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1. INLEIDING 
 

1.1 Ligging plangebied 
Het plangebied is gelegen aan de Kerkstraat naast nummer 22, te Nieuwaal. De percelen 
waarop de beoogde nieuwbouw plaatsvindt zijn kadastraal bekend onder gemeente 
Kerkwijk, sectie R, nummers 944 en 946. Het projectgebied heeft een omvang van 825 m2. 
Hieronder, in hoofdstuk 3, zal verder worden ingegaan op de karakteristieken van de 
planlocatie. 
 

 
Luchtfoto locatie planlocatie aan de Kerkstraat te Nieuwaal         (bron: Google earth) 
 

1.2 Aanleiding 
Voor een perceel aan de Kerkstraat (naast nr. 22) te Nieuwaal bestaat het voornemen om 
aldaar een tweetal woningen te realiseren in één woongebouw. Op het betreffende perceel 
zijn op dit moment geen gebouwen aanwezig. Het betreft een braakliggend terrein.  
 
Ingevolge het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied Zaltbommel’ uit 2014 is de 
realisatie van een woongebouw ter plaatse planologisch niet mogelijk. De raad van 
Zaltbommel heeft op 5 november 2015 niettemin besloten om medewerking te verlenen voor 
de bouw van deze woningen. Daarvoor dient wel een omgevingsvergunning als bedoeld in 
artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te worden 
verleend. Middels het verlenen van een dergelijke omgevingsvergunning kan dan worden 
afgeweken van het bestemmingsplan. Deze omgevingsvergunning dient een zogenaamde 
Goede Ruimtelijke Onderbouwing (lid 2 aanhef jo. sub b van voornoemd besluit) te bevatten. 
Dit document wil daarin voorzien. 



 

  

1.3 Vigerend bestemmingsplan 
De planlocatie is gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zaltbommel’. Dit 
bestemmingsplan is vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel op 17 
september 2014. Ingevolge voornoemd bestemmingsplan rust op het betreffende perceel de 
bestemming ‘Agrarisch’. Binnen deze bestemming is bebouwing niet mogelijk.  
 

1.4 Plangrens 
In onderstaande luchtfoto wordt de begrenzing aangegeven van de te ontwikkelen percelen.
  

 
Planbegrenzing (perceel rood omkaderd)                 (bron: Google earth) 
 

1.5 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 van deze toelichting beschrijft het ruimtelijk relevante beleidskader van de 
verschillende overheidslagen voor deze locatie. In hoofdstuk 3 worden de ruimtelijke 
karakteristieken weergegeven van de bestaande en de toekomstige situatie. In hoofdstuk 4 
komen diverse milieu- en omgevingsaspecten aan de orde. Daarbij gaat het om bodem, 
geluid, externe veiligheid, bedrijven, water et cetera. Hoofdstuk 5 benoemt één en ander 
over de economische uitvoerbaarheid en over de resultaten uit inspraak en overleg. 
Hoofdstuk 6 bevat ten slotte nog een samenvatting en de conclusies.  
 
 
 



 

  

2 RUIMTELIJKE BELEID 
 
In dit hoofdstuk wordt het actuele algemene ruimtelijke beleidskader behandeld met 
conclusies over de betekenis van het beleidskader voor het plangebied. Zowel het nationaal, 
provinciaal, regionaal als het gemeentelijk beleid komt aan de orde. Tevens wordt stilgestaan 
bij het relevante beleid vanuit het Waterschap.   
 

2.1 Nationaal beleid 

2.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
Vanuit het nationaal beleid zijn relevant de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en 
het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). 
De SVIR geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. De 
SVIR bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat deze bedoeld 
zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormings-mogelijkheden op lokaal 
niveau. Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in juridische zin 
die kaderstellende uitspraken.  
 
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 uit 
moet zien: concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. Het ruimtelijke en mobiliteitsbeleid 
wordt meer aan provincies en gemeenten overgelaten. Hieronder valt bijvoorbeeld het 
landschapsbeleid. De Rijksoverheid richt zich op nationale belangen, zoals een goed 
vestigingsklimaat, een degelijk wegennet en waterveiligheid. 
 
Tot 2028 heeft het kabinet in de SVIR een drietal Rijksdoelen geformuleerd: 
 
• de concurrentiekracht vergroten door de ruimtelijk-economische structuur van 
 Nederland te versterken. Dit betekent bijvoorbeeld een aantrekkelijk (internationaal) 
 vestigingsklimaat; 
• de bereikbaarheid verbeteren; 
• zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en 
 cultuurhistorische waarden. 
 
Afspraken over verstedelijking, groene ruimte en landschap laat het Rijk over aan de 
provincies en gemeenten. Gemeenten krijgen ruimte voor kleinschalige natuurlijke groei en 
voor het bouwen van huizen die aansluiten bij de woonwensen van haar inwoners.  
 
Met de realisatie van de woningen aan de Kerkstraat te Nieuwaal zijn geen nationale 
belangen in het geding. 

2.1.2 Besluit ruimtelijke ordening 
In dit kader wordt nader stilgestaan bij de ladder voor duurzame verstedelijking welke sinds 1 
oktober 2012 in het Besluit ruimtelijke ordening is opgenomen. Doel van de ladder voor 
duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale benutting van 
de ruimte in stedelijke gebieden. Het Rijk wil met de introductie van de ladder vraaggerichte 



 

  

programmering bevorderen. De ladder beoogt een zorgvuldige afweging en transparante 
besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. De ladder is als procesvereiste 
opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening. 
 
Uit artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening blijkt dat de ladder drie treden kent 
die achter elkaar worden doorlopen: 
• Trede 1: Bepalen regionale behoefte naar ruimte; 
• Trede 2: Bouwen binnen bestaand stedelijk gebied; 
• Trede 3: Bouwen buiten bestaand stedelijk gebied. 
 
Voor de toevoeging van de woningen aan de Kerkstraat te Nieuwaal dient echter allereerst 
de vraag te worden beantwoord of hier daadwerkelijk sprake is van een ‘nieuwe stedelijke 
ontwikkeling’. Artikel 1.1.1 lid 1 onder i van het Besluit ruimtelijke ordening geeft voor 
‘stedelijke ontwikkeling’ immers de volgende definitie: 
 

“ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, 
detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.” 

 
Nu in onderhavig geval sprake is van het realiseren van twee woningen binnen een 
bestaande bebouwde kom, in een bestaand bebouwd gebied, kan hier redelijkerwijs niet 
gesproken worden van een ‘stedelijke ontwikkeling’. Dat betekent dat de ladder voor 
duurzame verstedelijking hier geen verdere toepassing behoeft.  
 
Gelet op het voorgaande zijn er geen nationale belangen in het geding die een belemmering 
vormen voor de realisatie van de betreffende woningen aan de Kerkstraat te Nieuwaal. 
  

2.2 Provinciaal beleid 

2.2.1 Omgevingsvisie Gelderland 
Op 9 juli 2014 stelden Provinciale Staten de Omgevingsvisie Gelderland vast. In de 
Omgevingsvisie staan de hoofdlijnen van het provinciale beleid over onderwerpen als ruimte, 
water, mobiliteit, economie, natuur en landbouw. Op 18 oktober 2014 is de Omgevingsvisie 
Gelderland in werking getreden. Inmiddels hebben op 8 juli en 11 november 2015 een 
tweetal gedeeltelijke actualisaties plaatsgevonden, ten aanzien van water en natuur 
(Actualisatieplan Omgevingsvisie).  
 
De Omgevingsvisie geeft aan het Rivierenland wordt gekenmerkt door een groen open 
gebied, omzoomd door rivieren. De provincie ziet ruimte voor dynamiek en ontwikkeling, 
onder meer voor vrijetijdseconomie. Er moet steeds een goede balans worden gezocht 
tussen koesteren, vernieuwen en benutten.  
 
De projectlocatie aan de Kerkstraat is gelegen binnen de bebouwde kom van het dorp 
Nieuwaal, en ligt daarmee binnen het stedelijk gebied. De Omgevingsvisie geeft geen 



 

  

locatiespecifieke doelen ten aanzien van dit perceel. Er is dan ook geen strijdigheid met het 
beleid van de provincie. 

2.2.2  Omgevingsverordening Gelderland 
De regels in de verordening vormen het sluitstuk op de Omgevingsvisie die op 9 juli 2014 
werd vastgesteld. Op 18 oktober 2014 trad de provinciale verordening in werking. Inmiddels 
hebben op 8 juli en 11 november 2015 een tweetal gedeeltelijke actualisaties 
plaatsgevonden, ten aanzien van water en natuur (Actualisatieplan Verordening). 
 
Met een verordening kunnen Provinciale Staten regels stellen over de inhoud, toelichting of 
onderbouwing van bestemmingsplannen. Deze regels kunnen betrekking hebben op het hele 
provinciale grondgebied, delen of gebiedsgerichte thema’s. Gemeenten moeten binnen een 
bepaalde termijn hun bestemmingsplan afstemmen op de in de verordening opgenomen 
regels. De regels in de ruimtelijke verordening zijn gebaseerd op het Streekplan Gelderland 
2005. Deze nieuwe koers leidt overigens niet tot meer regulering. Onder de Wro heeft de 
provincie geen bemoeienis meer met lokale belangen. 
Gemeenten worden vrij gelaten de lokale aspecten naar eigen inzicht te regelen. In het 
verleden diende ieder bestemmingsplan door Gedeputeerde Staten te worden goedgekeurd. 
De verordening vormt een beleidsneutrale vertaling van reeds vastgesteld ruimtelijk beleid. 
Dit betekent dat deze verordening geen beleidswijzigingen bevat. 
 
Wonen  
In de Omgevingsverordening is bepaald in artikel 2.2.1.1 dat in een bestemmingsplan 
(daaronder ook begrepen een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het 
bestemmingsplan) nieuwe woonlocaties en de daar te bouwen woningen slechts worden 
toegestaan wanneer dit past in het vigerend door Gedeputeerde Staten vastgestelde  
Kwalitatief Woonprogramma successievelijk de door Gedeputeerde Staten vastgestelde 
Kwantitatieve opgave wonen voor de betreffende regio. 
Op dit moment is regio Rivierenland, waar Zaltbommel onderdeel van uitmaakt,  druk doende 
met het opstellen van de regionale Woonagenda. Belangrijk onderdeel hierin is het opstellen 
van een kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma. Op 30 mei 2016 zijn er 
afspraken gemaakt tussen regio en provincie over de kwantitatieve opgave wonen voor de 
periode 2015-2024. Op 12 juli hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland deze afspraken 
formeel  vastgesteld.  
 
