer bij de 
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gemeente, zijn de intensiteiten (aanzienlijk lager).  

 

 
F i g u u r :  I n t e n s i t e i t e n  o p  p r o v i n c i a l e  w e g e n  i n  d e  g e m e e n t e  Z a l t -

b o m m e l  ( b r o n :  P r o v i n c i e  G e l d e r l a n d )  

 

De in het gebied aanwezige stroom- en gebiedsontsluitingswegen krijgen de 

bestemming ‘Verkeer’, inclusief de bermsloten en fietspaden. De spoorlijn 

krijgt een aparte bestemming. Binnen vrijwel alle bestemmingen zijn toe-

gangswegen en is verblijfgebied toegestaan. 
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4 4  U i t v o e r i n g s a s p e c -

t e n  

In dit hoofdstuk komen de diverse uitvoerbaarheidsaspecten aanbod. In een 

bestemmingsplan dient inzichtelijk worden gemaakt in hoeverre wat er wordt 

geregeld, ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd en of er geen belemme-

ringen vanuit bijvoorbeeld milieuaspecten. De uitvoerbaarheidsaspecten kun-

nen onder andere leiden tot randvoorwaarden die in regels zijn opgenomen. 

Achtereenvolgend komen de volgende aspecten aan bod: bodem, geluid, geur, 

luchtkwaliteit, externe veiligheid en kabels en leidingen.  

De meeste onderwerpen zijn in het planMER die in het kader van het bestem-

mingsplan is opgesteld nader uitgediept. 

4 . 1   

B o d e m  

In het kader van de onderzoeksplicht dient onder andere de bodemgesteldheid 

in het plangebied in kaart te worden gebracht. Onderzocht moet worden of de 

bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een eventuele bodemverontreini-

ging heeft voor de uitvoerbaarheid van het plan.  

 

Binnen het plangebied zijn vrij veel locaties, waar op grond van het historische 

gebruik mogelijke vervuiling aanwezig is. Dit is voornamelijk doordat er olie-

tanks aanwezig zijn of waren of door de opslag van bestrijdingsmiddelen.  

 

Een nieuwe bestemming mag pas worden opgenomen, als is aangetoond dat de 

bodem geschikt (of geschikt te maken) is voor de nieuwe of aangepaste be-

stemming. Wanneer (een deel van) de bodem in het plangebied is verontrei-

nigd, moet worden aangetoond dat het bestemmingsplan, rekening houdend 

met de kosten van sanering, financieel uitvoerbaar is. Bodemonderzoeken 

mogen niet meer dan 5 jaar oud zijn. Indien er sprake is van bouwactiviteiten, 

is ook in het kader van de bouwvergunning onderzoek naar de kwaliteit van de 

bodem nodig. In de praktijk worden deze onderzoeken vaak gecombineerd. 

 

C o n c l u s i e  

In het bestemmingsplan zijn echter alleen de bestaande situaties vastgelegd. 

Wanneer op basis van de mogelijkheden uit dit bestemmingsplan een omge-

vingsvergunning wordt aangevraagd(of een wijzigingsprocedure wordt doorlo-

pen), zal een bodemonderzoek overlegd moeten worden. Specifiek 

bodemonderzoek is in het kader van dit bestemmingsplan dus niet noodzake-

lijk, omdat geen concrete ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. 
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4 . 2   

G e l u i d  

In het kader van de Wet geluidhinder is voornamelijk het geluid als gevolg van 

(spoor)wegverkeer en bedrijfsmatige activiteiten van belang. Daarnaast zijn er 

gebieden aangewezen, die gevoelig zijn voor (te veel) geluidshinder.  

 

Voor de A2 geldt een geluidszone van 400 m en voor de overige wegen buiten 

de bebouwde kom geldt een geluidszone van 250 m.  

 

De spoorlijn Utrecht-Den Bosch heeft een zone van 600 m aan weerszijde van 

het spoor. 

 

Bij de bouw van nieuwe geluidsgevoelige functies (bijvoorbeeld (bedrijfs-) 

woningen) moet door middel van akoestisch onderzoek worden aangetoond dat 

voldaan wordt aan de normen uit de Wet geluidhinder. 

Aangezien het bestemmingsplan alleen de bestaande aanwezige woningen 

vastlegt, is het uitvoeren van een akoestisch onderzoek niet noodzakelijk. 

 

In het buitengebied van Zaltbommel komen bedrijven voor die, door middel 

van hun geluidscontour, beperkingen kunnen opleggen ten aanzien van ontwik-

kelingen, die geluidsgevoelig zijn. Daarnaast kunnen ook bedrijven buiten het 

plangebied hun geluidscontour deels over het plangebied hebben liggen. 

Binnen de gemeente liggen drie gezoneerde bedrijventerreinen.  

- binnen het plangebied van het bestemmingsplan liggen twee gezoneerde 

bedrijventerreinen:  

- 'De Rijswaard' te Aalst 

- 'De Neswaarden' te Aalst 

De geluidscontouren van deze bedrijventerreinen zijn opnieuw bepaald 

(Akoestisch onderzoek herziening geluidszone industrieterrein Neswaarden 

te Aalst, Regio Rivierenland, 2 april 2012) (Herziening geluidszone De Rijs-

waard te Aalst, LBP Sight, 17 januari 2013) en opgenomen in het voorliggen-

de bestemmingsplan.  

Uit deze onderzoeken is gebleken dat voor respectievelijk twee bestaande 

woningen aan de Veerdam te Aalst, één bestaande woning en drie be-

staande woonboten aan de Maasdijk te Aalst een hogere grenswaarde be-

nodigd is. Hiervoor wordt een procedure hogere grenswaarden gevoerd. 

 

Net over de gemeentegrens, in de gemeenten Heusden en Woudrichem, liggen 

eveneens twee gezoneerde bedrijventerrein, waarvan de geluidszones gedeel-

telijk in het plangebied van het bestemmingsplan buitengebied van de ge-

meente Zaltbommel liggen (respectievelijk nabij Nederhemert-Zuid en 

Poederoijen). 

 

WEGVERKEER 

RAILVERKEERSLAWAAI 

GEZONEERDE BEDRIJVEN-

TERREINEN 
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G e l u i d s z o n e  H e e s b e e n  B a k k e r s d a m  

 

 
G e l u i d s z o n e  B o u m a n  A n d e l  

 

De geluidszones van de bedrijventerreinen in de buurgemeenten zijn opgeno-

men op de verbeelding.  

De provincie heeft op grond van de Wgh acht grote stiltegebieden aangewezen. 

Daarnaast ziet de provincie er in een aantal gebieden op toe dat de rust en 

stilte die er nu is, voor de toekomst wordt veiliggesteld. Dit zijn de stiltebe-

leidsgebieden. Binnen de stiltebeleidsgebieden mag het geluidsniveau bij ruim-

telijke initiatieven niet toenemen maar dient bij voorkeur af te nemen.  

Binnen het plangebied komen geen stiltegebieden of stiltebeleidsgebieden 

voor.  

STILTE (BELEIDS)GEBIED 
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C o n c l u s i e  

Bij het realiseren van nieuwe geluidsgevoelige functies moet worden voldaan 

aan de normen uit de Wet geluidhinder. Voor bedrijven in het gebied geldt dat 

zij binnen hun geluidscontouren moeten blijven om mogelijke ontwikkelingen 

door te laten gaan. 

4 . 3   

G e u r h i n d e r  

De Wet Geurhinder en veehouderij bedrijven (Wgv) vormt sinds 1 januari 2007 

het toetsingskader voor de milieuvergunning, als het gaat om geurhinder 

vanwege dierenverblijven van veehouderijen.  

 

De geurhinder wordt bepaald op basis van de achtergrondbelasting en de voor-

grondbelasting.  

 Met de voorgrondbelasting wordt de geurbelasting bedoeld, die wordt 

veroorzaakt door het veehouderijbedrijf dat de meeste geurbelasting op 

een voor geurhinder gevoelig object veroorzaakt.  

 De achtergrondbelasting wordt veroorzaakt door alle veehouderijen die 

rondom een geurgevoelig object zijn gelegen en betreft alleen de geur-

hinder door stalemissies (dus niet het uitrijden van mest). De achter-

grondbelasting is een goede maat om de effecten van geurhinder op het 

woon- en leefmilieu te kunnen beoordelen. 

 

Het RIVM hanteert voor haar milieukwaliteitsrapportages en toekomstverken-

ningen voor het aspect geurhinder onderstaande 'milieukwaliteitscriteria'. Deze 

geven de relatie weer tussen de achtergrondbelasting, de kans op geurhinder 

en een classificatie van het woon- en leefmilieu. Deze indeling wordt ook ge-

bruikt bij de kaarten van het planMER. 

 

M i l i e u k w a l i t e i t s c r i t e r i a  v o o r  g e u r h i n d e r  

Achtergrondbelasting in ou  Kans op geurhinder  Beoordeling leefklimaat 

0-3.0 <5% Zeer goed 

3.1-7.4 5-10 % Goed 

7.5-13.1 10-15 Redelijk goed 

13.2-20.0 15-20 Matig 

20.1-28.3 20-25 Tamelijk slecht 

28.4-38.5 25-30 Slecht 

38.6-50.7 30-35 Zeer slecht 

>50.7 >35% Extreem slecht 

 

Bureau De Roever heeft de geurbelasting door toedoen van alle vergunde vee-

houderijen binnen de gemeente Zaltbommel en in de bufferzone van 2 km 

daaromheen in beeld gebracht. Deze veehouderijen zijn in werking in de ver-

gunde of gemelde omvang. Het leefklimaat behorende bij deze situatie, is op 

de kaart weergegeven.  
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G e u r c o n t o u r e n  H u i d i g e  s i t u a t i e  

 

Uit de kaart blijkt dat het leefklimaat in het grootste gedeelte van de gemeen-

te 'zeer goed' is. Alleen in de directe omgeving van een aantal grote intensieve 

veehouderijen is het leefklimaat slechter. In onderstaande tabel is het leefkli-

maat ter plaatse van de bebouwde kommen in de gemeente weergegeven. 

 

 
T a b e l :  L e e f k l i m a a t  t e r  p l a a t s e  v a n  d e  b e b o u w d e  k o m m e n }  

Bebouwde kom Leefklimaat (minstens) Leefklimaat (hoogstens) 

Aalst slecht zeer goed 

Brakel zeer goed zeer goed 

Bruchem matig goed 

Delwijnen goed zeer goed 

Gameren redelijk goed zeer goed 

Kerkwijk goed zeer goed 

Nederhemert zeer goed zeer goed 

Nieuwaal goed zeer goed 

Poederoijen zeer goed zeer goed 

Zaltbommel redelijk goed zeer goed 

Zuilichem goed zeer goed 
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C o n c l u s i e  

Ter plaatse van de meeste bebouwde kommen is het leefklimaat op zijn minst 

'goed'. Nabij de dorpskern van Aalst ligt een grote veehouderij, die zorgt voor 

een hogere geurbelasting op de rand van de bebouwde kom.  

Bij Gameren is het leefklimaat gekwalificeerd als 'redelijk goed', vanwege 

enkele grote veehouderijen ten zuiden van de dorpskern.  

Deze veehouderijen ten zuiden van Gameren zorgen, samen met enkele vee-

houderijen ten oosten van de dorpskern Bruchem, voor een 'matig' of 'redelijk 

goed' leefklimaat ter plaatse van Bruchem.  

Ter plaatste van het zuidwestelijke deel van de kern Zaltbommel is het leef-

klimaat als gevolg van de aanwezigheid van de eerder genoemde veehouderij-

en tussen Gameren en Bruchem 'redelijk goed'. 