Toetsing 
Op de planlocatie wordt de realisatie van twee woningen in één woongebouw mogelijk 
gemaakt. Nieuwe woningen zijn op grond van de omgevingsverordening alleen toegestaan 
wanneer deze passen binnen het door Gedeputeerde Staten vastgestelde  Kwalitatief 
Woonprogramma successievelijk de door Gedeputeerde Staten vastgestelde Kwantitatieve 
opgave wonen voor de betreffende regio. In de volgende paragraaf wordt  ingegaan op het 
regionaal woningbouwprogramma van regio Rivierenland.   



 

  

2.2.3  Regionaal Woningbouwprogramma regio Rivierenland  
De gemeenten van regio Rivierenland hebben afspraken gemaakt voor het opstellen en 
monitoren - actueel houden - van een regionaal woningbouwprogramma. Het regionale 
woningbouwprogramma is een dynamische lijst en wordt jaarlijks geactualiseerd.  
 
Toetsing van projecten 
Alle projecten die in het regionale woningbouwprogramma zijn opgenomen, zijn getoetst op 
drie punten: 
 
I. Planstatus  
Van alle projecten is de planstatus geïnventariseerd. Vanuit de provincie wordt mede 
gestuurd op planologische hardheid. Het is van belang om te monitoren of kansrijke plannen 
opgenomen zijn/worden in harde bestemmingsplancapaciteit. Voorkomen moet worden dat 
plancapaciteit gebruikt wordt voor niet-kansrijke plannen of projecten die pas op zeer lange 
termijn ontwikkeld worden. Plannen met harde plancapaciteit worden 'groen' gemarkeerd. 
Plannen met zachte plancapaciteit zijn 'rood'.  
 
II. Urgentie 
Onder deze noemer vallen in ieder geval de plannen waar sprake is van een verbetering van 
locatie en omgeving zoals bij herstructurering en bedrijfssanering. Daarnaast kan een 
bepaald woningbouwprogramma, zoals voor senioren geschikte woningen in combinatie met 
zorgvoorzieningen, aanleiding zijn om prioriteit te geven aan een project.  
 
III. Woonmilieu, prijs en woningtype 
In het WBO is aangegeven waar de belangrijkste tekorten en overschotten zijn. Het 
regionale woningbouwprogramma wordt hieraan getoetst. Dit kan aanleiding zijn om een 
aantal projecten opnieuw te bezien en mogelijk meer af te stemmen op de actuele vraag. 
Projecten worden gespiegeld aan de geschetste behoefte uit het WBO waarbij maatwerk per 
gemeente en kern mogelijk is. Een groot deel van de projecten bedient immers een 
specifieke, lokale vraag.  
 
Indeling projecten 
Alle bekende projecten zijn op basis van de eerder genoemde drie punten getoetst en 
ingedeeld in drie categorieën. 
 
1. Kansrijke plannen en/of korte termijn (realisatie binnen vijf jaar) 
Dit zijn plannen die goed aansluiten op de actuele marktvraag. Deels gaat het dan om 
projecten met woningen in de lagere huur- en koopprijscategorieën. Ook zorg gerelateerde 
woningen scoren hoog. Daarnaast lijkt de markt voor middeldure, en soms zelfs dure, 
koopwoningen weer aan te trekken. Alle projecten in categorie 1 zijn opgenomen in harde 
plancapaciteit. Kansrijke plannen waar nog geen vastgesteld bestemmingsplan voor is, 
worden opgenomen in categorie 2.  
 



 

  

2. Plannen met aandachtspunten en/of middellange termijn (realisatie over vijf tot tien 
jaar) 
De projecten in categorie 2 zijn plannen met een (beïnvloedbaar) risico. Zo kan het een 
kansrijk project zijn met als enige aandachtspunt dat er nog geen vastgesteld 
bestemmingsplan ligt. Andere belemmeringen zijn omgevingsfactoren zoals 
milieubelemmeringen of een te verwachten weerstand vanuit de omgeving. 
 
Bij de toetsing wordt onderscheid gemaakt tussen plannen in categorie 2A waarvan verwacht 
wordt dat de oplevering gepland is voor de middellange termijn (2020-2025) en plannen in 
categorie 2B met aandachtspunten of belemmeringen.  
 
3. Risicovolle plannen en/of lange termijn (realisatie tien jaar of verder) 
Een deel van deze plannen betreft een of meer fasen van een groter project. Ook zijn er 
projecten die nog niet aansluiten op de actuele marktomstandigheden of waar concrete 
knelpunten gesignaleerd zijn. Tot slot zijn het projecten die ooit een keer bedacht zijn, in de 
tijd dat er nog onbeperkt plannen gemaakt werden, maar waarvan nu ingeschat wordt dat 
deze niet meer tot ontwikkeling komen. 
 
Regionale woningbouwprogramma 
De projecten uit de categorieën 1 en 2 vormen gezamenlijk het regionale 
woningbouwprogramma Rivierenland.  
 
Toetsing 
De voorliggende ontwikkeling is opgenomen in het regionale woningbouwprogramma in de 
lijst projecten categorie 2. Op programma scoort de ontwikkeling goed. Na het doorlopen van 
de omgevingsvergunningsprocedure zal het plan worden opgenomen in categorie 1.  
 
Conclusie provinciaal beleid 
Onderhavig plan past binnen de systematiek die gehanteerd wordt bij het regionale 
woningbouwprogramma, waar Gedeputeerde Staten op 12 juli 2016 mee heeft ingestemd. 
 

2.3 Regionaal beleid 

2.3.1 Regionale structuurvisie Rivierenland   
De regionale structuurvisie Rivierenland (2004-2015) heeft gefunctioneerd als bouwsteen 
voor het streekplan Gelderland 2005. Deze structuurvisie formuleert als hoofdopgave het 
behouden en versterken van het unieke karakter van de regio rond de ruimtelijke 
structuurdragers die de eigenheid van dit landschap bepalen. De ruimtelijke structuurdragers 
zijn de uiterwaarden, dijken, oeverwallen en kommen en het cultuurhistorische landschap. 
Behoud van de kwaliteit van dit unieke landschap heeft de prioriteit van de regio. 
 
Ten aanzien van de projectlocatie zijn in de regionale structuurvisie geen specifieke doelen 
benoemd. Gelet op de beperkte schaal van dit project, leidt het niet tot een aantasting van de 
waarden zoals benoemd in de Regionale structuurvisie Rivierenland. 



 

  

2.3.2  Regionaal Woningbouwprogramma  
Voor wat betreft het regionale woningbouwprogramma wordt verwezen naar de inhoud van 
paragraaf 2.2.3. 
 

2.4 Waterschap 
Voor wat betreft het beleid vanuit het Waterschap Rivierenland wordt hier ingegaan op het 
Waterbeheerplan en de Nota Rioleringsbeleid. 
 
Waterbeheerplan 
Met ingang van 22 december 2009 is het Waterbeheerplan 2010-2015 Werken aan een 
veilig en schoon Rivierenland bepalend voor het waterbeleid. Dit plan gaat over het 
waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van het waterschap: 
waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen.  
Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over een verordening: de Keur voor 
waterkeringen en wateren. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op 
watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning 
nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst 
aan de beleidsregels. 
 
Nota Riolering ‘Samen door een buis’ 
Gewijzigde wet- en regelgeving (voornamelijk Waterwet en Wet Milieubeheer) hebben geleid 
tot veranderingen in organisatie en beleid van de waterketen. Een belangrijke ontwikkeling 
voor de wijze van samenwerking tussen waterschap en gemeenten is het landelijke 
Bestuursakkoord Water 2011 (BAW). In het BAW worden de watertaken “scherper” 
toebedeeld aan de overheden én wordt een nieuwe impuls gegeven aan samenwerking 
tussen deze overheden. Om die reden heeft het Waterschap ervoor gekozen niet opnieuw 
een beleidsnota vast te stellen, maar te werken met ‘afsprakenkaders’.  
De ‘Nota Riolering Samen door een buis’ benoemt de uitgangspunten / kaders, welke voor 
het waterschap het vertrekpunt vormen voor de afspraken die met de diverse partijen worden 
gemaakt. De afspraken zelf staan niet in voornoemde nota. Deze worden vastgelegd in o.a. 
afvalwaterakkoorden, Gemeentelijke rioleringsplannen en stedelijk waterplannen. 
 
De zorg voor de riolering blijft primair een gemeentelijke taak, waarbij het waterschap 
middels vergunningverlening op grond van de Waterwet en grond van de 
Aansluitverordening kwalitatieve en kwantitatieve randvoorwaarden stelt ten aanzien van het 
oppervlaktewater (overstorten) en de afvoer naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). De 
provincies oefenen invloed uit via de provinciale verordeningen en de milieu- en 
waterhuishoudingsplannen. Door de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam 
waterbeheer raken watersysteem, riolering en zuivering in het bebouwd gebied meer en 
meer met elkaar vervlochten. Daardoor is een goede samenwerking tussen gemeente en 
waterschap van belang. Het beleid van het waterschap is gericht op het bereiken van 
ecologisch gezond water in bebouwd en onbebouwd gebied. Dit vraagt om aandacht voor 
een duurzame inrichting van het watersysteem, natuurvriendelijk beheer en het beperken 
van de toestroom van milieu-belastende stoffen tot een aanvaardbaar niveau. Het bereiken 



 

  

van ecologisch gezond water is mede afhankelijk van de maatregelen in de waterketen, 
waarvan de riolering deel uitmaakt. De uitwerking van dit beleid vindt onder ander plaats in 
dit rioleringsplan.  
 
Voor de locatie aan de Kerkstraat te Nieuwaal geldt geen specifiek beleid. Voor het overige 
wordt verwezen naar paragraaf 4.1. 
 

2.5 Gemeentelijke beleid 

2.5.1 Bestemmingsplan 
Ingevolge het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zaltbommel’, dat is vastgesteld op 17 
september 2014, rust op het perceel Kerkstraat (naast nummer 22) te Nieuwaal de 
bestemming ‘Agrarisch’.  
 

 
Uitsnede bestemmingsplan ‘Buitengebied Zaltbommel (projectlocatie: rode pijl) 
  
Artikel 3.1 van de planregels bepaalt dat de op de kaart als “Agrarisch” aangewezen gronden 
hoofdzakelijk bestemd zijn voor grondgebonden agrarische bedrijvigheid. De functie van 
‘wonen’ past niet binnen deze bestemming. Het bestemmingsplan geeft in dit geval zelf geen 
verdere mogelijkheden tot het wijzigen van de bestemming ten behoeve van woningbouw.  
 
Geconcludeerd moet worden dat het bestemmingsplan onderhavig bouwplan niet toelaat. 
Om die reden wordt een procedure doorlopen voor het verkrijgen van een 
omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1 
lid 1 sub c en artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht.  
 



 

  

In hoofdstuk 3 zal nog verder worden ingegaan op de landschappelijke en 
stedenbouwkundige inpassing van het bouwplan. 

2.5.2 IPW-beleid 
Het doel van het IPW-beleid is het verruimen van de mogelijkheden voor incidentele 
woningbouw door particulieren. Belangrijke voorwaarden die Gemeente Zaltbommel stelt 
aan een IPW-aanvraag zijn: dat er gebouwd wordt voor eigen behoefte, er sprake is van een 
goede ruimtelijke ordening en dat het bouwen plaatsvindt binnen de vastgestelde 
bebouwingscontouren. Er kan maximaal 1 vrijstaande woning of twee wooneenheden in één 
woongebouw worden gerealiseerd.  
 
Eén van de belangrijkste voorwaarden van het IPW-beleid is dat het plangebied voor het 
initiatief binnen de bebouwingscontouren dient te liggen. De bebouwingscontour betreft de 
bebouwde kom en de zoekzone ‘wonen’. Hieronder is de contour voor Nieuwaal opgenomen. 
Daaruit blijkt dat de locatie aan de Kerkstraat te Nieuwaal binnen de contour valt.  
 
Voorts dient vooraf duidelijk te zijn wie de woning(en) gaan bewonen. Dit om te voorkomen 
dat er gebouwd gaat worden voor de leegstand. Nu het hier een particulier initiatief betreft, 
waarbij de aanvragers zelf de woningen gaan bewonen, wordt ook aan deze voorwaarde 
voldaan.  
 
Wat betreft dit bouwplan wordt ook aan de overige voorwaarden van het IPW-beleid voldaan.  
 

 
Uitsnede contour ‘Nieuwaal’, behorend bij IPW-beleid (projectlocatie: blauwe pijl) 
 



 

  

2.6 Conclusie ruimtelijk beleid 
Gelet op het voorgaande kan worden geconcludeerd dat er uit het oogpunt van het nationaal, 
provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid geen belemmeringen aanwezig zijn voor een 
planologische regeling voor de realisatie van een woongebouw voor twee woningen aan de 
Kerkstraat te Nieuwaal.  



 

  

3 RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK 
 

3.1 Bestaande situatie 

3.1.1 Karakteristiek kern 
Nieuwaal is gelegen op de Gamerense stroomrug en ligt grotendeels ingeklemd tussen de 
Waal en een glastuinbouwgebied. De kleinschalige historische dorpskern heeft de 
kenmerkende karakteristiek goed weten te behouden. De structuur van het dorp is door de 
jaren heen bewaard gebleven. Het historische deel bestaat uit bebouwing langs de twee 
grotendeels parallel gelegen wegen, de Waalbandijk en de Kerkstraat (doorlopend in de 
Beemstraat) en de daarop haaks gelegen Jacob Ekelmansstraat. Planmatige woningbouw 
heeft zich beperkt tot het zuidwestelijke deel van de dorpskern waardoor een duidelijk 
onderscheid aanwezig is tussen de open linten enerzijds en het aaneengesloten recentere 
dorpsgebied anderzijds. 
Nieuwaal is een typisch dijkdorp met een lineaire structuur. De bebouwingslinten aan de 
Waalbandijk en Kerkstraat/Beemstraat zijn zeer beeldbepalend aangezien zij de oude 
structuur van het dorp weergeven. Het dorp heeft een groen en open karakter door de 
laanbomen die de oude linten begeleiden en door de ruime percelen van de karakteristieke 
boerderijen. Tussen de boerderijen ligt hier en daar een kleine weide aan de weg. Het open 
agrarische middengebied is beeldbepalend. Hierdoor loopt het polderlandschap in principe 
door, waardoor de relatie met het omliggende landschap sterk is. 
De bebouwing in de historische kern is hoofdzakelijk vrijstaand. De panden bestaan uit één 
of twee bouwlagen met een kap en hebben een eenvoudige hoofdmassa en kapvorm. De 
meest voorkomende kapvorm is het zadeldak. De bouw- en nokhoogte kunnen sterk 
variëren. De oriëntatie en situering op de kavels is ook variërend. De panden staan veelal 
dwars of evenwijdig direct aan of op enige afstand van de weg. De bebouwing kent over het 
algemeen een baksteenarchitectuur en/of een eenvoudige agrarische vormgeving. 

3.1.2 Ligging plangebied 
Het plangebied is gelegen aan de Kerkstraat (zie afbeelding hieronder). De bebouwing aan 
deze straat is zeer bepalend voor Nieuwaal aangezien dit één van de oude structuren van 
het dorp betreft. Tussen de dijk en de Kerkstraat ligt een strook open agrarisch gebied met 
weinig bebouwing. Ten zuiden van de Kerkstraat is de dorpskern aanzienlijk verdicht. Dit 
geeft een groot contrast tussen beide zijden van de straat. Hetgeen de landelijkheid van de 
noordzijde benadrukt. Dit komt de leesbaarheid van de stedenbouwkundige structuur van het 
dorp ten goede. Het contrast en daarmee de openheid van het gebied ten noorden van de 
Kerkstraat dient daarom zo goed mogelijk bewaard te blijven. 
 



 

  

 
Planbegrenzing (perceel rood omkaderd)                 (bron: Google earth) 

3.1.3 Bestaande bebouwing 
De bebouwing aan de Kerkstraat bestaat vrijwel uitsluitend uit vrijstaande woningen. Aan de 
noordzijde zijn de percelen groter en komt ook een enkel agrarisch ensemble voor. Doordat 
de nokrichtingen hier overwegend haaks op de straat zijn en de bebouwing in een aantal 
redelijk compacte clusters gegroepeerd is, blijft het doorzicht naar het achterliggend gebied 
maximaal gehandhaafd. 
De rooilijn van de bebouwing verspringt hier en daar, maar ligt aan de noordzijde van de 
straat op ongeveer 15 m van de rijbaan. 
Het merendeel van de bebouwing aan de Kerkstraat kent een bouwhoogte van 1 laag met 
kap. De woningen kennen een baksteenarchitectuur in roodbruine, zand- en aardkleurige 
tinten. De daken zijn grotendeels bedekt met antracietkleurige gebakken pannen of met riet. 
De verkavelingsrichting van het gebied tussen de Kerkstraat en de Waaldijk is eenduidig en 
staat onder een schuine hoek ten opzicht van de Kerstraat. Aangezien de bebouwing parallel 
aan de straat gesitueerd is, zijn veel woningen dan ook niet evenwijdig aan de zijdelingse 
perceelsgrenzen gebouwd. 
 



 

  

 



 

  

 

3.1.4 Stedenbouwkundige / landschappelijke mogelijkheden 
Ter plekke van het plangebied bevindt zich één van de grootste doorzichten naar het 
achterliggende gebied. Dit doorzicht is circa 75 meter breed. Verder naar achter wordt dit 
doorzicht door een paar hoge hagen op het naastgelegen perceel versmald tot 65 meter. 
Behalve vanaf de Kerkstraat en de achterliggende Waaldijk, is dit doorzicht ook bijzonder 
goed beleefbaar vanuit de Nichtenhofstraat. 
Een nieuw woongebouw op voorliggende locatie is mogelijk mits dit goed ingepast wordt in 
de hierboven beschreven structuur. Daarbij dient een maximaal doorzicht gehandhaafd te 
blijven, met name het zicht vanuit de Nichtenhofstraat. Dit kan door het nieuwe woongebouw 
zoveel mogelijk te clusteren met de naastgelegen woning (nummer 22) en het volume zo 
smal mogelijk te houden. 
Verder dient het gebouw qua grootte, uitstraling en gevelindeling te passen binnen de 
omgeving. Dit betekent dat het twee woningen in het gebouw bij voorkeur ogen als één 
geheel. Dit geldt ook voor de inrichting van het voorterrein. In de voorgevel dient symmetrie 
voorkomen te worden. Ook dient de bouwhoogte beperkt te blijven tot één laag met kap. 
 
De gemeente Zaltbommel heeft ten behoeve van de realisatie van het woongebouw de 
stedenbouwkundige richtlijnen vastgesteld zoals opgenomen op de volgende pagina. 
Uiteindelijk heeft dit alles geleid tot het stedenbouwkundig plan zoals opgenomen in bijlage I, 
dat zich als volgt laat omschrijven. 
 
Het plan bestaat uit het realiseren van een 2-onder-1-kap woning, ogend als één woonblok, 
opgetrokken uit baksteen, afgedekt met mansardekap met pannen en voorzien van 
verspringende voorgevels. De afwerking en het kleur- en materiaalgebruik wordt eenvoudig 
en traditioneel gehouden, zoals de andere gebouwen in de omgeving. 
De westelijke woning heeft de goot op maximaal 4 meter en de nok op maximaal 9 meter en 
staat haaks op de weg. De oostelijke woning heeft de goot op maximaal 3 meter en de nok 
op maximaal 8 meter en staat parallel aan de weg.  
De plaatsing van het gebouw houdt zoveel mogelijk rekening met de doorzichten naar het 
achterliggend gebied tot aan de dijk. Aan de voorzijde (Kerkstraat) komt een gezamenlijke 
oprit, waar voor beide woningen elk 2 parkeerplekken ingepast worden. 
 



 

  

 
 

 
Voorgevel en oostgevel 
 

 
Achtergevel en westgevel 

   
Situatietekening en plattegrond woningen  
 

 
Aanzicht woningen vanuit zuid-westelijk en vanuit noord-oostelijke richting 



 

  

Het betreffende plan voldoet aan onderstaande vastgestelde stedenbouwkundige richtlijnen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

4.  MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 
 
 
Dit hoofdstuk bevat een verantwoording van de milieu- en omgevingsaspecten, voor zover 
deze relevant zijn in het kader van onderhavig project. 

4.1 Water 
Van belang is te onderzoeken in hoeverre het project gevolgen heeft voor de 
waterhuishouding ter plaatse. Hierbij dient te worden verwoord hoe er in het plan met de 
aspecten water en ruimte rekening wordt gehouden in relatie tot enerzijds het waterbeleid en 
anderzijds de waterhuishouding. In paragraaf 2.4 is reeds ingegaan op het toepasselijke 
beleid vanuit het waterschap. Hieronder wordt een beschrijving gegeven van de watertoets. 