4 . 4   

L u c h t k w a l i t e i t  

De Wet milieubeheer, afdeling 5.2 Luchtkwaliteitseisen betreft het wettelijk 

kader met betrekking tot de luchtkwaliteit. Dit onderdeel wordt ook wel ‘Wet 

Luchtkwaliteit’ genoemd welke op 15 november 2007 in werking is getreden. 

Met het inwerking treden van deze wet is het Besluit luchtkwaliteit 2005 ko-

men te vervallen. Het gedeelte van het Besluit luchtkwaliteit 2005 dat betrek-

king heeft op de grenswaarden voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen is 

opgenomen als bijlage 1 behorende bij de Wet milieubeheer. De Wet milieu-

beheer, afdeling 5.2 (luchtkwaliteitseisen) ziet hierdoor toe op de bescherming 

van de gezondheid van de mens ten gevolge van de luchtkwaliteit. 

 

De gevolgen van luchtverontreiniging zijn bijvoorbeeld schade aan de gezond-

heid van mensen en dieren en schade aan planten en gebouwen. Stikstofdioxi-

de (NO2) en fijnstof (PM10) veroorzaken gezondheidsklachten en versterken 

hooikoorts, allergische en astmatische problemen.  

De voornaamste bronnen van luchtverontreiniging zijn wegverkeer, industriële 

bedrijven en de landbouw.  

 

S t i k s t o f d i o x i d e  

Veruit de belangrijkste bron van stikstofdioxide in de buitenlucht is het gemo-

toriseerd verkeer. Momenteel worden in Nederland de normen voor stikstofdi-

oxide in stedelijke gebieden en nabij drukke verkeerswegen regelmatig over-

schreden. Daarbuiten liggen de concentraties ver onder de Europese grens-

waarden. Dat is ook het geval in het buitengebied van Zaltbommel. Dat is te 

zien in de bijgaande afbeelding.  
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S i t u a t i e  s t i k s t o f d i o x i d e  ( b r o n :  h t t p : / / g e o d a t a . r i v m . n l / g c n / )  

 

F i j n s to f  

De huidige concentraties fijnstof worden voor een belangrijk deel veroorzaakt 

door de al aanwezige achtergrondconcentraties. In landelijke gebieden met 

een agrarisch karakter wordt een belangrijk deel van het fijnstof in de lucht 

veroorzaakt door de veehouderij en het wegverkeer.  

 

Op basis van onderzoek van het RIVM blijkt dat de concentratie in het plange-

bied in de huidige situatie maximaal 29 µg/m
3
 bedraagt. Daarmee blijven de 

concentraties ruim binnen de grenswaarden. In ieder geval zijn er in en 

rondom het plangebied geen knelpunten ten aanzien van fijnstof. 
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S i t u a t i e  f i j n s t o f ,  ( b r o n :  h t t p : / / g e o d a t a . r i v m . n l / g c n / )  

 

C o n c l u s i e  

Op basis van gegevens van het RIVM is te concluderen dat er rondom het plan-

gebied geen knelpunten zijn ten aanzien van fijnstof. 

4 . 5   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

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

de risico's als gevolg van de opslag en verwerking van gevaarlijke stoffen bin-

nen inrichtingen en het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, rail, het 

water of door buisleidingen. Het uitgangspunt van het beleid is dat burgers 

voor de veiligheid van hun omgeving mogen rekenen op een basis bescher-

mingsniveau (normen voor het plaatsgebonden risico). Daarnaast moet in een 

aantal gevallen de kans op een groot ongeluk met meerdere slachtoffers 

(groepsrisico) worden afgewogen en verantwoord binnen het invloedsgebied.  

 

R i s i co k aa r t  

Op de provinciale risicokaart is aangegeven waar relevante risicobedrijven, 

transportroutes en/of buisleidingen zijn gelegen. Hieronder is een uitsnede van 

deze risicokaart weergegeven. 
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B e v i - i n r i c h t i n g e n  

Voor (de omgeving van) risicorelevante bedrijven is met name het 'Besluit ex-

terne veiligheid inrichtingen' (Bevi) en de bijbehorende "Regeling externe vei-

ligheid inrichtingen" (Revi) van belang. Het Bevi schrijft voor om te toetsen 

aan de normen voor het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR) te 

verantwoorden bij de bouw of vestiging van (beperkt) kwetsbare objecten 

binnen een invloedsgebied. 

Binnen en nabij het plangebied, komen inrichtingen voor die in het kader van 

het Bevi als risicovol zijn aangewezen. In de navolgende tabel zijn de relevan-

te Bevi-inrichtingen opgenomen met de afstanden tot de contouren voor het 

plaatsgebonden risico van 10-6/jaar (PR 10-6 contour) en tot de grenzen van 

de invloedsgebieden (waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico 

relevant is).  

 

Naam inrichting PR 10-6 contour Grens invloedsgebied 

Sachem (Zaltbommel) Volgens een QRA d.d. 28-11-

2012 ligt het plangebied ligt 

niet binnen deze veiligheids-

afstand 

Volgens een QRA d.d. 28-11-

2012 ligt een klein deel van 

het plangebied binnen het 

invloedsgebied 

LPG-tankstation De 

Lucht West (Bruchem) 

LPG-vulpunt: 45 m 

LPG-resevoir: 25 m 

LPG-afleverinstallatie:15 m 

LPG-vulpunt: 150 m 

LPG-reservoir: 150 m 

LPG-tankstation De 

Lucht Oost (Bruchem) 

LPG-vulpunt: 110 m 

LPG-resevoir: 25 m 

LPG-afleverinstallatie:15 m 

LPG-vulpunt: 150 m 

LPG-reservoir: 150 m 

LPG-tankstation De Waluwe 

(Zaltbommel) 

LPG-vulpunt: 45 m 

LPG-resevoir: 25 m 

LPG-afleverinstallatie:15 m 

LPG-vulpunt: 150 m 

LPG-resevoir: 150 m 

LPG-tankstation 

Teeuwen-Horssen 

(Zuilichem) 

LPG-vulpunt: 45 m 

LPG-resevoir: 120 m 

LPG-afleverinstallatie:15 m 

LPG-vulpunt: 150 m 

LPG-reservoir: 150 m 

Neptune (Aalst) Ca. 30 m rondom de 

propaantank 

Opstelplaats propaantank-

wagen: max. 300 m 

Maatschap Bronk Propaantank en opstelplaats Propaantank en opstelplaats 



 

292.00.50.00.04.toe - Bestemmingsplan Zaltbommel Buitengebied - 6 juni 2012 
 

46 

(Bruchem) tankwagen: ca. 20 m propaantankwagen: 300 m 

BMN (Nieuwaal) Stalling tankwagen: afhanke-

lijk van te treffen maatrege-

len 

Stallingsplaats propaantank-

wagen: 185 m 

 

Overeenkomstig het gestelde in de EV-visie van Zaltbommel is opgenomen dat 

de nieuwvestiging van Bevi-bedrijven niet is toegestaan. 

Hieronder is een toetsing aan de normen voor het plaatsgebonden risico en een 

verantwoording van het groepsrisico opgenomen. 

 

S a c h em  

Aangezien het plangebied niet ligt binnen de PR 10-6 contour vanwege Sachem 

wordt voldaan aan de grens- en richtwaarde voor het PR. Voor een verant-

woording GR moeten in principe meerdere (kwantitatieve en kwalitatieve) 

aspecten worden beschouwd. Aangezien bestemmingen voor (beperkt) kwets-

bare objecten binnen het plangebied ruimschoots liggen buiten de PR 10-8 

contour van Sachem, is de bijdrage van objecten binnen het plangebied aan 

het groepsrisico verwaarloosbaar. Bovendien is sprake is van een conserverend 

plan, waardoor het groepsrisico niet toeneemt. Dit is aanleiding om geen nade-

re invulling te geven aan de verantwoordingsplicht en het groepsrisico vanwege 

Sachem verantwoord te achten. 

 

L P G - t a nk s t a t i on  De  L u c h t  W e s t  

Binnen de PR 10-6 contouren zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten gelegen. 

Daarnaast is een veiligheidszone ter grootte van deze risicocontouren opgeno-

men, waarbinnen geen nieuwbouw ten behoeve van kwetsbare en beperkt 

kwetsbare objecten is toegestaan. Hierdoor wordt voldaan aan de grens- en 

richtwaarde voor het PR. Voor een verantwoording GR moeten meerdere 

(kwantitatieve en kwalitatieve) aspecten worden beschouwd. 

Binnen de invloedsgebieden van het LPG-tankstation ligt een agrarisch bedrijf, 

een wegrestaurant (behorend bij het LPG-tankstation) en een deel van een 

parkeerterrein ten behoeve van het wegrestaurant. Alleen het agrarisch be-

drijf is relevant voor een berekening van het groepsrisico. Aangezien sprake is 

van een overwegend conserverend bestemmingsplan, neemt de personendicht-

heid niet toe in vergelijking met de vigerende bestemmingsplannen. Uitgaande 

van de bestemmingen binnen het invloedsgebied wordt een laag groepsrisico 

verwacht. In ieder geval wordt de oriënterende waarde niet overschreden. 

Bij een ongeval met gevaarlijke stoffen kunnen ook personen binnen het tank-

station, op de parkeerplaats of op de weg slachtoffer worden. De kans op een 

groot ongeval met gevaarlijke stoffen wordt beperkt door de toepassing van 

hittewerende coating op de tankwagen die het tankstation bevoorraad, een 

gunstige opstellocatie voor de tankwagen, maatregelen waaraan voldaan moet 

worden op grond van de milieuvergunning, en een goede bereikbaarheid van 

het tankstation voor de brandweer. 

Verder zijn voldoende vluchtwegen (afgekeerd van de risicobron) aanwezig om 

(beperkt) kwetsbare objecten van derden te ontvluchten. Gunstig is ook dat 
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geen (geprojecteerde) bestemmingen binnen het invloedsgebied bestemd zijn 

voor (de opvang van) groepen verminderd zelfredzame personen. 

 

Gelet op bovengenoemde overwegingen is er aanleiding om het groepsrisico 

verantwoord te achten.  

 

L P G - t a nk s t a t i on  De  L u c h t  O o s t  

Binnen de PR 10-6 contouren zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten gelegen. 

Daarnaast is een veiligheidszone ter grootte van deze risicocontouren opgeno-

men, waarbinnen geen nieuwbouw ten behoeve van kwetsbare en beperkt 

kwetsbare objecten is toegestaan. Hierdoor wordt voldaan aan de grens- en 

richtwaarde voor het PR. 

Voor een verantwoording GR moeten meerdere (kwantitatieve en kwalitatieve) 

aspecten worden beschouwd. 

Binnen de invloedsgebieden van het LPG-tankstation liggen geen (beperkt) 

kwetsbare objecten. Hierdoor is het groepsrisico verwaarloosbaar. Bij een 

ongeval met gevaarlijke stoffen kunnen wel personen binnen het tankstation, 

op de parkeerplaats of op de weg slachtoffer worden. De kans op een groot 

ongeval met gevaarlijke stoffen wordt beperkt door de toepassing van hittewe-

rende coating op de tankwagen die het tankstation bevoorraad, een gunstige 

opstellocatie voor de tankwagen, maatregelen waaraan voldaan moet worden 

op grond van de milieuvergunning, en een goede bereikbaarheid van het tank-

station voor de brandweer. Verder zijn voldoende vluchtwegen (afgekeerd van 

de risicobron) aanwezig om (beperkt) kwetsbare objecten van derden te ont-

vluchten. Gunstig is ook dat geen (geprojecteerde) bestemmingen binnen het 

invloedsgebied bestemd zijn voor (de opvang van) groepen verminderd zelfred-

zame personen. Gelet op bovengenoemde overwegingen is er aanleiding om 

het groepsrisico verantwoord te achten. 

 

L P G - t a nk s t a t i on  De  W a l uw e  

Binnen de PR 10-6 contouren zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten gelegen. 

Daarnaast is een veiligheidszone ter grootte van deze risicocontouren opgeno-

men, waarbinnen geen nieuwbouw ten behoeve van kwetsbare en beperkt 

kwetsbare objecten is toegestaan. Hierdoor wordt voldaan aan de grens- en 

richtwaarde voor het PR. Voor een verantwoording GR moeten meerdere 

(kwantitatieve en kwalitatieve) aspecten worden beschouwd. 

Binnen de invloedsgebieden van het LPG-tankstation liggen een drietal wonin-

gen binnen het plangebied, een drietal woningen binnen de bebouwde kom 

(buiten het plangebied), een klein deel van een kantoorgebouw (buiten het 

plangebied) en een braakliggend terrein waar een kantoorgebouw is toege-

staan (buiten het plangebied). Aangezien sprake is van een overwegend con-

serverend bestemmingsplan, neemt de personendichtheid niet toe in 

vergelijking met de vigerende bestemmingsplannen. Door adviesbureau 

Oranjewoud is op 14 oktober 2010 een groepsrisicoberekening uitgevoerd met 

de LPG groepsrisico berekeningsmodule. Uitgaande van een bevoorrading door 

een tankwagen met hittewerende coating wordt de oriënterende waarde van 

het groepsrisico niet overschreden. De kans op een groot ongeval met gevaar-
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lijke stoffen wordt beperkt door de toepassing van hittewerende coating op de 

tankwagen die het tankstation bevoorraad, een gunstige opstellocatie voor de 

tankwagen, maatregelen waaraan voldaan moet worden op grond van de mili-

euvergunning, en een goede bereikbaarheid van het tankstation voor de 

brandweer. Verder zijn voldoende vluchtwegen (afgekeerd van de risicobron) 

aanwezig om (beperkt) kwetsbare objecten van derden te ontvluchten. Gunstig 

is ook dat (geprojecteerde) bestemmingen binnen het invloedsgebied niet 

bestemd zijn voor (de opvang van) groepen verminderd zelfredzame personen. 

Gelet op bovengenoemde overwegingen is er aanleiding om het groepsrisico 

verantwoord te achten. 

 

L P G - t a nk s t a t i on  T ee uw e n - V a n  H o r s s e n  ( Z u i l i c h em )  

Binnen de PR 10-6 contouren zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten gelegen. 

Daarnaast is een veiligheidszone ter grootte van deze risicocontouren opgeno-

men, waarbinnen geen nieuwbouw ten behoeve van kwetsbare en beperkt 

kwetsbare objecten is toegestaan. Hierdoor wordt voldaan aan de grens- en 

richtwaarde voor het PR. Voor een verantwoording GR moeten meerdere 

(kwantitatieve en kwalitatieve) aspecten worden beschouwd. Binnen de in-

vloedsgebieden van het LPG-tankstation liggen enkele agrarische bedrijven en 

bedrijfswoningen. Aangezien sprake is van een overwegend conserverend be-

stemmingsplan, neemt de personendichtheid niet toe in vergelijking met de 

vigerende bestemmingsplannen. Uitgaande van de bestemmingen binnen het 

invloedsgebied wordt verwacht dat de oriënterende waarde niet wordt over-

schreden. De kans op een groot ongeval met gevaarlijke stoffen wordt beperkt 

door de toepassing van hittewerende coating op de tankwagen die het tanksta-

tion bevoorraad, een gunstige opstellocatie voor de tankwagen, maatregelen 

waaraan voldaan moet worden op grond van de milieuvergunning, en een goe-

de bereikbaarheid van het tankstation voor de brandweer. Verder zijn vol-

doende vluchtwegen (afgekeerd van de risicobron) aanwezig om (beperkt) 

kwetsbare objecten van derden te ontvluchten. Gelet op bovengenoemde 

overwegingen is er aanleiding om het groepsrisico verantwoord te achten. 

 

N e p t u ne  ( V e e r w eg ,  A a l s t )  

Binnen de PR 10-6 contouren zijn geen kwetsbare objecten gelegen. Er ligt wel 

een deel van een sportterrein binnen deze contour. Een sportterrein kan wor-

den beschouwd als een beperkt kwetsbaar object. In het plan is opgenomen 

dat binnen een veiligheidszone ter grootte van deze PR 10-6 contour geen 

nieuwbouw ten behoeve van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten is toe-

gestaan. Hierdoor wordt voldaan aan de grens- en richtwaarde voor het PR. 

Voor een verantwoording GR moeten meerdere (kwantitatieve en kwalitatieve) 

aspecten worden beschouwd. Binnen het invloedsgebied van de propaantank 

liggen enkele bedrijven, een tweetal woningen en een sportterrein. Aangezien 

sprake is van een overwegend conserverend bestemmingsplan, neemt de per-

sonendichtheid niet toe in vergelijking met de vigerende bestemmingsplannen. 

Uitgaande van de bestemmingen binnen het invloedsgebied wordt verwacht 

dat de oriënterende waarde niet wordt overschreden. 
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De kans op een groot ongeval met gevaarlijke stoffen wordt beperkt door 

maatregelen waaraan voldaan moet worden op grond van de milieuvergunning. 

Andere mogelijkheden ter beperking van het groepsrisico zijn het opstellen van 

de propaantankwagen op een veilige locatie binnen de eigen inrichting, het 

limiteren van de maximale propaandoorzet, het beperken van de maximale 

inhoud van de propaantankwagen en aflevering van propaan op tijden dat niet 

of nauwelijks personen aanwezig zijn in de voetbalkantine en op het nabijge-

legen voetbalterrein. In overleg met het bedrijf en de propaanleverancier 

zullen deze maatregelen of een aantal van deze maatregelen in de vergunning 

worden vastgelegd. Gelet op bovengenoemde overwegingen is er aanleiding om 

het groepsrisico verantwoord te achten. 

 

M a a t s c ha p  B r o n k  ( B r u c h em )  

Binnen de PR 10-6 contouren zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten gelegen. 

Daarnaast kunnen binnen deze contour geen (beperkt) kwetsbaar object wor-

den gevestigd. Hierdoor wordt voldaan aan de grens- en richtwaarde voor het 

PR. Voor een verantwoording GR moeten meerdere (kwantitatieve en kwalita-

tieve) aspecten worden beschouwd. 

Binnen het invloedsgebied van de propaantank en het vulpunt liggen 3 bouw-

vlakken voor agrarische bedrijven, 3 woonbestemmingen en 2 bedrijfsbestem-

mingen. Aangezien sprake is van een overwegend conserverend 

bestemmingsplan, neemt de personendichtheid niet toe in vergelijking met de 

vigerende bestemmingsplannen. Uitgaande van de bestemmingen binnen het 

invloedsgebied wordt een laag groepsrisico verwacht. In ieder geval wordt de 

oriënterende waarde niet overschreden. De kans op een groot ongeval met 

gevaarlijke stoffen wordt beperkt door de toepassing van hittewerende coating 

op de tankwagen die het tankstation bevoorraad, een gunstige opstellocatie 

voor de tankwagen, maatregelen waaraan voldaan moet worden op grond van 

de milieuvergunning, en een goede bereikbaarheid van het tankstation voor de 

brandweer. Binnen de meest relevante zone voor de zelfredzaamheid zijn 

verder voldoende vluchtwegen (afgekeerd van de risicobron) aanwezig om 

(beperkt) kwetsbare objecten van derden te ontvluchten. 

Gelet op bovengenoemde overwegingen is er aanleiding om het groepsrisico 

verantwoord te achten. 

 

B M N  ( N i eu w a a l )  

Uitgaande van berekening van de PR 10-6 contour op basis van standaard onge-

valscenario’s ligt deze contour niet over bestemmingen voor (beperkt) kwets-

bare objecten die zijn gelegen binnen het plangebied. Hierdoor wordt voldaan 

aan de grens- en richtwaarde voor het PR. Voor een verantwoording GR moe-

ten meerdere (kwantitatieve en kwalitatieve) aspecten worden beschouwd. 

Binnen het invloedsgebied van de stallingsplaats voor de propaantankwagen 

propaantank ligt een bouwvlak voor een agrarische bestemming en woonbe-

stemming. Daarnaast liggen binnen het invloedsgebied een aantal woningen, 

een kerkgebouw en bedrijven die buiten het plangebied zijn gelegen. Uitgaan-

de van een berekening van het groepsrisico op basis van standaard ongevalsce-
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nario's is sprake van een beperkt groepsrisico. In ieder geval wordt de oriënte-

rende waarde niet overschreden. 

De kans op een groot ongeval met gevaarlijke stoffen kan worden beperkt door 

verkleinen van de kans op een omgevingsbrand in de omgeving van de stal-

lingsplaats, het vergroten van de afstand tussen brandbare objecten en de 

propaantankwagen en/of het beperken van de stallingstijd. In overleg met het 

bedrijf zullen maatregelen ter beperking van de kans op een groot ongeval met 

gevaarlijke stoffen worden vastgelegd in de vergunning voor het bedrijf. Bin-

nen de meest relevante zone voor de zelfredzaamheid zijn verder voldoende 

vluchtwegen (afgekeerd van de risicobron) aanwezig om (beperkt) kwetsbare 

objecten van derden te ontvluchten. Gelet op bovengenoemde overwegingen is 

er aanleiding om het groepsrisico verantwoord te achten. 

 

O v e r i g e  s t a t i o na i r e  r i s i c o b r o n ne n  

Binnen het plangebied zijn diverse stationaire risicobronnen (niet zijnde Bevi) 

binnen het plangebied gelegen, waarbij veiligheidsafstanden moeten worden 

aangehouden tot (beperkt) kwetsbare objecten op grond van het Activiteiten-

besluit. Het gaat dan met name om propaantanks en gasdrukregel- en meetsta-

tions. Op grond van het Activiteitenbesluit moeten veiligheidsafstanden 

worden aangehouden van 10 tot 25 m vanaf propaantanks en bijbehorende 

opstelplaatsen voor tankauto's tot (beperkt) kwetsbare objecten. Op de risico-

kaart zijn alleen de propaantanks aangegeven met een inhoud groter dan 3 

m3. Daarnaast moeten rond gasdrukregel- en meetstations veiligheidsafstan-

den van 4 tot 25 meter worden aangehouden tot (beperkt) kwetsbare objec-

ten. Een redelijk groot gasdrukregel- en meetstation (van type C) binnen het 

plangebied is gelegen aan de Unieweg 6 in Zaltbommel. Volgens het Activitei-

tenbesluit moeten veiligheidsafstanden van 4 en 25 m worden aangehouden 

vanaf het station tot respectievelijk beperkt kwetsbare en kwetsbare objec-

ten. De 25 meter contour van het station ligt buiten de bestemmingsgrens. 

Hierbinnen zijn geen kwetsbare objecten geprojecteerd. Aangezien sprake is 

van een overwegend conserverend bestemmingsplan, wordt verwacht dat geen 

knelpunten zullen optreden. 