4.1.1 Watertoets 
Ingevolge het Besluit ruimtelijke ordening is het noodzakelijk dat ruimtelijke plannen en 
besluiten een watertoets wordt uitgevoerd. De watertoets verplicht bij alle ruimtelijke plannen 
en besluiten die invloed hebben op de waterhuishouding, te toetsen in hoeverre bij de 
planvorming rekening wordt gehouden met water. In de plannen dient rekening gehouden te 
worden met: 
• het reserveren van voldoende ruimte voor water (door berging, infiltratie, aan-  en 
 afvoer); 
• aandacht voor effecten op de waterkwaliteit (lozingen, uitlogende 
 bouwmaterialen etc.); 
• aandacht voor veiligheid tegen overstroming (waterkeringen, bouwen in  uiterwaarden 
 etc.); 
• aandacht voor het grondwater (zowel kwaliteit als kwantiteit). 
 
De watertoets voor dit plan heeft plaatsgevonden via de Digitale Watertoets 
(www.dewatertoets.nl). Uit de ingevoerde gegevens volgt dat er sprake is van een ruimtelijk 
plan dat een geringe invloed heeft op de taken en belangen van het waterschap. In deze 
fase van de planvorming kan volgens het waterschap worden volstaan met het automatisch 
gegeneerd wateradvies. 

4.1.2 Waterhuishoudkundige situatie 
Watergangen 
Op de hieronder opgenomen leggerkaart van het Waterschap Rivierenland zijn de binnen het 
waterschap gelegen watergangen weergegeven. Op de leggerkaart van het waterschap is 
ten westen en ten oosten van het perceel een zogenaamde C-watergang aanwezig. Het 
realiseren van de woningen heeft geen gevolgen voor deze watergangen. Ten zuiden van 
het perceel is een B-watergang aanwezig (parallel aan de Kerkstraat).  B-watergangen zijn 
van secundair belang voor het waterbeheer en dienen door de aangrenzende eigenaren te 
worden onderhouden. De beide woningen worden ontsloten via een gezamenlijke in-/uitrit 
aan de Kerkstraat, over deze B-watergang. Onder de aan te leggen in/-uitrit zal om die reden 
een duiker worden aangebracht.  
 



 

  

 

Uitsnede legger Waterschap Rivierenland (projectlocatie: rode pijl) 
 
Waterberging 
Het onderhavige perceel is gelegen binnen de bebouwde kom. Wanneer sprake is van meer 
dan 500 m2 aan extra verharding, dan is compenserende waterberging vereist. De toename 
van verhard oppervlak blijft hier echter onder de 500 m2. Compensatie in waterberging is 
dus niet aan de orde. 
 
Veiligheid 
In het plangebied is geen kern- en beschermingszone van een waterkering gelegen. 
 
Riolering 
De riolering die het dichtste bij de woningen aanwezig is, ligt aan de Nichtenhofstraat. De 
riolering ligt daar op een zodanig hoog punt dat de nieuwe woningen naar alle waarschijnlijk 
worden aangesloten op een drukriool.  

4.1.3 Conclusie 
Uit het oogpunt van de waterhuishouding zijn er geen belemmeringen voor de realisatie van 
onderhavig project. Het Waterschap adviseert positief over het plan, onder de voorwaarde 
van bovengenoemde uitgangspunten en aandachtspunten, voor zover van toepassing. Het 
ruimtelijk plan hoeft in het kader van de watertoets niet meer toegestuurd te worden aan 
Waterschap Rivierenland. 
 



 

  

4.2 Leidingen 
Binnen het plangebied zijn geen bijzondere leidingen aanwezig welke een belemmering 
zouden kunnen vormen voor realisatie van het project. Bij het verrichten van 
graafwerkzaamheden zal met de aanwezige leidingen rekening worden gehouden. Verder is 
het perceel niet gelegen binnen een straalpadzone. 
 

4.3 Bedrijven en zonering 
De scheiding van milieubelastende en milieugevoelige functies is noodzakelijk in het kader 
van een goede ruimtelijke ordening. Op die manier wordt voorkomen dat bij nieuwe 
ontwikkelingen sprake kan zijn van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige 
functies en wordt voldoende zekerheid geboden aan bedrijven dat zij hun activiteiten 
duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen. 
 
De milieuhinder van bedrijven dient te worden geanalyseerd op hun invloed op mogelijke 
ontwikkelingen. Indien milieubelastende functies in het plangebied mogelijk worden gemaakt, 
dient de invloed op de omgeving inzichtelijk te zijn. Om te beoordelen of de afstanden tussen 
de milieubelastende activiteit en de milieugevoelige functie acceptabel is, kan worden 
aangesloten bij de richtafstanden zoals opgenomen in de VNG-brochure (‘Bedrijven en 
Zonering’). De VNG-Brochure geeft richtafstanden tussen milieugevoelige en 
milieubelastende functies. Daarbij wordt in de afstandentabel in eerste instantie uitgegaan 
van een ‘rustig woongebied’.   
 
In de directe omgeving van het plangebied is een locatie van belang, namelijk de school aan 
Kerkstraat 33. Deze school valt onder SBI-code 85 en betreft een milieucategorie-2-object 
waarvoor een richtafstand van 30 meter moet worden aangehouden. 
De afstand van 30 meter ligt voor een deel over het beoogde plangebied. Om die reden is 
ervoor gekozen om de gevels van de nieuwe woningen op die 30 meter afstand van de 
school te situeren. Nader akoestisch onderzoek is om die reden niet nodig.  
 
Gelet op het voorgaande kan geconcludeerd worden dat deze functies / bedrijven geen 
hinder c.q. belemmering veroorzaken voor de nieuw toe te voegen functie. Omgekeerd 
worden er met dit initiatief geen hinderlijke c.q. belemmerende activiteiten toegevoegd.  
 
De conclusie luidt dan ook dat er vanuit het aspect ‘bedrijven en milieuzonering’ geen 
bezwaar bestaat tegen realisatie van dit plan.   
 

4.4 Bodem 
Ontwikkelingen kunnen pas plaatsvinden als de bodem, waarop of waarin deze 
ontwikkelingen gaan plaatsvinden, geschikt is of geschikt is gemaakt voor het beoogde doel. 
Bij nieuwbouwactiviteiten dient de bodemkwaliteit door middel van onderzoek in beeld te zijn 
gebracht. In het algemeen geldt dat nieuwe bestemmingen bij voorkeur op een schone 
bodem dienen te worden gerealiseerd. 
 



 

  

Op 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit (volledig) in werking getreden. Het doel van dit 
besluit is om de bodem beter te beschermen en meer ruimte te bieden voor nieuwe 
bouwprojecten. Ook geeft het Besluit gemeenten en provincies meer verantwoordelijkheid 
om de bodem te beheren. In het Besluit bodemkwaliteit is ook het Bouwstoffenbesluit 
geïntegreerd. Dit besluit heeft alleen betrekking op steenachtige bouwstoffen. Andere 
materialen worden in de praktijk ook toegepast als bouwstof, maar deze vallen niet onder dit 
Besluit. 
 
In 2014 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Verhoeven Milieutechniek 
(Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek naar asbest, Kerkstraat 22 en 24 
(kadastraal R 51 en 52 ged.) te Nieuwaal d.d. 1 mei 2014, zie bijlage II).  
 
De verontreinigingen die zijn aangetroffen, betreffen overschrijdingen van de achtergrond- en 
streefwaarden. Aangezien de tussenwaarden niet zijn overschreden zijn geen 
vervolgstappen nodig. Vanwege de lichte mate van verontreiniging zijn de risico’s voor de 
volksgezondheid en het milieu verwaarloosbaar. Ook is er geen sprake van 
noemenswaardige verspreidingsrisico’s. 
 
Voorts zijn op de locatie bij de indicatieve inspectie van het maaiveld en in de opgeboorde 
grond geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Op basis van de beschikbare 
resultaten wordt geconcludeerd dat er geen verdenking is van de aanwezigheid van een 
asbestverontreiniging. 
 
De algehele conclusie van het rapport luidt dan ook dat er geen milieuhygiënische 
belemmeringen zijn voor realisatie van de woningen binnen het onderzoeksgebied. 
 

4.5 Externe veiligheid 
Het thema 'externe veiligheid' speelt een steeds belangrijkere rol in de ruimtelijke ordening. 
Daarom is van belang inzicht te verkrijgen in objecten en elementen in of nabij het 
projectgebied, die de externe veiligheid kunnen beïnvloeden. Bij externe veiligheid gaat het 
om het beheersen van de veiligheid van personen in de omgeving van activiteiten met 
gevaarlijke stoffen. Het beleid is er op gericht te voorkomen dat er te dicht bij gevoelige 
bestemmingen activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden. 
 
Het algemene uitgangspunt is dat niemand blootgesteld mag worden aan een kans om door 
een activiteit met gevaarlijke stoffen te overlijden, die groter is dan één op de miljoen (10-6). 
Dit geval wordt gesproken over het plaatsgebonden risico, dat wordt weergegeven in een 
risicocontour. Daarnaast bestaat er een zogenoemd groepsrisico: de kans dat bij één 
gebeurtenis een groep met ten minste een bepaalde omvang om het leven komt. Het 
groepsrisico wordt niet weergegeven in een contour, maar in een grafiek. 
 
Een aantal calamiteiten met gevaarlijke stoffen, zowel in binnen- als buitenland, heeft 
aangetoond dat een maatschappij zonder risico's niet bestaat. Het beleid op het gebied van 



 

  

externe veiligheid richt zich op het beheersen van deze risico's. De beleidsmatige 
kernpunten zijn: 

§ het ontstaan van nieuwe knelpunten tegengaan; 
§ het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van inrichtingen; 
§ het saneren van bestaande knelpunten; 
§ zorgvuldige risicocommunicatie; 
§ hulpverlening: het bevorderen van de samenwerking en de kwaliteit van de uitvoering 

en het richting geven aan de organisatorische versterking. 
  
De te realiseren woningen moeten worden beschouwd als ‘kwetsbare object’. In de nabijheid 
van het plangebied bevinden zich geen relevante buisleidingen. Wel dient nader stil te 
worden gestaan bij de Waal, als route waarover gevaarlijke stoffen worden getransporteerd.  