 

B u i s l e i d i n g en  

Buisleidingen zijn van invloed op de externe veiligheid, vanwege de veiligheid, 

de betrouwbaarheid en de grote transportcapaciteit, spelen in Nederland buis-

leidingen een belangrijke rol bij het transport van brandstoffen en andere 

gevaarlijke stoffen. Buisleidingen vormen een 'vitale infrastructuur' die een 

goede regeling en een gepaste bescherming behoeft. Door de gemeente lopen 

enkele hogedruk aardgasleidingen. Op 1 januari 2011 is het Besluit externe 

veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden met de bijbehorende Rege-

ling externe veiligheid buisleidingen (Revb). Dit besluit omvat de nieuwe re-

gelgeving op het gebied van buisleidingen, waardoor gevaarlijke stoffen 

worden vervoerd.  
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In het Bevb is aangegeven dat getoetst moet worden aan de normen voor het 

plaatsgebonden risico, een belemmerende strook moet worden opgenomen en 

het groepsrisico moet worden verantwoord. Dit laatste is aan de orde indien de 

aanleg, bouw of vestiging van een (beperkt) kwetsbaar object wordt toegela-

ten binnen een invloedsgebied. Het gaat in het plangebied om de volgende 

leidingen: 

 

Risicobronnen PR 10-6 

contouren 

Belemme-

ringen-

strook 

(vanaf 

hartlijn) 

Grens 

invloedsge-

bied 

Gasleiding A-618 

16" en 76 bar 

0 m (grootste 

deel) en max. 50 

m over een klein 

deel 

5 m 230 m 

4" BRAK van Northern Petroleum 

Nederland 

0 m 5 m ca. 70 m 

Gasleiding A-527 18" en 66 bar 0 m 5 m 240 m 

Gasleiding W-531-08, 18" en 40 bar 0 m 4 m 95 m 

Gasleiding W-531-03, 6" en 40 bar 0 m 4 m 70 m 

Gasleiding W-531-07, 18" en 40 bar 0 m 4 m 200 m 

Gasleiding W-531-01, 12" en 40 bar 0 m 4 m 140 m 

Gasleiding W-531-02, 6" en 40 bar 0 m 4 m 70 m 

Gasleiding W-531-04, 6" en 40 bar 0 m 4 m 70 m 

Gasleiding W-531-09, 12" en 40 bar 

(loopt parallel aan W-531-04 tot 

A2) 

0 m 4 m 140 m 

Gasleiding W-531-10, 8" en 40 bar 0 m 4 m 95 m 

Defensieleiding (kerosine) 0 m 5 m 25 m 

 

De PR 10-6 contour ligt slechts voor een klein deel buiten één van de gasleidin-

gen. Binnen deze contour liggen geen (beperkt) kwetsbare objecten. Ook is het 

op grond van het bestemmingsplan niet toegestaan om binnen deze contour 

een (beperkt) kwetsbaar object te vestigen. Bij de andere leidingen ligt de PR 

10-6 contour ligt niet buiten de hartlijn van de leidingen. Hierdoor wordt vol-

daan aan de grens- en richtwaarde. Overeenkomstig het gestelde in het Bevb is 

een belemmeringenstrook van 4 tot 5 meter aan weerszijden van de leidingen 

opgenomen, waarbinnen bouw- en gebruiksbeperkingen gelden. Er zijn planre-

gels opgenomen in verband met de bescherming en het beheer van de leidin-

gen. Voor een verantwoording GR moeten meerdere (kwantitatieve en 

kwalitatieve) aspecten worden beschouwd. Binnen de meest relevante zone 

voor het groepsrisico en de zelfredzaamheid (100% letaliteitsgrens) van de 

leidingen zijn verspreid langs deze leidingen enkele (delen van) bestemmingen 

voor woningen, bedrijven en agrarische gebouwen gelegen. Dit geldt ook voor 

het gebied tussen de 100% letaliteitsgrens en de grens van het invloedsgebied. 

Aangezien sprake is van een overwegend conserverend bestemmingsplan, 

neemt de personendichtheid niet toe in vergelijking met de vigerende be-

stemmingsplannen. Uitgaande van deze bestemmingen wordt ingeschat dat 

sprake is van een laag of verwaarloosbaar groepsrisico. In ieder geval is het 
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groepsrisico niet hoger dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Hierdoor kan wor-

den volstaan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico. Binnen de 

meest relevante zone voor de zelfredzaamheid zijn over het algemeen vlucht-

wegen aanwezig om (beperkt) kwetsbare objecten van derden te ontvluchten 

in een richting die niet is gekeerd naar de risicobron. Gelet op bovengenoemde 

overwegingen is er aanleiding om het groepsrisico verantwoord te achten. 

 

V e r v o er  v an  g ev a a r l i j k e  s t o f f en  o v e r  w e g ,  w a t e r  e n  

s p o o r   

Over de A2, de Van Heemstraweg (N322), en de spoorlijn Utrecht-Den Bosch en 

de Waal vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. 

 

De PR 10-6 contour ligt niet buiten genoemde transportroutes. Hierdoor wordt 

voldaan aan de grens- en richtwaarde. Volgens het huidige toetsingskader (de 

Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen) is een verantwoording 

van het groepsrisico slechts nodig indien het groepsrisico (significant) toe-

neemt of de oriëntatiewaarde wordt overschreden. De meest relevante zone 

voor het groepsrisico is het gebied tot 200 meter vanaf de buitenrand van de 

transportroutes. Binnen deze zones zijn enkele (delen van) bestemmingen voor 

woningen, bedrijven en agrarische gebouwen gelegen. Aangezien sprake is van 

een overwegend conserverend bestemmingsplan, neemt de personendichtheid 

niet toe in vergelijking met de vigerende bestemmingsplannen. Uitgaande van 

deze bestemmingen wordt ingeschat dat sprake is van een beperkt groepsrisi-

co. In ieder geval is het groepsrisico niet hoger dan de oriëntatiewaarde. Aan-

gezien het groepsrisico naar verwachting niet toeneemt en de 

oriëntatiewaarde niet wordt overschreden, is een verantwoording van het 

groepsrisico niet nodig. 

 

4 . 6   

K a b e l s  e n  l e i d i n g e n  

Door het plangebied lopen een hoogspanningsleiding (ten zuidwesten van Zalt-

bommel), een brandstofleiding (ruim 100 m ten oosten van de Kaveling en 

Afsluitdijk, ten oosten van Zatlbommel, onder de Bommelsekade),   rioollei-

dingen (ten zuiden van Brakel, onder de Van Heemstraweg en Maas-Waalweg, 

ten zuiden van Zuilichem, ten oosten van Zaltbommel, onder Weitjesweg. 

Deze leidingen zijn inclusief de beschermingszones ter bescherming van de 

leidingen opgenomen.  



 

  
292.00.50.00.04.toe - Bestemmingsplan Zaltbommel Buitengebied - 6 juni 2012 
 

53 

5 5  J u r i d i s c h e  

p l a n o p z e t  

5 . 1   

I n l e i d i n g  

Het bestemmingsplan bestaat uit: 

- een toelichting; 

- regels; 

- een digitale verbeelding, die analoog uit zeven kaartbladen bestaat. 

 

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de gronden weergegeven. Naast 

een bestemming worden er ook aanduidingen en dubbelbestemmingen op de 

verbeelding weergegeven. Deze bestemmingen, aanduidingen en dubbelbe-

stemmingen zijn nader uitgewerkt in de regels. De regels en de verbeelding 

vormen samen het juridisch bindend deel van het bestemmingsplan. 

In de toelichting wordt gemotiveerd hoe de keuze van de bestemmingen tot 

stand is gekomen en waarom de regels zijn opgenomen. 

 

De regels zijn verdeeld over vier hoofdstukken: 

1. Inleidende regels. In dit hoofdstuk worden begrippen verklaard die in de 

regels worden gebruikt (artikel 1). Niet alle begrippen worden verklaard. 

Slechts die begrippen waarover interpretatiekwesties kunnen ontstaan en 

die daardoor een eenduidige toepassing van de regels kunnen verhinderen 

worden toegelicht. Ook is de wijze van meten in dit hoofdstuk bepaald (ar-

tikel 2). 

2. Bestemmingsregels. In het tweede hoofdstuk zijn de bestemmingsregels 

opgenomen. Per bestemming is aangegeven welke functies tot de bestem-

ming worden gerekend en wat de specifieke bouw- en gebruiksregels van 

de gronden zijn. 

3. Algemene regels. Het derde hoofdstuk bevat bepalingen met een algemeen 

karakter. Hierin is de anti-dubbeltelbepaling opgenomen, alsmede de al-

gemene bouw- en gebruiksregels, de algemene aanduidingsregels en alge-

mene afwijkingsregels en de algemene wijzigingsregels. 

4. Overgangs- en slotregels. In het laatste hoofdstuk is het overgangsrecht en 

de slotbepaling opgenomen. Hoewel het hier ook algemene bepalingen be-

treft, zijn deze vanwege hun meer bijzondere karakter in een apart hoofd-

stuk opgenomen.  

 

Hieronder worden de regels, voor zover dat nodig is voor een juiste interpreta-

tie van de juridische regeling in het plan, nader toegelicht. 
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B e s t aa n d e  s i t u a t i e  en  o n t w i kk e l i n g sm o g e l i j k h ed e n  

Bij het opstellen van het bestemmingsplan is als uitgangspunt gehanteerd dat 

(legale) bestaande functies in beginsel worden gerespecteerd en een positieve 

bestemming krijgen. In gevallen waarbij op dit moment meerdere functies of 

belangen een rol spelen, is een nadere afweging gemaakt. Uitgangspunt is dat 

het toekennen van een positieve bestemming met zich meebrengt dat een 

zekere uitbreidingsmogelijkheid moet worden geboden. 

 

Op de verbeelding van de kaart is de bestaande (planologische) situatie vastge-

legd. Voor zover mogelijk en ruimtelijk aanvaardbaar, zijn tevens reeds voor-

ziene ontwikkelingen meegenomen.  

Voor meeromvattende ontwikkelingen vormt de Structuurvisie buitengebied 

het toetsingskader. Als dergelijke ontwikkelingen positief worden gehono-

reerd, dan wordt hiervoor een afzonderlijk postzegelbestemmingsplan opge-

steld. 

Ontwikkelingswensen die in de afgelopen jaren al zijn binnengekomen, zijn nu 

beoordeeld en indien positief beoordeeld ook meegenomen in het voorliggende 

bestemmingsplan (voor zover hiervoor tijdig een ruimtelijke onderbouwing is 

ingediend en goedgekeurd). Een overzicht van deze initiatieven is in de bijlage 

opgenomen. 

5 . 2   

I n l e i d e n d e  r e g e l s  

Het bestemmingsplan voorziet in een aantal inleidende regels. In deze para-

graaf volgt een korte toelichting op deze regels.  

 

B e g r i p p e n  

Het opnemen van begripsbepalingen is beperkt tot die begrippen, waarbij 

sprake is van een (mogelijke) afwijkende betekenis in het algemeen spraakge-

bruik en/of technische begrippen waarbij een vereenvoudigde omschrijving de 

leesbaarheid bevordert. 

 

W i j ze  v a n  m e t en  

Met het oog op het kunnen bepalen van ondermeer de in de regels aangegeven 

oppervlakte, goot- en bouwhoogten en inhoud van bouwwerken, is aangegeven 

waar en hoe deze worden gemeten. Tevens is aangegeven welke onderdelen 

van gebouwen buiten beschouwing blijven bij het toepassen van de regels. Dit 

betreffen ondergeschikte bouwdelen zoals schoorstenen en masten en derge-

lijke.  
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5 . 3   

A g r a r i s c h e  b e s t e m m i n g e n  e n  a a n d u i -

d i n g e n   

T w e e  a g r a r i s ch e  b e s t e m m i n g en  

In het plangebied wordt een tweetal agrarische bestemmingen onderscheiden: 

1. 'Agrarisch' 

2. 'Agrarisch met waarden' 

 

De keuze voor de bestemming is daarbij ontleend aan de Structuurvisie buiten-

gebied. De zone gemengd landelijk gebied is daarbij bestemd tot ‘Agrarisch’. 

De delen van het plangebied waarin bijzondere landschappelijke of natuurlijke 

waarden aanwezig zijn, zijn bestemd als 'Agrarisch met waarden'. Binnen deze 

bestemming worden de volgende zones onderscheiden:  

- Overeenkomstig de zone Open agrarisch gebied uit de Structuurvisie heeft 

een groot deel van het buitengebied (met name de komgronden) de ge-

biedsaanduiding ‘openheid’ gekregen; 

- Voor de uiterwaarden is de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch - 

uiterwaard’ opgenomen; 

- Nieuwe Hollandse Waterlinie, zie paragraaf 5.12; 

- Waardevol landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie, zie paragraaf 5.12. 

 

Aan deze gebiedsaanduidingen is een zogenaamde omgevingsvergunning voor 

het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden 

(voorheen aanlegvergunning) gekoppeld. Door het verlangen van een omge-

vingsvergunning kan mogelijke aantasting van waardevolle gebiedskenmerken 

worden voorkomen. Fruitteelt en boomkwekerij zijn niet toegestaan binnen de 

aanduiding ‘openheid’, tenzij bestaand.  

 

V o r m en  v a n  a g r a r i s ch e  b e d r i j v i g h e i d  

De agrarische gronden zijn bestemd voor grondgebonden agrarische bedrijven. 

Alle bestaande bedrijven die op basis van de milieuvergunning een omvang 

hebben van meer dan 20 NGE worden gerekend tot de agrarische bedrijven en 

zijn derhalve voorzien van een agrarisch bouwvlak. Bedrijven tot 20 NGE gene-

reren over het algemeen niet genoeg inkomsten om in levensonderhoud te 

voorzien, waardoor deze als hobbymatig kunnen worden beschouwd, de 

20 NGE wordt vaak als grens gebruikt om onderscheid hierin te maken. 

In beginsel zijn hierbij de geldende bouwvlakken overgenomen, waarbij in 

ieder geval de bestaande (legale) gebouwen binnen het bouwvlak is gelegen.  

Bedrijven met een kleinere omvang zijn beoordeeld als 'hobbymatige agrari-

sche bedrijven' en zijn in principe voorzien van een woonbestemming.  

 

De bestaande bijzondere agrarische bedrijven zoals intensieve veehouderijen, 

kwekerijen, paardenhouderijen en (glas-) tuinbouwbedrijven zijn positief be-

stemd en uitsluitend toegestaan ter plaatse van de specifiek daarvoor opgeno-
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men aanduidingen: 'intensieve veehouderij', ’intensieve kwekerij’, 'glastuin-

bouw' en 'paardenhouderij'. 

 

B o u w v l ak  

Het bouwen ten behoeve van het agrarisch bedrijf is alleen toegestaan binnen 

de op de kaart aangegeven bouwvlakken. In principe dient alle bebouwing, 

inclusief mest-, sleufsilo's en opslag van grasrollen binnen het bouwvlak te 

worden geconcentreerd.  

 

Per agrarisch bouwvlak is in principe slechts een bedrijfswoning toegestaan. 

Daar waar reeds meerdere bedrijfswoningen zijn toegestaan, zijn deze aange-

duid, evenals de gevallen waarbij geen bedrijfswoning is toegestaan. 

 

Er is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen om een kleine overschrijding van 

het bouwvlak te kunnen toestaan (maximaal 20% van het bouwvlak), onder de 

voorwaarde dat hiervoor de noodzaak wordt aangetoond en het bouwvlak niet 

groter wordt dan 1,5 ha. Dit biedt een soepele oplossing voor situaties dat het 

bouwvlak net begint te knellen.  

Voor grotere veranderingen zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen: 

- verandering van vorm van het bouwperceel waarbij de oppervlakte niet 

wordt vergroot en/of vergroting van een bouwvlak tot 1,5 ha. Voor-

waarde is een goede landschappelijke inpassing. Tevens geldt als voor-

waarde voor deze wijzigingsbevoegdheid dat het vergrote bouwvlak op 

een goede manier in het landschap wordt ingepast. Hierbij wordt ge-

toetst aan de landschappelijke kernkwaliteiten uit de Structuurvisie bui-

tengebied; 

- vergroting van de oppervlakte kassen bij glastuinbouwbedrijven met 

maximaal 20%, overeenkomstig de afspraken in de Samenwerkingsover-

eenkomst, zoals benoemd in de Structuurvisie buitengebied.  

 

R e g e l i n g  b o u w  v e e s t a l l e n  

Uit het opgestelde planMER en de daarbij behorende Passende beoordeling op 

grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) is gebleken dat de uit-

breiding en bouw van veestallen mogelijk gevolgen kan hebben voor omliggen-

de Natura2000-gebieden. Daarom zijn hiervoor specifieke regels in de 

agrarische bestemming opgenomen:  

De bouw van nieuwe veestallen is bij recht niet toegestaan, maar wel door 

middel van een afwijking bij omgevingsvergunning. In die afwijkingsprocedure 

worden de effecten op de omliggende Natura2000-gebieden beoordeeld. De 

afwijkingsbevoegdheid kan alleen worden toegepast indien er geen sprake is 

van toename van ammoniakdepositie in omliggende Natura2000-gebieden, 

danwel wordt aangetoond dat het Natura2000-gebied niet gevoelig is voor 

verzuring waardoor er geen negatieve effecten zijn voor de instandhoudings-

doelstellingen van het Natura2000-gebied. 

In praktische zin betekent het dat medewerking kan worden verleend aan de 

afwijkingsbevoegdheid, indien een initiatiefnemer kan aantonen dat de bouw 

van de stallen past in de provinciale Verordening stikstof en natura2000, c.q. 
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er voldoende depositieruimte in de provinciale depositiebank aanwezig is om 

te kunnen salderen, waardoor er per saldo geen sprake is van toename van de 

depositie. 

 

In de praktijk kan dit in één aanvraag voor een omgevingsvergunning worden 

afgehandeld. Immers: bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor 

uitbreiding van een veehouderij vindt afstemming plaats met de provincie 

inzake de benodigde vergunning op grond van de Nb-wet 1998. Met de komst 

van de Wabo haken vergunningen in het kader van de Nb-wet 1998 aan bij de 

omgevingsvergunning. De provincie verstrekt dan niet langer een Nb-wet ver-

gunning, maar een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). Ofwel: in geval er 

samenloop is met een Wabo-activiteit, gaat de natuurbeschermingsvergunning 

op in de omgevingsvergunning. B&W zijn het bevoegde gezag en GS geven een 

verklaring van geen bedenkingen af.  

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van stallen 

voor een veehouderij is langs de weg van het aanhaken dus afstemming met de 

Nb-wet 1998 gegarandeerd. De omgevingsvergunning voor het bouwen van 

veestallen kan pas worden verleend als de provincie een verklaring van geen 

bedenkingen heeft afgegeven. Dat zal de provincie pas doen als duidelijk is dat 

de omgevingsvergunning past binnen de regels van de Verordening Stikstof en 

Natura 2000. 

 

Daarnaast is in de wijzigingsbevoegdheden voor vergroting van agrarische be-

drijven een specifieke regeling opgenomen. Immers op grond van de jurispru-

dentie moet bij het vaststellen van een wijzigingsplan zeker gesteld zijn dat er 

geen sprake is van (negatieve) effecten in Natura2000-gebieden.  

In de praktijk betekent dit dat als de wijziging geen toename van de ammoni-

akemissie met zich meebrengt, de wijzigingsbevoegdheid toegepast kan wor-

den. Voor de situaties dat er wel sprake is van toename van emissie zal 

aangetoond moeten worden dat er (per saldo) geen sprake is van negatieve 

effecten in Natura2000-gebieden. Natuurlijk moet ook aan de andere criteria 

bij de wijzigingsbevoegdheid worden voldaan. 

 

Met deze juridische regeling is zeker gesteld dat het plan geen negatieve ef-

fecten zal hebben in omliggende Natura2000-gebieden. 

 

N e v en a c t i v i t e i t en  

De mogelijkheden voor nevenactiviteiten zijn opgenomen overeenkomstig het-

geen in de Structuurvisie buitengebied is aangegeven. Daarbij is onderscheid 

gemaakt in nevenactiviteiten die als recht mogelijk zijn gemaakt (agrarische 

gerelateerde functies) en mogelijkheden die door middel van een nadere af-

weging mogelijk zijn (afwijken door middel van een omgevingsvergunning). In 

de nadere afweging wordt dan vooral gekeken naar de gevolgen voor de omlig-

gende functies. 

Nevenactiviteiten voor zijn binnen het agrarische bouwvlak toegestaan met 

een maximum oppervlakte van 25% van het totale vloeroppervlak bedrijfsbe-
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bouwing met een absoluut maximum van 350 m². Met uitzondering van horeca, 

waarvoor een absoluut maximum van 250 m² geldt. 

 

A g r a r i s c h e  b ed r i j f s b eb o u w i ng  

Bedrijfsbebouwing en andere bouwwerken (zoals mestplaten, mestsilo's en 

kuilvoeropslag) dienen in principe binnen het bouwvlak te worden gebouwd. De 

goot- en bouwhoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan res-

pectievelijk 6 en 12 m.  

 

S c h u i l g e l e g e n he d en  

In het bestemmingsplan is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen, die het mo-

gelijk maakt om via een omgevingsvergunning schuilgelegenheden, met een 

maximale oppervlakte 25 m², buiten het bouwvlak te realiseren. Voorwaarden 

hierbij zijn onder andere dat:  

- de oppervlakte van de agrarische gronden ten minste 5.000 m² be-

draagt; 

- de afstand tussen het bouwvlak en de schuilgelegenheid niet minder 

dan 50 m bedraagt; 

- de landschaps- en natuurwaarden van de betreffende gronden niet 

onevenredig worden aangetast; 

- de schuilgelegenheid aan ten minste één zijde niet voorzien is van een 

wand. 

 

P a a r d e n b a k k e n  

In verband met de rommelige uitstraling en de bijkomende voorzieningen wor-

den paardenbakken (met een maximale oppervlakte van 1200 m²) in principe 

uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak van agrarische bedrijven. Het op-

richten van paardenbakken buiten agrarische bouwvlakken wordt als een vorm 

van verboden gebruik aangemerkt in de planregels. 

Daarnaast is het, onder voorwaarden, mogelijk door middel van een omge-

vingsvergunning af te wijken van de regel om een paardenbak (gedeeltelijk) 

buiten het agrarisch bouwvlak op te richten. Hierbij dient in elk geval de paar-

denbak op een zorgvuldige manier in het landschap te worden ingepast en 

direct aansluitend aan het bouwvlak te worden gerealiseerd.  