Vervoer gevaarlijke stoffen  
Uit de regionale signaleringskaart externe veiligheid blijkt dat het aspect externe veiligheid 
relevant is vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Waal. Het plangebied ligt 
namelijk binnen het invloedsgebied van deze transportroute, waarbij personen kunnen 
overlijden als rechtstreeks gevolg van een zwaar ongeval met toxische stoffen. Het 
plangebied ligt echter buiten een veiligheidszone, een plasbrandaandachtsgebied en buiten 
de meest relevante zones voor het groepsrisico (de 200 meter zones). 
 
Op grond van artikel 7 van het Bevt moet in dergelijke gevallen worden ingegaan op de 
mogelijkheden voor: 

§ de bestrijdbaarheid van een zwaar ongeval op deze transportroute(s) en 
§ de zelfredzaamheid met betrekking tot nog niet aanwezige (beperkt) kwetsbare 

objecten binnen het plangebied. 
Volgens artikel 9 van het Bevt moet de veiligheidsregio in de gelegenheid worden gesteld om 
hierover een advies uit te brengen. Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft op 29 januari 
2016 aangegeven dat in dit geval sprake is van een standaardsituatie, waarvoor 
onderstaande verantwoording kan worden gehanteerd. Relevant hierbij is ook dat het 
ruimtelijke besluit geen betrekking heeft op het mogelijk maken van een (nog niet aanwezig) 
‘bijzonder kwetsbare object’, bestemd voor verminderd zelfredzame personen.  
 
Bestrijdbaarheid van de omvang van een ramp of zwaar ongeval 
Bij een calamiteit, waarbij toxische stoffen (kunnen) vrijkomen, zal de brandweer inzetten op 
het beperken of voorkomen van effecten. Deze inzet zal voornamelijk plaatsvinden bij de 
bron. De brandweer richt zich dan niet direct op het bestrijden van effecten in of nabij het 
plangebied. De mogelijkheden voor bestrijdbaarheid worden daarom niet verder in 
beschouwing genomen.  
 
Mogelijkheden tot zelfredzaamheid 
Bij een calamiteit, waarbij toxische stoffen (kunnen) vrijkomen, is het belangrijk dat de 
aanwezigen in het plangebied worden geïnformeerd hoe te handelen bij dat incident. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde waarschuwings- en alarmeringspalen 
(WAS-palen) of NL-alert. Bij het genoemde incidentscenario is het advies om te schuilen in 



 

  

een gebouw en de ramen, deuren en ventilatieopeningen te sluiten. In het plangebied zijn 
voldoende mogelijkheden aanwezig om dit advies tijdig op te volgen. 
 
 
 
Conclusie 
Het aspect externe veiligheid is alleen relevant vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen 
over de Waal. Gelet op de hiervoor genoemde overwegingen zijn er gezien vanuit het 
plangebied voldoende mogelijkheden voor de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid bij een 
zwaar ongeval op deze transportroute. Dit betekent dat geen nadere eisen aan het plan 
gesteld hoeven te worden in het kader van het aspect externe veiligheid.“ 
 
Verder zijn er binnen een omtrek van 500 meter geen Bevi-inrichtingen aanwezig (zie de 
hieronder opgenomen risicokaart van de provincie Gelderland).  

 
Uitsnede risicokaart provincie (rode pijl: projectlocatie) 
 
Gelet op het voorgaande zijn vanuit het aspect externe veiligheid zijn er geen 
belemmeringen te verwachten voor de realisatie van de woningen aan de Kerkstraat. 
  

4.6 Geluid 
Voor de planologische inpassing van de woningen aan de Kerkstraat te Nieuwaal dient 
eveneens te worden voldaan aan de normen uit de Wet geluidhinder. In dit geval is slechts 
een geluidsbron relevant, namelijk wegverkeerslawaai.  
 
Conform de Wet geluidhinder heeft iedere weg een onderzoekszone waarbinnen een 
akoestisch onderzoek dient te worden verricht indien de bouw van geluidsgevoelige 



 

  

bebouwing mogelijk wordt gemaakt. Uitzonderingen hierop zijn wegen waarvoor een 30 km-
zone geldt en wegen die als woonerf zijn aangeduid. 
De Kerkstraat en de nabij gelegen Nichtenhofstraat zijn 30 km/uur-wegen. Weliswaar ligt het 
bouwplan dan niet binnen een zogenaamde Wgh-zone, echter vanuit het oogpunt van 
‘goede ruimtelijke ordening’ dient wel onderzocht te worden of ter plaatse van de nieuwbouw 
sprake is van een ‘goed woon- en leefklimaat’. Onderzoek is om die reden toch noodzakelijk. 
Hierover het volgende. 
 
Met gebruikmaking van het geluidsmodel, waarin de verkeersgegevens / prognoses 2025 uit 
het regionale verkeersmodel zijn opgenomen, is voor de Kerkstraat een geluidsberekening 
uitgevoerd. Uit die berekening blijkt dat op een afstand van 7 meter uit de wegas de 
geluidsbelasting 53 dB bedraagt. Rekening houdend met de 5 dB aftrek uit artikel 110g Wgh, 
wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB hier niet overschreden. 
  
Nu de nieuw te bouwen woningen op een afstand van tenminste 7 meter uit de wegas 
worden gerealiseerd, zal het geluidaspect c.q. de Wet geluidhinder geen belemmering geven 
voor het bouwplan. 
 

4.7 Geur 
De Wet Geurhinder en veehouderij bedrijven (Wgv) en het Activiteitenbesluit vormen de 
toetsingskaders als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. De 
Wgv is van toepassing ingeval de betreffende inrichting vergunningplichtig is. De meeste 
veehouderijen zijn tegenwoordig niet meer vergunningsplichtig, maar meldingsplichtig op 
grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Deze inrichtingen dienen dus te voldoen aan 
de geureisen uit het Activiteitenbesluit. De veehouderijen welke in de omgeving van 
Nieuwaal zijn gevestigd, zijn meldingsplichtig.   
 
De geurhinder wordt bepaald op basis van de achtergrondbelasting en de 
voorgrondbelasting. 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 
geurhinder door stalemissies (dus niet het uitrijden van mest). De achtergrondbelasting is 
een goede maat om de effecten van geurhinder op het woon- en leefmilieu te kunnen 
beoordelen. 
 
Voorgrondbelasting 
Het perceel waarop het woongebouw (met de twee woningen) wordt gebouwd, heeft de 
agrarische bestemming. Met het bouwen van het woongebouw wordt een geurgevoelig 
object gerealiseerd. In de omgeving is een aantal agrarische bedrijven gelegen. Echter 
gezien de afstand van de agrarische bedrijven tot het te ontwikkelen perceel en de reeds 
aanwezige geurgevoelige objecten nabij het perceel, vormen de omliggende agrarische 
bedrijven geen belemmering. 
 



 

  

Achtergrondbelasting 
In 2012 is de geurbelasting vanuit alle vergunde veehouderijen binnen de gemeente 
Zaltbommel, en in de bufferzone van 2 km daaromheen, in beeld gebracht. Deze 
veehouderijen zijn in werking in de vergunde of gemelde omvang. Het leefklimaat behorende 
bij deze situatie, is onderzocht en op een kaart weergegeven.  
Uit de betreffende kaart (zie volgende pagina) blijkt dat het leefklimaat in het grootste 
gedeelte van de gemeente 'zeer goed' is. Alleen in de directe omgeving van een aantal grote 
intensieve veehouderijen is het leefklimaat slechter. Voor de kern Nieuwaal wordt het 
leefklimaat minstens als ‘goed’ gekwalificeerd, en hoogstens als ‘zeer goed’. Sinds 2012 
hebben zich binnen een straal van 2 km rondom het plangebied geen veranderingen 
voorgedaan die een relevante wijziging van de geursituatie met zich mee hebben gebracht 
(er hebben zich immers geen nieuwe (intensieve) veehouderijen in de nabije omgeving 
gevestigd). Dat betekent dat de uitkomsten van voornoemd onderzoek uit 2012 nog 
bruikbaar zijn.   
 
 
 

 
Kaart achtergrondbelasting geur gemeente Zaltbommel (blauwe pijl: Nieuwaal) 
 
Gelet op het voorgaande kan geconcludeerd worden dat het aspect ‘geur’ geen belemmering 
vormt voor de realisatie van de twee woningen aan de Kerkstraat te Nieuwaal. 
  

4.8 Luchtkwaliteit 
De Wet milieubeheer bevat de regelgeving met betrekking tot luchtkwaliteit. In artikel 5.16 is 
bepaald dat bestuursorganen bevoegdheden, zoals het vaststellen van een 
bestemmingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning, mogen uitoefenen 
wanneer sprake is van één van de volgende gevallen: 
 



 

  

a. er is geen sprake van een (dreigende) overschrijding van de grenswaarden; 
b. de concentratie van de desbetreffende stoffen in de buitenlucht verbetert of blijft 
 tenminste gelijk; 
c. het plan draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de concentratie van de     
 desbetreffende stoffen in de buitenlucht; 
d. de ontwikkeling is opgenomen in een vastgesteld programma, zoals het  Nationaal 
 Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 
 
Een uitwerking van de regelgeving met betrekking tot het begrip ‘niet in betekende mate’ is 
vastgelegd in het ‘Besluit niet in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’ en de 
‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’. 
 
Voor ontwikkelingen die ‘niet in betekenende mate’ bijdragen aan de luchtverontreiniging is 
een toets aan de grenswaarden niet nodig. In de Regeling zijn categorieën van gevallen 
benoemd die in ieder geval als ‘niet in betekenende mate’ worden aangemerkt en waarvoor 
toetsing aan de grenswaarden dus zonder meer achterwege kan blijven. Er is volgens deze 
regeling geen onderzoek nodig voor ‘woningbouwlocaties, indien een dergelijke locatie, in 
geval van één ontsluitingsweg, netto niet meer dan 1.500 nieuwe woningen omvat, dan wel, 
in geval van twee ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling, netto niet meer 
dan 3.000 woningen omvat’. 
 
Voorliggend plan voegt slechts twee woningen toe, hetgeen betekent dat dit plan als ‘niet in 
betekenende mate’ kan worden aangemerkt.  
Voorts kan worden opgemerkt dat de huidige achtergrondconcentraties in Nieuwaal zeer 
laag zijn (bron: altasleefomgeving.nl). Uit de Monitoringsrapportage NSL 2015 (van het 
RIVM) blijkt dat in het grootste deel van Nederland de berekende concentraties fijn stof en 
stikstofdioxide onder de Europese normen liggen. In enkele gebieden worden ze 
overschreden. Fijn stof is lokaal nog te hoog in gebieden met intensieve veehouderij of 
industrie. Stikstofdioxide overschrijdt de norm met name op een beperkt aantal 
binnenstedelijke locaties in de Randstad met veel verkeer. Voor Nieuwaal zijn er echter geen 
overschrijdingen. 
 