 

T e e l t on d e r s t e u ne n d e  v o o r z i en i n g e n   

Onder een teeltondersteunende voorziening (TOV) wordt verstaan een voorzie-

ning in, op of boven de grond die door agrarische bedrijven met plantaardige 

teelten wordt gebruikt om de volgende doelen na te streven:  

- verbetering van de productie, onder meer door teeltvervroeging en -

verlating, terugdringing van onkruidgroei en beperking van vraatschade; 

- verbetering van de arbeidsomstandigheden, onder meer door gewassen 

verhoogd te telen; 

- bereiken van positieve effecten op milieu en water (bodembescherming, 

terugdringen onkruidbestrijding, effectief omgaan met water). 
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Voorbeelden van teeltondersteunende voorzieningen zijn tunnelkassen, plastic 

tunnels, boogkassen, containerteelt, schaduwhallen, hagelnetten, insecten-

gaas, vraatnetten, stellingen, regenkappen, aardbeiteelttafels, afdekfolies, 

antiworteldoek en boomteelthekken. 

Onder tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen worden voorzieningen 

verstaan, die zo lang de teelt het vereist, aanwezig zijn met een maximum van 

zes maanden per jaar. 

 

Als sprake is van een in bedrijf zijnde fruitteelt- of tuinbouwbedrijf of boom-

kwekerij worden binnen het bouwvlak teeltondersteunende voorzieningen bij 

recht toegestaan: 

- lage permanente tov’s tot maximaal 1,5 m 

- lage tijdelijke tov’s tot maximaal 1,5 m 

- overige tov’s (voorzieningen als vraatnetten en boomteelthekken, be-

staande uit permanente constructie waar tijdelijk netten overheen wor-

den geplaatst) tot maximaal 6 m  

 

Als sprake is van een in bedrijf zijnde fruitteelt- of tuinbouwbedrijf of boom-

kwekerij worden buiten het bouwvlak teeltondersteunende voorzieningen bij 

recht toegestaan:  

- lage tijdelijke tov’s tot maximaal 1,5m 

- overige tov’s tot maximaal 6m 

5 . 4   

B e d r i j f   

De bestaande min of meer solitaire niet-agrarische bedrijven zijn opgenomen 

in de bestemming 'Bedrijf'. Binnen deze bestemming is onderscheid gemaakt in 

twee categorieën bedrijven: 

-  agrarisch verwante bedrijven en aan het buitengebied gebonden bedrij-

ven. Per bestemmingsvlak zijn bedrijven toegestaan, die passen in een 

buitengebied zoals aan het buitengebied gebonden bedrijven en agra-

risch verwante bedrijven en opslagbedrijven. Deze bedrijven zijn in 

principe binnen de bedrijfsbestemming overal toegestaan.  

- overige bestaande niet-agrarische bedrijven.  

Bestaande niet-agrarische of agrarisch aanverwante bedrijven zijn uit-

sluitend toegestaan op de huidige locatie. In de regels is een adressen-

lijst opgenomen waarin deze bedrijven zijn opgesomd. 

 

Voor de toegestane oppervlakte bebouwing zijn in de bijlage oppervlaktema-

ten opgenomen. Deze maten zijn gebaseerd op hetgeen in het geldende be-

stemmingsplan is toegestaan, zo nodig gebruikmakend van ontheffings-

mogelijkheden zoals die zijn opgenomen in zowel het geldende als dit 

bestemmingsplan. Voor een aantal bedrijven geldt dat op basis van geldende 

planologisch rechten geen beperking qua oppervlaktemaat is opgenomen.  
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Daarnaast is een afwijkingsmogelijkheid bij omgevingsvergunning opgenomen 

voor vergroting van de oppervlakte bebouwing, overeenkomstig hetgeen in de 

Structuurvisie buitengebied is aangegeven: 

 

Gebied Uitbreiding 

Open agrarisch gebied eenmalig uitbreiden met 20% van het bebouwd oppervlak 

tot 375 m² 

Gemengd landelijk gebied − Nu < 500 m²: max. 40% van het bebouwd oppervlak 

− Nu > 500 m²: over de eerste 500 m² max. 30%;   

over de resterende oppervlakte nog eens 10% van het 

bebouwd oppervlak. 

Buitendijks gebied maatwerk 

 

Per bedrijfsbestemming is in principe slecht één bedrijfswoning toegestaan (in 

overeenstemming met agrarische bedrijven). Daar waar reeds meerdere be-

drijfswoningen zijn toegestaan zijn deze aangeduid, evenals de gevallen waar-

bij geen bedrijfswoning is toegestaan. 

 

B e d r i j f  -  N u t s v o o r z i e n i n g  

De grotere nutsvoorzieningen, waaronder trafostations, gasontvangststations 

et cetera, zijn bestemd als 'Bedrijf - Nutsbedrijf'. Kleinschalige nutsvoorzienin-

gen, zoals schakelkasten en trafohuisjes, zijn in de hoofdbestemmingen mede 

bestemd, met een specifieke regeling binnen de bestemming 'Verkeer’. Verder 

is hiervoor een algemene ontheffingsregel opgenomen, voor zover het al niet 

vergunningsvrij te realiseren is. 

 

B e d r i j f  –  M e e t -  en  Re g e l s t a t i o n  e n  B ed r i j f  -  G a so n t v a n g -

s t a t i o n  

Voor het meet- en regelstation en het gasontvangstation zijn afzonderlijke 

bestemmingen opgenomen. De bouwregels zijn vergelijkbaar met de bestem-

ming ‘Bedrijf – Nutsvoorziening’.  

 

B e d r i j f  -  V e r ko o p pu n t  m o t o r b r a n d s to f f en  

De in het plangebied aanwezige tankstations is in een afzonderlijke bestem-

ming opgenomen, gelet op het bijzondere karakter van deze functie. 

5 . 5   

N a t u u r  

De bestemming 'Natuur' is toegekend aan de bestaande binnendijks gelegen 

bos- en natuurgebieden. Aan verschillende werkzaamheden die invloed kunnen 

hebben op de waarde van deze natuur, is een vergunningstelsel gekoppeld. 

Geen vergunning is in dat kader nodig voor werken (geen bouwwerken zijnde) 

of werkzaamheden ten behoeve van normaal beheer en onderhoud. 
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Binnen de natuurbestemmingen is het bouwen van de gebouwen in principe 

niet toegestaan. Bouwwerken (geen gebouwen zijnde) ten behoeve van de 

bestemming mogen maximaal 4 m hoog zijn. Voor de bouw van palen en mas-

ten en uitkijkvoorzieningen geldt dat deze tot respectievelijk 10 m en 6 m 

hoog zijn toegestaan.  

5 . 6   

D e t a i l h a n d e l ,  H o r e c a  e n  M a a t s c h a p -

p e l i j k e  v o o r z i e n i n g e n  

De bestaande detailhandel, horeca- en maatschappelijke voorzieningen zijn 

respectievelijk in de bestemming 'Detailhandel', 'Horeca' en 'Maatschappelijk' 

opgenomen.  

 

Per bestemmingsvlak in Horeca en Detailhandel is in principe slechts een be-

drijfswoning toegestaan. Daar waar reeds meerdere bedrijfswoningen zijn 

toegestaan zijn deze aangeduid, evenals de gevallen waarbij geen bedrijfswo-

ning is toegestaan. 

In de bestemming ‘Maatschappelijk’ zijn geen bedrijfswoningen toegestaan. 

 

Door de specifieke aard van de functie van de begraafplaatsen en de molens is 

hiervoor een specifieke bestemming 'Maatschappelijk - Begraafplaats' en 

‘Maatschappelijk – Molen’ opgenomen. Hierbij is een bedrijfswoning niet toe-

gestaan. 

5 . 7   

C u l t u u r  e n  O n t s p a n n i n g ,  R e c r e a t i e  e n  

S p o r t  

Een aantal voorzieningen hebben een bestemming Cultuur en Ontspanning 

gekregen. Dit betreft het Mansveldergemaal, Batterij Poederoijen en het kas-

teel Nederhemert. 

 

De bestaande verblijfs- en dagrecreatieterreinen zijn ondergebracht in de 

bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' respectievelijk 'Recreatie - Dagre-

creatie'.  

 

De bestaande sportvoorzieningen zijn binnen de bestemming 'Sport' opgeno-

men. Voor de jachthavens is een specifieke aanduiding opgenomen.  

 

De in het plangebied voorkomende manege is als specifieke vorm vastgelegd in 

de bestemming 'Sport - Manege'. Gebouwen zijn toegestaan in het aangegeven 

bouwvlak. Binnen de bestemming is ondergeschikte horeca toegestaan met een 

maximale omvang van 100 m². 
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5 . 8   

V e r k e e r  

De in het gebied aanwezige stroom- en gebiedsontsluitingswegen zijn bestemd 

tot 'Verkeer'. De spoorweg is vastgelegd in een specifieke bestemming 'Verkeer 

- Railverkeer'. Paden voor (recreatieve) langzaamverkeersroutes, ruiterpaden 

en dergelijke zijn als doeleind binnen de diverse bestemmingen opgenomen. 

5 . 9   

W a t e r  

De A-watergangen en grotere plassen, poelen en vennen hebben een eigen 

bestemming 'Water' gekregen. Binnen de bestemming zijn ook de (natuurvrien-

delijke) oevers meegenomen. De overige watergangen vallen onder de daar 

geldende bestemmingen, zoals de agrarische bestemmingen, 'Natuur' en derge-

lijke. In de agrarische bestemmingen en bestemming ‘Natuur’ is opgenomen 

dat 10 m vanuit de watergang tevens voor water en waterhuishoudkundige 

voorzieningen gebruikt mag worden. 

 

De rivieren (Afgedamde Maas, Bergsche Maas en het Heusdenskanaal) zijn in 

een specifieke bestemming 'Water - Rivier' opgenomen, overeenkomstig het 

bestemmingsplan Buitendijks gebied. Binnen de bestemming zijn tevens voor-

zieningen voor de beroepsvaart zoals aanlegsteigers, los- en laadplaatsen, los- 

en laadinstallaties toegestaan. 

Ten behoeve van de aanwezige woonschepen is de ligplaats specifiek geregeld 

met de aanduiding 'woonschepenligplaats'. 

Ook de aanwezige aanlegsteigers hebben een specifieke aanduiding gekregen. 

5 . 1 0   

W o n e n  

In het gebied is een groot aantal woningen aanwezig. Burgerwoningen zijn 

dienovereenkomstig bestemd.  

 

Bestemmingsvlakken zijn op maat toegekend. De huidige situatie op basis van 

de meest recente luchtfoto is hiervoor maatgevend. Hierbij is uitgegaan van de 

woningen zelf en de bij de woningen behorende tuinen en erven. Tevens is 

zoveel mogelijk aangesloten bij de bestemmingsvlakken, zoals deze in de gel-

dende bestemmingsplannen zijn opgenomen. 

 

Paardenweitjes en dergelijke zijn in de aangrenzende agrarische bestemmin-

gen opgenomen. In beginsel is voor elke vrijstaande woning een afzonderlijk 

bestemmingsvlak opgenomen.  
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De woningen mogen een inhoud hebben van 750 m² met goot- en bouwhoogte 

van respectievelijk 6,5 en 11 m, tenzij anders is aangegeven. 

 

De inhoud van de buitendijks gelegen woningen (voorzien van de aanduiding 

‘buitendijks’ mag in principe niet meer bedragen dan de bestaande oppervlak-

te, vermeerderd met 10%. Wat bestaand is, kan worden afgeleid uit bouwdos-

siers. Hiermee wordt de karakteristiek van de diversiteit aan woningen, met 

name in de dijklinten, beschermd. Uitbreiding is bij recht mogelijk tot 750 m² 

indien de uitbreiding hoger is gelegen dan 3,5 m boven NAP. Indien de uitbrei-

ding onder de 3,5 m boven NAP is gelegen kan uitbreiding uitsluitend gereali-

seerd worden met een afwijkingsbevoegdheid indien voorzien wordt in 

voldoende watercompensatie conform de Beleidslijn Grote Rivieren.  