Een specifiek luchtkwaliteitonderzoek hoeft hier niet te worden uitgevoerd. Uit het oogpunt 
van luchtkwaliteit bestaat er gelet op het voorgaande geen belemmering. 
 

4.9 Flora en fauna 
Ruimtelijke plannen dienen te worden beoordeeld op de uitvoerbaarheid in relatie tot de 
geldende natuurwetgeving. Dat betreft met name de Natuurbeschermingswet 1998 en de 
Flora- en faunawet. Er mogen geen ontwikkelingen plaatsvinden die op onoverkomelijke 
bezwaren stuiten door effecten op beschermde natuurgebieden en/of flora en fauna.  
 
Op de projectlocatie is de Natuurbeschermingswet 1988 niet van toepassing, omdat het niet 
ligt binnen of in de nabijheid van een beschermd natuurgebied. De geplande ontwikkelingen 
hebben dus geen nadelige effecten op beschermde natuurgebieden. 



 

  

 
Voor wat betreft beschermde soorten het volgende. Voor de projectlocatie is een quick scan 
flora en fauna uitgevoerd door Ecoresult (Quickscan Flora en Fauna d.d. 21 december 2015, 
zie bijlage III). In deze quickscan wordt het volgende geconcludeerd: 
 

§ Op voorhand is uit te sluiten dat de verwachte storende factoren die voortkomen uit 
de voorgenomen activiteiten afgezet tegen de ligging en doelstelling van beschermde 
natuurgebieden leiden tot (significant) negatieve effecten op Natuurnetwerk 
Nederland (NNN) of Natura2000. Aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk; 

§ Het plangebied is potentieel geschikt als niet-essentieel foerageergebied en niet-
essentieel vliegroute voor vleermuizen. Schadelijke effecten door de werkzaamheden 
treden niet op. De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd; 

§ Er is potentieel geschikt habitat aangetroffen voor grondgebonden zoogdieren van 
tabel I uit de Flora- en faunawet. De activiteiten kunnen schadelijke effecten hebben 
(verstoring, vernietiging) op in gebruik zijnde verblijfplaatsen. Soorten uit tabel 1 van 
de Flora- en faunawet zijn vrijgesteld van een ontheffing. De zorgplicht uit artikel 2 
van de Flora- en faunawet blijft wel van kracht; 

§ Er is potentieel geschikt habitat aangetroffen voor amfibieën van tabel I uit de Flora- 
en faunawet. De activiteiten kunnen schadelijke effecten hebben (verstoring, 
vernietiging) op in gebruik zijnde verblijfplaatsen. Soorten uit tabel 1 van de Flora- en 
faunawet zijn vrijgesteld van een ontheffing. De zorgplicht uit artikel 2 van de Flora- 
en faunawet blijft wel van kracht; 

§ Direct grenzend aan het plangebied is broedhabitat aangetroffen voor alleen 
algemene vogelsoorten waarvan de nesten alleen beschermd zijn zodra in gebruik. 
De activiteiten kunnen schadelijke effecten hebben (verstoring, vernietiging) op in 
gebruik zijnde voortplantingsplaatsen van algemene vogels. Het is mogelijk om 
maatregelen voor de voortplantingsplaatsen te treffen waardoor schadelijke effecten 
niet optreden (zie verder paragraaf 6.4.2 van de Quickscan); 

§ Potentieel geschikte habitat voor overige beschermde soortgroepen is afwezig of 
worden voor deze soorten op grond van de bekende verspreiding niet in het 
plangebied verwacht. 

 
Er is altijd een kleine kans op de aanwezigheid van soorten die niet in tabellen van de Flora- 
en faunawet worden benoemd. Door de kleine trefkans zijn extra mitigerende maatregelen 
niet nodig.  
Zoals opgemerkt blijft artikel 2 ‘Zorgplicht’ van de Flora- en faunawet wel van kracht. De 
Flora- en faunawet erkent de intrinsieke waarde van het in het wild levende dier. Dat 
betekent dat voor de wet alle dieren van onvervangbare waarde zijn en dat mensen daar niet 
onzorgvuldig mee mogen omspringen. Vanuit deze gedachte is de zorgplicht in artikel 2 van 
de wet opgenomen. De zorgplicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen 
voor alle in het wild voorkomende dieren en planten (en dus niet alleen de beschermde) en 
hun leefomgeving. Dit is een algemene fatsoenseis die voor iedereen geldt. 
Concreet betekent dit dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn 
handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, 



 

  

verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan 
worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen 
worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet 
kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. De 
ontwikkelaar / bouwer is er primair verantwoordelijk voor dat tijdens de uitvoering van de 
bouw deze ‘Zorgplicht' in acht wordt genomen. Dit kan via een betrokken ecoloog, of via de 
uitvoerder wanneer deze volgens een goedgekeurde gedragscode werkt.  
 
Gelet op het voorgaande wordt geconcludeerd dat het aspect ‘flora en fauna’ geen 
belemmering vormt voor de realisatie van de woningen aan de Kerkstraat te Nieuwaal. 
 

4.10 Archeologie en cultuurhistorie 

4.10.1  Archeologie 
De Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) verplicht gemeenten om bij het 
opstellen van o.a. nieuwe bestemmingsplannen rekening te houden met mogelijke 
archeologisch waardevolle vindplaatsen. De gemeenteraad van Zaltbommel heeft in zijn 
vergadering van 7 juli 2011 beleid vastgesteld hoe het aan die wettelijke verplichtingen 
invulling wenst te geven. Daarvoor zijn onder andere verschillende archeologische 
(beleids)kaarten vastgesteld. Daarnaast zijn vrijstellingsgrenzen vastgesteld die aangeven of 
in een specifiek geval (aanvullend) archeologisch onderzoek noodzakelijk is als de bodem bij 
een bepaalde (bouw)activiteit wordt verstoord. 
 
Op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde beleidskaart (zie afbeelding volgende 
pagina) geldt voor de projectlocatie ‘Waarde Archeologie – 3’, wat betekent dat er een 
vrijstellingsgrens geldt van 2.500 m2. Om deze reden hoeft geen archeologisch onderzoek 
plaats te vinden. Archeologie vormt derhalve geen belemmering voor de onderhavige 
ontwikkeling. 
 
Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten 
worden aangetroffen, dan is conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 
aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap c.q. de Gemeente Zaltbommel verplicht. 
 



 

  

 
Uitsnede Archeologische beleidskaart (projectlocatie: rode pijl) 

4.10.2   Cultuurhistorie 
Het kleine dorp Nieuwaal ligt op de jongste stroomrug in de Bommelerwaard, de Gamerense 
stroomrug langs de Waal. De historische dorpskern van Nieuwaal bestaat uit de bebouwing 
langs de twee grotendeels parallel gelegen structuren de Waalbandijk en Kerkstraat/ 
(doodlopende) Beemstraat en de daar haaks op gelegen Jacob Ekelmansstraat. 
Langs de Waalbandijk komt historische en karakteristieke bebouwing voor aan weerskanten 
van de dijk. Hier heeft tevens de eerste zeer kleinschalige dorpskernvorming plaatsgevonden 
rondom de N.H. kerk bij de aansluiting van de Kerkstraat op de Waalbandijk. Ten zuiden van 
het bebouwingslint aan de Kerkstraat komen twee kleine planmatige uitbreidingsbuurten voor 
en enkele voorzieningen, zoals een basisschool met peuterspeelzaal, kerkgebouw van de 
Gereformeerde Gemeente en twee kleine begraafplaatsen.  
 
Nieuwaal is ontstaan langs de grotendeels parallel liggende Waalbandijk en 
Kerkstraat/Beemstraat. Het lineaire karakter van het dijklint en het bebouwingslint met de 
naastgelegen bebouwing is dan ook karakteristiek voor de dorpskern. Tussen de dijk en de 
Kerkstraat ligt een strook open agrarisch gebied met slechts weinig bebouwing.  
Aan de zuidkant van het dorp liggen tevens open gebieden voordat de glastuinbouw ‘begint’. 
Hierdoor krijgt het dorp, ondanks de Waalbandijk en de omringende kassen, toch een open 
en groen karakter met in meer en mindere mate verspreid staande lintbebouwing. Vanaf de 
Waalbandijk is er goed zicht op de lager gelegen bebouwing en private kavels alsmede het 
achtergelegen agrarische gebied en bebouwingslint. Vooral bij de dijkbebouwing onder aan 



 

  

de dijk is er goed zicht op het privé-gebied met bijgebouwen en dergelijke door de ondiepe 
kavels langs de dijk. 
 
Op onderstaande cultuurhistorische kaart is te zien dat het plangebied is gelegen aan een 
oude dorpskade. De toerit (dam) tot de woningen zal om die reden een beperkte breedte 
krijgen om deze dorpskade zo maximaal te respecteren.  
Vanuit cultuurhistorie is het verder van belang dat de doorzichten naar de dijk worden 
gehandhaafd. Met de beoogde positionering en opzet van het woongebouw, worden de 
doorzichten zoveel mogelijk gerespecteerd. 
 

 
Uitsnede cultuurhistorische kaart (projectlocatie: blauwe pijl) 
 
Voorts zijn in de omgeving van het plangebied geen cultuurhistorisch waardevolle 
elementen, gebieden, objecten of bebouwing aanwezig, die een mogelijke hinderlijke 
werking (zouden kunnen) hebben op het initiatief. 

 

 

 

 



 

  

5. ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID 
 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de haalbaarheid van dit project. Het plan waarvoor de planologische 
procedure wordt doorlopen, moet zowel in financieel als in maatschappelijk opzicht haalbaar 
zijn. Er wordt daarom een korte financiële toelichting gegeven en daarnaast worden de 
doorlopen procedures weergegeven. 
 

5.1  Economische uitvoerbaarheid 
De economische uitvoerbaarheid van een ruimtelijk besluit moet op grond van het Bro 
onderzocht worden respectievelijk aannemelijk worden gemaakt. Dat betekent enerzijds dat 
aannemelijk moet worden gemaakt dat de door de gemeente te maken kosten moeten zijn 
gedekt dan wel op de bij de uitvoering van het project betrokken partijen moeten kunnen 
worden verhaald. Anderzijds moet worden onderzocht of: 
1) de kosten van overige partijen van een deugdelijke dekking zijn voorzien en 
2) het project naar objectieve maatstaven, ook geabstraheerd van de concreet betrokken 
partijen, vanuit financieel-economisch perspectief tot uitvoering zou kunnen komen. 
 
De ontwikkeling aan de Kerkstraat, naast nummer 22, te Nieuwaal is een initiatief van 
tweetal particulieren. De ontwikkeling van de locatie en de daarmee samenhangende kosten, 
inclusief planvoorbereiding geschieden voor rekening en risico van de ontwikkelende partij. 
Om de gemeentelijke kosten die gemaakt worden bij uitvoering van voorgestane ont- 
wikkeling te verhalen, wordt een anterieure overeenkomst gesloten met de initiatiefnemers. 
Hiermee is vastgelegd dat de realisatie van de ontwikkeling voor de gemeente geen 
negatieve financiële gevolgen oplevert. In de betreffende overeenkomst wordt ook een 
regeling opgenomen inzake het verhaal van een eventuele tegemoetkoming in planschade. 
Voor de gemeente Zaltbommel verloopt het plan dus budgettair neutraal. Het kostenverhaal 
is met het bovenstaande anderszins verzekerd in de zin van artikel 6.12 tweede lid van de 
Wro wat ook betekent dat kan worden besloten géén exploitatieplan vast te stellen.  
 
De ontwikkelende partij heeft inmiddels een omgevingsvergunning op basis van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht aangevraagd en voor de nieuw te bouwen woningen. 
Dit maakt voldoende aannemelijk dat het project ook daadwerkelijk tot uitvoering zal komen, 
waarmee de economische uitvoerbaarheid afdoende is aangetoond. 
 

5.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
Het opstellen van ruimtelijke besluiten dient zorgvuldig te gebeuren. In dat kader blijft het van 
belang dat diverse instanties, burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding 
van dergelijke besluiten worden betrokken zodat in een vroeg stadium knelpunten, belangen 
en verbeterpunten kunnen worden gesignaleerd.  
 



 

  

Het voorliggende plan wordt niet aan inspraak onderworpen. Wel hebben de initiatiefnemers 
de bouwplannen inmiddels besproken met de direct omwonenden (buren). De plannen zijn 
overwegend positief ontvangen. 
 
Voorts wordt door het verplicht toepassen van de procedure als bedoeld in Afd. 3.4 Awb een 
ieder de gelegenheid geboden actief betrokken te zijn bij de voorbereiding van de te 
verlenen omgevingsvergunning. De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende 
stukken hebben na publicatie in de gemeenterubriek en de Staatscourant vanaf …….. t/m 
…….. ter inzage gelegen. Er zijn tijdens de ter inzage periode wel / geen zienswijzen 
ingediend. 
 
Zoals in deze ruimtelijke onderbouwing is beschreven, wijkt het bouwplan voor de Kerkstraat 
af van de bepalingen uit het vigerende bestemmingsplan. Het bouwplan voldoet echter wel 
aan de kwalitatief-ruimtelijke en stedenbouwkundige doelstellingen voor het betreffende 
plangebied. Ook de stedenbouwkundige toetsing bevestigt dat het voorliggende bouwplan 
past binnen de ruimtelijke - en beeldkwaliteit van het betreffende woon- en leefgebied.   
 
Gelet op het vorenstaande is het voorliggende plan vanuit maatschappelijk oogpunt in 
algemene zin aanvaardbaar en daarmee uitvoerbaar te achten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
 
 
Voor een perceel aan de Kerkstraat, naast nummer 22, te Nieuwaal bestaat het voornemen 
om aldaar twee woningen te realiseren in één woongebouw. Op het betreffende perceel zijn 
op dit moment geen gebouwen aanwezig. Het betreft een braakliggend terrein.  
 
Ingevolge het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied Zaltbommel’ uit 2014 is de 
realisatie van het woongebouw ter plaatse planologisch niet mogelijk. De raad van 
Zaltbommel heeft op 5 november 2015 niettemin besloten om medewerking te verlenen voor 
de bouw van de woningen. 
Daarvoor dient wel een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te worden verleend. Middels een 
dergelijke omgevingsvergunning kan dan worden afgeweken van het bestemmingsplan. 
Deze omgevingsvergunning dient een zogenaamde ‘goede ruimtelijke onderbouwing’ (lid 2 
aanhef jo. sub b van voornoemd besluit) te bevatten. Dit document voorziet in een dergelijke 
ruimtelijke onderbouwing.  
 
Het ruimtelijke beleid van de diverse overheden verzet zich niet tegen de bouw van de 
woningen op deze locatie. Wat betreft de diverse milieu- en omgevingsaspecten zijn er ook 
geen belemmeringen te verwachten. Het plan is in overeenstemming met de goede 
ruimtelijke ordening.   
 
Gelet op het voorgaande, alsmede op het feit dat de bebouwing wat betreft massa en 
vormgeving afgestemd wordt op de omgeving, wordt de inpassing van de woningen vanuit 
beleidsmatig, stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt aanvaardbaar geacht.   
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In opdracht van Legalexion heeft Ecoresult een quickscan flora en fauna uitgevoerd. Het plangebied 

voor deze quickscan is gelegen aan de Kerkstraat te Nieuwaal, gemeente Zaltbommel. Aanleiding voor 

dit verzoek betreft de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de ontwikkeling van 

een twee-onder-een-kapwoning. Voor deze ontwikkeling zal de aanwezige kruidenvegetatie 

verdwijnen (zie verder hoofdstuk 5). Deze activiteiten kunnen schadelijke effecten hebben op 

beschermde soorten. De Flora- en faunawet (bijlage 1) kan hierdoor worden overtreden. Deze 

quickscan flora en fauna zoomt in op de (mogelijke) schadelijke effecten door de activiteiten en op 

welke wijze in het kader van de wet gehandeld kan worden. 

1.2 Doel

Onderzoeken en beoordelen of de flora- en faunawet door geplande activiteiten wordt overtreden. Zo 

ja, toetsen op welke wijze in het kader van de Flora- en faunawet dient te worden gehandeld. 

1.3 Leeswijzer

In deze rapportage worden achtereenvolgens beschreven: de werkwijze, het plangebied, de 

onderzoeksresultaten, de activiteiten, de (mogelijke) schadelijke effecten, de toetsing aan 

desbetreffende wet- en regelgeving, de conclusies en aanbevelingen en de geraadpleegde literatuur. 
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2 Werkwijze

2.1 Quickscan flora en fauna 

De quickscan flora en fauna is gebaseerd op 8 stappen: 

1. Uitvoeren van een oriënterend bronnenonderzoek en verkennend veldonderzoek. 

2. Uitvoeren van oriënterend onderzoek naar de activiteiten en nagaan of er schadelijke effecten 

op kunnen treden. 

3. Onderzoeken en advies geven over het voorkomen van (mogelijke) schadelijke effecten door 

het uitvoeren van mitigerende maatregelen. 

4. Aangeven of soorten zijn vrijgesteld van een ontheffing. 

5. Onderzoeken en advies geven over het werken met gedragscodes. 

6. Het onderzoeken van de gevolgen van de (mogelijke) schadelijke effecten. 

7. Optioneel zorgen voor een volledige ontheffingsaanvraag en/of vergunningsaanvraag. 

8. Optioneel door ecologische werkbegeleiding controleren of de maatregelen uit de ontheffing 

en/of vergunning ook zo worden uitgevoerd. 

2.2 Beschermde natuurgebieden 

Op voorhand is uit te sluiten dat de verwachte storende factoren die voortkomen uit de voorgenomen 

activiteiten (zie hoofdstuk 5) afgezet tegen de ligging en doelstelling van beschermde natuurgebieden 

leiden tot (significant) negatieve effecten op soorten, habitattypen en wezenlijke waarden en 

kenmerken van Natura 2000-gebieden of Natuurnetwerk Nederland (NNN). Een uitgebreide 

beschrijving en beoordeling zijn daarom niet opgenomen in deze quickscan. Aanvullend onderzoek is 

niet noodzakelijk. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied genaamd “Rijntakken”1 ligt op geruime 

afstand van het plangebied (hemelsbreed ca. 4,7 kilometer ten oosten van het plangebied). Het 

plangebied is niet in het NNN gelegen2. Dichtstbijzijnde NNN ligt op een afstand van ca. 180 meter. Dit 

betreft de Breemwaard, ten noorden van het plangebied.

1 Bron: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/default.aspx?main=gebieden
2 Bron: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek.aspx

7



3 Omschrijving plangebied

Het plangebied genaamd Kerkstraat, Nieuwaal is gelegen aan de Kerkstraat, ten westen van Kerkstraat 

22, aan de noordzijde van de bebouwde kom van Nieuwaal (gemeente Zaltbommel, provincie 

Gelderland). Zie voor de ligging Afbeelding 1. 

Hieronder volgt een omschrijving van het plangebied:

• Het plangebied bestaat uit een weiland met enkel een kruidenvegetatie. Hier heeft recent nog 

begrazing plaatsgevonden door paarden.

• Binnen de grenzen van het plangebied is geen bebouwing aanwezig.

• Binnen de grenzen van het plangebied zijn geen bosschages of bomen aanwezig.

• Binnen de grenzen van het plangebied is open water afwezig.

9

Afbeelding 1: Ligging van het plangebied. Het plangebied is rood omlijnd. Kaartbron: 
Google Maps.



• Pal ten zuiden van het plangebied aan de zuidzijde loopt een watergang (oost-west), langs de 

zuidzijde van deze watergang staan een aantal essen in een laan.

• Ten oosten van het plangebied bevind zich een woning met bijbehorende loodsen (Kerkstraat 

22).

• Toegang tot het plangebied is mogelijk over de huidige inrit van Kerkstraat 22.

• Ten noorden van het plangebied staat een paardenstal.

• Verharding binnen de grenzen van het plangebied is afwezig.

• Het plangebied wordt vanaf de straatzijde verlicht door enkele lantaarnpalen. Binnen het 

plangebied is geen verlichting aanwezig. 

• Lijnvormige structuren in de vorm van hoog opgaande beplanting en bebouwing zijn binnen 

en grenzend aan het plangebied afwezig.

In bijlage 2 is een foto-impressie van het plangebied te vinden.
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4 Onderzoeksresultaten

4.1 Algemeen

Het verkennend veldonderzoek is uitgevoerd op 11 december 2015 door B. Verhoeven, ecologisch 

deskundige3 bij Ecoresult. Daarbij is gebruik gemaakt een verrekijker (Swarovski EL 10x42) en een 

RAVON schepnet. Aandacht is uitgegaan naar de aanwezige landschapselementen en habitats in en 

grenzend aan het plangebied om de resultaten van het bronnenonderzoek aan te scherpen (hoofdstuk

4.2).