 

Bijgebouwen (‘bijbehorende bouwwerken’) zijn tot maximaal 100 m² toege-

staan met een maximale goot- en bouwhoogte van 3 m, respectievelijk 6 m. 

Voor voormalige agrarische bedrijven is een zogenaamde surplus regeling op-

genomen, waarbij extra bijgebouwen zijn toegestaan, mits voormalige agrari-

sche bedrijfsgebouwen worden gesloopt tot maximaal 40% van de oppervlakte 

gesloopte gebouwen en tot een absoluut maximum van 200 m². 

 

Voor aan huis gebonden beroepen en bedrijfsactiviteiten is een regeling opge-

nomen. Aan huis gebonden beroepen en aan huis gebonden bedrijfsactiviteiten 

worden door middel van een specifieke gebruiksregel in woningen toegestaan, 

mits de vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 30% van de vloeroppervlakte 

van de woning met een maximum van 30 m².  

5 . 1 1   

D u b b e l b e s t e m m i n g e n  

L e i d i n g - Ga s  

Binnen het plangebied lopen enkele aardgastransportleidingen. Deze leidingen 

zijn, inclusief de zakelijke rechtsstrook, als dubbelbestemming opgenomen op 

de verbeelding. Binnen de dubbelbestemming mogen uitsluitend bouwwerken 

ten dienste van de gasleiding worden gebouwd. Om schade aan de leiding te 

voorkomen, is een omgevingsvergunningplicht voor het uitvoeren van werken, 

geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden opgenomen. 

 

L e i d i n g - R i o o l  

Binnen het plangebied lopen enkele rioolpersleidingen. Deze zijn, inclusief 

bebouwingsvrije zone, als dubbelbestemming opgenomen op de verbeelding. 

Binnen deze zone geldt dat uitsluitend bouwwerken ten behoeve van de leiding 

gebouwd mogen worden. Daarnaast is het tevens verplicht een omgevingsver-

gunning aan te vragen voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijn-

de, of van werkzaamheden in deze zone. 

 

L e i d i n g  -  H o og s p a n n i n g s v e r b i n d i n g  
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In het bestemmingsplan is een dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsver-

binding' opgenomen. De dubbelbestemming wordt gevormd door de hoogspan-

ningslijn en de daarbij behorende zakelijke rechtstrook. Binnen de 

dubbelbestemming is het in principe alleen toegestaan bouwwerken ten be-

hoeve van de hoogspanningslijn op te richten. Om schade aan de hoogspan-

ningslijn en mogelijke ongevallen te voorkomen, is een omgevingsvergunning-

plicht voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werk-

zaamheden, in de dubbelbestemming opgenomen.  

 

L e i d i n g - Wa te r  

Binnen het plangebied lopen enkele waterleidingen. Deze zijn, inclusief be-

bouwingsvrije zone, als dubbelbestemming opgenomen op de verbeelding. 

Binnen deze zone geldt dat uitsluitend bouwwerken ten behoeve van de leiding 

gebouwd mogen worden. Daarnaast is het tevens verplicht een omgevingsver-

gunning aan te vragen voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijn-

de, of van werkzaamheden in deze zone. 

 

W a a r d e - A r c h e o l og i e  

Voor archeologisch waardevolle gebieden is in het bestemmingsplan de dub-

belbestemming 'Waarde - Archeologie' opgenomen. Daarbij is gekozen voor een 

onderscheid in vijf verschillende aanduidingen, zodat een goede vertaling is 

gemaakt van de gemeentelijke beleidskaart, zoals dat bij het 'Cultuurhistorie 

in de gemeente Zaltbommel? Een prachtige kans’ opgenomen. 

 

In de bestemmingsomschrijving is geregeld dat de voor 'Waarde – Archeologi-

sche verwachtingswaarde x' aangewezen gronden, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd zijn voor het behoud en de 

bescherming van archeologische waarden in de bodem.  

  

In de bouwregels, de nadere eisen en in het stelsel van de omgevingsvergun-

ning voor het uitvoeren van werken en/of van werkzaamheden is vervolgens de 

feitelijke bescherming van de gronden geregeld. 

 

In de praktijk zijn bodemverstorende werkzaamheden de reden voor archeolo-

gisch onderzoek. Voorbeelden van bodemverstorende werkzaamheden zijn 

graafwerkzaamheden, het aanleggen van funderingen maar ook het ophogen of 

afdekken van de bodem kan in sommige gevallen tot bodemverstorende werk-

zaamheden worden gerekend omdat deze archeologische indicatoren kunnen 

aantasten. De gemeente verstrekt de initiatiefnemer gegevens waar in het 

kader van de ruimtelijke procedure aan moet worden voldaan. Concreet bete-

kent het voorgaande dat de gemeente enkele vereisten stelt voor archeolo-

gisch onderzoek waar de ingreep gepland is.  

 

In de Monumentenwet 1988 is bepaald dat bodemverstorende werkzaamheden 

tot 100 m² zijn vrijgesteld van archeologisch onderzoek. De gemeenteraad kan 

echter een hiervan afwijkende andere oppervlakte vaststellen. De gemeente 

Zaltbommel heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door haar eigen 
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‘oppervlakte vrijstellingsgrenzen’ vast te stellen. Dit om onnodig vooronder-

zoek uit te sluiten en alleen voor die gebieden waarvan er een archeologische 

verwachting is wel te besluiten tot nader onderzoek. Met de opgesteld archeo-

logische vindplaatsen en verwachtingskaart, waarmee de archeologische waar-

den- en verwachtingen tot op het best denkbare detailniveau in kaart zijn 

gebracht, is dat nu ook heel goed mogelijk. Hierbij is rekening gehouden met 

de trefkans: hoe hoger de trefkans, hoe meer archeologische resten per opper-

vlaktemaat verwacht worden (zie archeologische advieskaarten). De trefkans is 

afhankelijk van de te verwachte dichtheid aan vindplaatsen (hoog, middelhoog 

of laag) en het type vindplaats (bijvoorbeeld ijzertijd, Romeins of middel-

eeuws). Naast archeologische relevant, dienen de vrijstellingsgrenzen maat-

schappelijk haalbaar en praktisch uitvoerbaar te zijn. De zogenaamde 

planologische ‘kruimelgevallen’ zijn zoveel mogelijk binnen de vrijstellings-

grenzen, dus buiten een onderzoeksplicht, gehouden. Daarnaast is het van 

belang om toevalsvondsten zoveel mogelijk uit te sluiten.  

 

Aanduiding Vrijstellingsgrens diepte Vrijstellingsgrens oppervlakte 

Waarde-archeologie 0 

Waarde-archeologie 1  

0 cm 

30 cm 

0 cm² 

30 m² 

Waarde-archeologie 2 30 cm 100 m² 

Waarde-archeologie 3 30 cm 2500 m² 

Waarde-archeologie 4 150 cm 2500 m² 

Waarde-archeologie 5 150 cm 5000 m² 

 

Het gemeentelijk archeologiebeleid is hiermee één op één vertaald in het 

bestemmingsplan. Als blijkt dat de voorgenomen ingreep binnen de vrijstel-

lingsgrenzen valt, is onderzoek niet noodzakelijk. Deze grenzen zijn in de af-

zonderlijke dubbelbestemmingen nauwgezet vastgelegd. Zo is bijvoorbeeld bij 

bodemingrepen dieper dan 30 cm en met een oppervlakte groter dan 2.500 m2 

archeologisch onderzoek noodzakelijk als de ingreep plaatsvindt in een gebied 

met de waarde ‘Archeologische verwachtingswaarde 3.  

 

De initiatiefnemer dient bij overschrijding van beide vrijstellingsgrenzen aan 

te tonen dat er geen archeologische waarden in het plangebied aanwezig zijn. 

Door middel van een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) wordt dit veelal 

nader bepaald. Afhankelijk van de uitkomsten van dit (voor)onderzoek wordt 

bepaald of er nader archeologisch onderzoek en in welke vorm moet plaatsvin-

den.  

 

Het verrichten van onderzoek is het uitgangspunt bij de beoordeling of er ar-

cheologische waarden aanwezig (kunnen) zijn. Voor zover op basis van ander 

documentatiemateriaal onmiskenbaar vaststaat dat archeologische waarden 

niet zijn te verwachten, kan met instemming van het bevoegd gezag (veelal de 

gemeente) een onderzoek achterwege blijven en bestaan er vanuit het aspect 

archeologie geen belemmeringen. Het in het bestemmingsplan op basis van 

incidentele onderzoeken (gedeeltelijk) verwijderen van deze dubbelbestem-

ming is daarom overbodig. Deze onderzoeken worden geregistreerd in de ge-

meentelijke database en betrokken bij de actualisatie van het gemeentelijk 
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archeologiebeleid. Een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen om de archeologi-

sche dubbelbestemmingen te wijzigen indien het gemeentelijk archeologisch 

beleid daartoe aanleiding geeft.  

 

Het normale onderhoud en/of gebruik van gronden is zonder meer toegestaan. 

Werken en werkzaamheden waarvoor een vergunning is verleend voor het tijd-

stip van inwerkingtreding van dit plan zijn tevens toegestaan. 

 

Op basis van het archeologiebeleid kunnen bouwvlakken niet uitgezonderd 

worden van de noodzaak om een archeologisch onderzoeksrapport te overleg-

gen. Binnen het bouwvlak wordt immers bebouwing mogelijk gemaakt die en-

kel door middel van een omgevingsvergunning voor het bouwen gerealiseerd 

kan worden. 

 

W a a r d e  -  B e s c h e r m d  d o r p s g e z i c h t  

Een belangrijke stedenbouwkundige structuur in het plangebied is het op basis 

van de Monumentenwet beschermde dorpsgezicht Nederhemert Zuid. Doel van 

de aanwijzing is de karakteristieke met de historische ontwikkeling samenhan-

gende structuur en ruimtelijke kwaliteit van het gebied te onderkennen als 

zwaarwegend belang bij verdere ontwikkelingen binnen het gebied. Het be-

stemmingsplan neemt hiertoe de dubbelbestemming "waarde - beschermd 

dorpsgezicht" op.  

 

W a t e r s t a a t - Wa t e r k e r i n g  e n  Wa t e r s t a a t - V r i j w a r i n g s z o ne  1  

De Waaldijk en de dijken van Maas en afgedamde Maas zijn primaire waterke-

ringen. De dijken zijn, inclusief de kernzone en de beschermingszone, voorzien 

van een dubbelbestemming respectievelijk 'Waterstaat - Waterkering' en ‘Wa-

terstaat – Vrijwaringszone 1’. De gronden met deze dubbelbestemming zijn 

primair bestemd als waterkering. Op de gronden mag niet worden gebouwd, 

tenzij ontheffing is verleend. Ontheffing kan alleen worden verleend als de 

belangen van de waterkering niet onevenredig worden geschaad. De beheerder 

van de waterkering (Waterschap Rivierenland) heeft hierbij een adviesrol. Op 

deze gronden is tevens de Keur van Waterschap Rivierenland van toepassing. 

Voor verschillende werkzaamheden (waaronder bouwen, planten van bomen, 

aanleggen van verharding of open water) moet eerst ontheffing worden ver-

leend. Geeft het Waterschap geen toestemming, dan kan de voorgenomen 

activiteit niet doorgaan. In de Keur zijn bepalingen opgenomen die gelden voor 

alle werken en werkzaamheden binnen deze bestemming. 

 

W a t e r s t a a t - Wa t e r s t a a t k u n d i g e  f u n c t i e  

De in het plangebied aanwezige gronden rondom de rivieren zijn aangewezen 

als ‘Waterstaat - Waterstaatkundige functie’. Naast de andere bestemmingen 

(hoofdbestemmingen) zijn deze gronden mede bestemd voor de afvoer van 

oppervlaktewater, sediment en ijs, voor waterhuishouding, voor verkeer te 

water en voor aanleg, onderhoud en verbetering van de waterkering. 
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5 . 1 2   

G e b i e d s a a n d u i d i n g e n  

V e i l i g he i d s z on e - b ev i  

In het plangebied zijn in het kader van externe veiligheid, door middel van 

aanduidingen, de veiligheidzones rond lpg-stations opgenomen. Voor deze zone 

is de aanduiding 'Veiligheidszone - bevi' opgenomen. Binnen deze zones is geen 

nieuwbouw van (beperkt) kwetsbare objecten, zoals bedoeld in het Besluit 

externe veiligheid inrichtingen, toegestaan. In het bestemmingsplan is een 

wijzigingsbevoegdheid opgenomen, waardoor Burgemeester en wethouders 

bevoegd zijn om de veiligheidszones te verwijderen, indien het gebruik van de 

inrichtingen is beëindigd. 

 

V r i j w a r i n g s z o n e - m o l en b i o t o o p  

Op enkele gronden in het plangebied ligt een aanduiding 'vrijwaringszone - 

molenbiotoop'. Voor deze gronden gelden, in afwijking van hetgeen elders in 

deze regels is bepaald, nadere regels met betrekking tot bouwhoogtes ter 

bescherming van de windvang van de molen. 

 

E H S - na t u u r ,  EH S - v e r w ev e n  e n  EH S - v e r b i nd i n g s z o n e  

Delen van het plangebied vallen onder het regime van de EHS. De gebieden 

aangewezen als EHS-natuur, EHS-verweving en EHS-verbindingszone zijn als 

gebiedsaanduidingen op de verbeelding weergegeven. In (bijlage 1 van) het 

planMER is al uitvoerig toegelicht welke ruimtelijke consequenties het EHS-

beleid heeft voor deze gronden. 

 

N i e uw e  H o l l a n d s e  W a t e r l i n i e  e n  W a a r d ev o l  l a n d s c ha p  

N i e uw e  H o l l a nd s e  Wa t e r l i n i e  

Voor de bescherming van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn twee zones op-

genomen. De aanduiding Nieuwe Hollandse Waterlinie is opgenomen overeen-

komstig de gemeentelijke structuurvisie (zone Aandachtsgebied Nieuwe 

Hollandse Waterlinie). Dit betreft de hoofdverdedegingslijn en het inundatie-

gebied direct ten oosten daarvan, waar de openheid en de cultuurhistorische 

waarden nog goed herkenbaar en beleefbaar zijn. De gebiedsaanduiding Waar-

devol landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie is opgenomen overeenkomstig de 

begrenzing waardevol landschap uit de Ruimtelijke Verordening, dat niet in de 

gemeentelijke structuurvisie is opgenomen. Dit betreft open inundatiegebied, 

waarin de cultuurhistorische waarden minder goed zijn te herkennen. Het 

onderscheid in deze zoneringen komt met name tot uitdrukken in het omge-

vingsvergunningstelsel voor werken en werkzaamheden. Voor meer informatie 

over de Nieuwe Hollandse Waterlninie wordt verwezen naar het planMER. 
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6 6  U i t v o e r b a a r h e i d  

6 . 1   

H a n d h a v i n g  

Bij het opstellen van een bestemmingsplan voor het buitengebied speelt hand-

having een belangrijke rol. Een goed bestemmingsplan kenmerkt zich niet al-

leen door middel van een goede beheerslaag en ontwikkelingsmogelijkheden 

maar ook door middel van heldere regels en concreet gemeentelijk handha-

vingsbeleid. 

 

Handhaving van bestaande regels is ook van steeds groter belang. Hierbij 

wordt de praktijk van gedogen steeds vaker omgezet naar minder regels met 

een betere handhaving. Om deze reden is het noodzakelijk de bestaande situa-

tie in het plangebied goed te inventariseren. Deze gegevens zijn, naast de 

geldende rechten op grond van vigerende bestemmingsplannen een belangrijke 

onderlegger geweest voor het bestemmingsplan. 

 

Het strikt handhaven van vergunningen, regels en procedures geeft duidelijk-

heid en maakt de samenleving veiliger. Het gedogen moet worden tegenge-

gaan. Overbodige regels en onduidelijke regelgeving zijn daarom getracht 

zoveel mogelijk achterwege te laten. 

6 . 2   

U i t v o e r b a a r h e i d  o n t w i k k e l i n g e n  

Dit bestemmingsplan biedt verschillende ontwikkelingsmogelijkheden voor met 

name de agrarische bedrijven (zie ook paragraaf 5.3). Van deze ontwikke-

lingsmogelijkheden kan gebruik worden gemaakt nadat daarvoor een planologi-

sche procedure (afwijkingsbevoegdheid of wijzigingsbevoegdheid) is door-

lopen. Dit vanwege de mogelijke milieueffecten met name op het gebied van 

ammoniakemissie en -depositie. De uitvoerbaarheid van deze zogenaamde 

flexibiliteitsbepalingen dient aangetoond te zijn voorafgaand aan de vaststel-

ling van het bestemmingsplan. Het daarvoor uitgevoerde onderzoek is opgeno-

men in paragraaf 7.6 van het planMER. Uit dit onderzoek blijkt dat de in het 

plan opgenomen ontwikkelingsmogelijkheden uitvoerbaar zijn. 
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6 . 3   

E c o n o m i s c h e  u i t v o e r b a a r h e i d  

Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) inwerking getreden 

met daarin opgenomen een afdeling omtrent grondexploitatie, afdeling 6.4. 

Het doel van deze afdeling is om de mogelijkheden voor gemeentebesturen om 

kosten te verhalen, eisen te stellen aan de inrichting, de kwaliteit of de reali-

satie van bouwlocaties te verbeteren. Dit brengt met zich mee dat de gemeen-

te bij de vaststelling van het bestemmingsplan, een wijziging als bedoeld in 

artikel 3.6 lid 1 Wro, een projectbesluit of een beheersverordening kosten 

moet verhalen. Deze verplichting is vastgelegd in artikel 6.12 Wro.  

 

B o u w p l an  

In artikel 6.12 Wro is bepaald dat een exploitatieplan vastgesteld dient te 

worden voor gronden waarvoor men voornemens is een bouwplan op te stellen. 

In artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) is het bouwplan gede-

finieerd. De nieuwbouw of uitbreiding van een woning of een hoofdgebouw zijn 

onder meer bouwplannen.  

 

In het Bestemmingsplan Buitengebied worden dergelijke bouwmogelijkheden 

mogelijk gemaakt. De vraag rijst of voor deze bouwmogelijkheden een ver-

plichting geldt om een exploitatieplan op te stellen of zijn de kosten anders-

zins verzekerd? 

 

N i e uw e  h o o f d g e b ou w e n  

In het Bestemmingsplan Buitengebied worden mogelijkheden geboden om via 

een omgevingsvergunning of wijzigingsbevoegdheid agrarische bouwvlakken te 

vergroten en nieuwe dienstwoningen op te richten. Door het vergroten van 

deze bouwvlakken kunnen nieuwe hoofdgebouwen worden gerealiseerd. Ge-

zien het voorgaande zijn ook hoofdgebouwen bouwplannen in de zin van arti-

kel 6.2.1 Bro. In de Nota van toelichting bij het Besluit ruimtelijke ordening 

wordt gesteld dat de eerste bouwaanvraag, die tot gevolg heeft dat het per-

ceel in gebruik wordt genomen, wordt aangemerkt als de aanvraag voor een 

hoofdgebouw. Dat er in een later stadium op hetzelfde perceel nog een ge-

bouw wordt gebouwd dat zal fungeren als hoofdgebouw doet niet ter zake. De 

exploitatiebijdrage voor het kostenverhaal dient te worden verbonden aan de 

eerste bouwaanvraag, dus als het agrarisch bouwperceel in gebruik wordt ge-

nomen. Dit heeft tot gevolg dat voor bouwmogelijkheden die ontstaan doordat 

bouwpercelen vergroot worden geen kostenverhaal nodig is. Er worden immers 

geen nieuwe bouwpercelen gerealiseerd. Deze gebouwen zijn niet aan te mer-

ken als hoofdgebouwen in de zin van artikel 6.2.1 Bro.  

 

O v e r i g e  o n tw i k k e l i n g e n  

Overige ontwikkelingen (zoals vergroting van agrarische bouwpercelen tot 

1,5 ha of initiatieven op het gebied van functieverandering) die zich voordoen 

in het plangebied zullen uitsluitend onder de wijzigingsbevoegdheden vallen. 
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Uit het voorgaande blijkt dat bij de vaststelling van het bestemmingsplan nog 

niet hoeft vast te staan dat deze kosten worden verhaald. Bij de toepassing 

van de wijzigingsbevoegdheden zal eerst worden bezien of er een kostenver-

haalovereenkomst kan worden gesloten. In het uiterste geval kan worden 

overwogen om bij wijzigingsbevoegdheden een exploitatieplan vast te stellen. 

 

C o n c l u s i e  

Voor het Bestemmingsplan Buitengebied is het niet nodig om een exploitatie-

plan op te stellen. De te verhalen kosten zijn anderszins verzekerd of de 

bouwmogelijkheden zijn niet aan te merken als een bouwplan in de zin van 

artikel 6.2.1 Bro.  

6 . 4   

P l a n s c h a d e  

Bij het opstellen van het bestemmingsplan zijn de risico's op planschade voor-

afgaand ingeschat. Als een belanghebbende door het nieuwe bestemmingsplan 

schade lijdt of zal lijden, kan hij bij de gemeente 'planschade' claimen. 

 

Het voorliggende bestemmingsplan is hoofdzakelijk een conserverend plan, 

waarin de bestaande rechten zoveel mogelijk zijn gerespecteerd. Daarnaast 

worden er vrijwel geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Er is dan ook 

geen planschade te verwachten als gevolg van dit bestemmingsplan.  

 

Bij iedere nieuwe aanvraag wordt bekeken of risico op planschade bestaat. 

Indien dit het geval kan zijn zal met de belanghebbende aanvrager een over-

eenkomst worden gesloten zoals bedoeld in artikel 6.4a van de Wro. Daarmee 

kan worden voorkomen dat de gemeenschap voor de planschadekosten moet 

opdraaien die gemaakt worden in het belang van de aanvrager. 

6 . 5   

M a a t s c h a p p e l i j k e  u i t v o e r b a a r h e i d  

Het voorontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken hebben 

van donderdag 14 juni 2012 tot en met woensdag 1 augustus 2012 ter inzage 

gelegen. Het voorontwerpbestemmingsplan is tevens op grond van artikel 3.1.1 

van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor overleg gestuurd aan betrokken 

instanties, zoals het waterschap en diensten van Rijk en provincie. In een af-

zonderlijke Nota Inspraak en Nota vooroverleg zijn de inspraak en overlegreac-

ties samengevat en voorzien van een gemeentelijk antwoord. De Nota Inspraak 

en Nota vooroverleg zijn separaat bij het bestemmingsplan gevoegd.





 

 

 

 