Aangezien de voorgenomen activiteiten in de categorie ruimtelijke ingrepen valt (zoals bedoeld in het 

kader van de Flora- en faunawet), zijn de soorten uit tabel 1, 2, 3 en vogels van de Flora- en faunawet 

onderzocht. Op basis van het bronnenonderzoek en de aanwezige habitats was een goede inschatting 

van de potenties te maken. In dit hoofdstuk worden alle door de Flora- en faunawet beschermde 

soortgroepen behandeld. 

4.2 Bronnenonderzoek

4.2.1 Nationale Databank Flora en Fauna

In tabel 1 staat per soort aangegeven op welke afstand de soort van het plangebied de afgelopen vijf 

jaar is waargenomen. Hierin zijn alleen de soorten weergegeven van tabel 2 en 3 van de Flora- en 

faunawet en de vogels waarvan RVO op een indicatieve lijst aangeeft dat deze jaarrond beschermde 

nesten hebben. Zie bijlage 3 voor soorten die van 1 tot 10 km. afstand zijn waargenomen.

3 Voor een definitie van ecologisch deskundige wordt verwezen naar https://mijn.rvo.nl/ecologisch-
deskundige?inheritRedirect=true
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4.3 Verkennend veldonderzoek

4.3.1 Vaatplanten

Het plangebied is ongeschikt voor beschermde vaatplanten. Tijdens het veldbezoek zijn geen 

beschermde soorten aangetroffen. Er is binnen het plangebied geen bebouwing aanwezig, 

beschermde muurflora is hierdoor uitgesloten. Binnen het plangebied is geen sprake van ecologisch 

beheerde terreinen, geen natuurlijke slootkanten, geen hoogveen of voedselarme bodem. Daardoor 

ontbreekt geschikt habitat voor beschermde soorten als wilde marjolein. Tijdens het veldbezoek 

werden enkel soorten waargenomen van voedselrijke bodem als grote brandnetel, madelief en 

scherpe boterbloem

4.3.2 Zoogdieren – vleermuizen

4.3.2.1 Vaste rust- en verblijfplaatsen 

Vaste rust- en verblijfplaatsen in gebouwen

Het plangebied is ongeschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen in gebouwen. Binnen 

het plangebied is geen bebouwing aanwezig.

Vaste rust- en verblijfplaatsen in bomen

Het plangebied is ongeschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen in bomen. Binnen het
12

Tabel 1: Waargenomen beschermde soorten binnen een straal van 1 km rondom het 
plangebied. Bron: NDFF – quickscanhulp, geraadpleegd 11-12-2015

Soort Soortgroep Bescherming Afstand
Wilde marjolein Vaatplanten tabel II 0 - 1 k m
K amsalamander Amfibieën tabel III 0 - 1 k m
Poelk ik k er Amfibieën tabel III 0 - 1 k m
R ugstreeppad Amfibieën tabel III 0 - 1 k m
R ivierrombout Insecten - Libellen tabel III 0 - 1 k m
B oomvalk Vogels tabel III 0 - 1 k m
B uizerd Vogels tabel III 0 - 1 k m
Gierzwaluw Vogels tabel III 0 - 1 k m
Havik Vogels tabel III 0 - 1 k m
Huismus Vogels tabel III 0 - 1 k m
Ooievaar Vogels tabel III 0 - 1 k m
R oek Vogels tabel III 0 - 1 k m
Sperwer Vogels tabel III 0 - 1 k m
Steenuil Vogels tabel III 0 - 1 k m
B ever Zoogdieren tabel III 0 - 1 k m



plangebied zijn geen bomen aanwezig. Pal ten zuiden van het plangebied staan een aantal essen, 

hierin zijn geen holen of spleten aangetroffen die kunnen fungeren als vast rust- en verblijfplaats.

4.3.2.2 Foerageergebied 

Het plangebied is potentieel geschikt om te fungeren als foerageergebied4, maar niet essentieel. 

Foerageergebied in de vorm van weiland, groenstructuren, bomen en een watergang is tevens 

grenzend aan het plangebied aanwezig. Echter zijn er in de directe omgeving ruim voldoende 

vergelijkbare en meer geschikte alternatieven aanwezig in de vorm van onverlichte tuinen, openbaar 

groen en open water. Soorten die foeragerend binnen het plangebied aangetroffen kunnen worden 

zijn voornamelijk gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en laatvlieger. 

4.3.2.3 Vliegroute

Het plangebied vormt geen potentieel essentieel deel van een vliegroute tussen verblijfplaatsen en 

foerageergebieden. Onverlichte of zwak verlichte lijnvormige structuren in de vorm van een bomenrij is

pal ten zuiden van het plangebied aanwezig. Echter zijn buiten het plangebied ruim voldoende 

vergelijkbare alternatieven aanwezig die zonder veel extra inspanning door vleermuizen gebruikt 

kunnen worden. Buiten het plangebied zijn eveneens lijnvormige structuren aanwezig in de vorm van 

singels, aaneengesloten bomenrijen, hoog opgaand openbaar groen en bebouwing.  

4.3.3 Zoogdieren - grondgebonden

Het plangebied is ongeschikt voor voortplantingsplaatsen of vaste rust- en verblijfplaatsen van 

beschermde grondgebonden zoogdieren uit tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet. Voor de volgens 

het bronnenonderzoek in de omgeving aanwezige soorten (bever, eekhoorn en waterspitsmuis) is 

binnen het plangebied geen geschikt habitat aanwezig. Voor bever ontbreekt groter open water met 

bomen struiken, voor waterspitsmuis ontbreken watergangen met een goede waterkwaliteit en goed 

ontwikkelde oevervegetatie, voor eekhoorn ontbreken bomen. Das komt in de omgeving van het 

plangebied niet voor. Op korte afstand van het plangebied is een aangespoelde dode das gevonden. Er

zijn geen burchten, wissels, latrines, uitwerpselen of (boom-)nesten van zoogdieren aangetroffen. Het 

veld is potentieel geschikt voor grondgebonden zoogdieren uit tabel 1 zoals meerdere soorten muizen 

en mol.

4 Een vliegroute is essentieel wanneer er geen goede alternatieve vliegroute is om vanuit de 
verblijfplaats het betreffende foerageergebied te bereiken dan wel dat er wel een alternatieve 
vliegroute is, maar het gebruik hiervan kost vergeleken met de originele vliegroute teveel energie (te 
ver omvliegen of te onbeschut). Een foerageergebied is van essentieel belang voor het functioneren 
van de verblijfplaats wanneer er geen alternatieve foerageergebieden zijn om de eventuele aantasting 
ervan op te vangen. Bron: Soortenstandaard Gewone dwergvleermuis. 
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4.3.4 Reptielen en amfibieën 

Het plangebied is ongeschikt voor reptielen en amfibieën uit tabel 2 en 3. Binnen het plangebied is 

geen habitat aanwezig dat gebruikt kan worden als voortplantingsplaats voor soorten als 

kamsalamander, rugstreeppad, poelkikker en heikikker, open water is afwezig. Ook aansluitend aan het 

plangebied ontbreekt geschikt voortplantingswater voor strikt beschermde soorten, de watergang ten 

zuiden van het plangebied is te voedselrijk voor deze soorten. Binnen een afstand van 25 km van het 

plangebied komen geen reptielen voor, Deze zijn hiermee uitgesloten. Het plangebied heeft geen 

habitat dat geschikt is als functioneel leefgebied voor beschermde amfibieën en reptielen. In het 

plangebied is enkele een frequent begraasde kruidenvegetatie aanwezig zonder schuilmogelijkheden 

van bosschages. Het aanwezige groen in het plangebied is potentieel geschikt voor amfibieën uit tabel 

1 zoals bruine kikker, bastaardkikker, en gewone pad.

4.3.5 Dagvlinders en libellen

Het plangebied is ongeschikt voor beschermde dagvlinders en libellen uit tabel 2 en 3 zoals, 

rouwmantel, keizersmantel en rivierrombout. Potentieel geschikte voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen zijn niet aangetroffen. Binnen het plangebied is geen geschikt habitat aanwezig voor 

beschermde soorten. De rouwmantel wordt binnen Nederland enkel waargenomen als dwaalgast, 

daarnaast ontbreken ook de waardplanten voor deze soort(wilg, populier) in het plangebied. Voor 

keizersmantel ontbreken eveneens de waardplanten (viooltje). Binnen het plangebied is geen geschikt 

habitat aanwezig voor rivierrombout, dit is een soort welke zich voortplant in rivieren en grote beken.

4.3.6 Vissen

Het plangebied is ongeschikt voor beschermde vissen uit tabel 2 en 3. Binnen het plangebied is geen 

open water aanwezig. Hoewel de watergang grenzend aan het plangebied tijdens het veldbezoek 

werd bemonsterd met een RAVON schepnet zijn (beschermde) vissen niet aangetroffen.

4.3.7 Vogels

4.3.7.1 Jaarrond beschermde nesten

Vaste rust- en verblijfplaatsen in gebouwen

Het plangebied is ongeschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels in gebouwen. Binnen het 

plangebied is geen bebouwing aanwezig. Het plangebied zou wel kunnen fungeren als niet essentieel 

functioneel leefgebied voor huismus en steenuil (foerageergebied). Echter zijn in de directe omgeving 

geschiktere alternatieven aanwezig in de vorm van bosschages en andere overhoekjes. Sporen, 
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braakballen en nesten van gebouwbewonende vogels (steenuil) werden tevens niet aangetroffen 

binnen het plangebied of in de directe omgeving daarvan. 

Vaste rust- en verblijfplaatsen in bomen 

Het plangebied is ongeschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels in bomen. Binnen het 

plangebied zijn geen bomen aanwezig. De op basis van het bronnenonderzoek te verwachten soorten 

(steenuil, boomvalk, buizerd, havik, roek, en (sperwer) hebben habitat dat niet in het plangebied 

aanwezig is (holten in bomen, naaldbomen, uitgebouwde kraaiennesten) of het plangebied valt niet in 

hun reguliere broedgebied (zwarte wouw). Tevens zijn tijdens het veldbezoek zijn geen sporen of 

nesten aangetroffen (uitwerpselen, braakballen, boomnesten) in de directe omgeving van het 

plangebied. Het plangebied zou wel kunnen fungeren als niet essentieel functioneel leefgebied 

(foerageergebied) voor boombewonende soorten, echter zijn de de directe omgeving geschiktere 

alternatieven aanwezig. 

4.3.7.2 Niet jaarrond beschermde nesten 

Het plangebied is ongeschikt voor vogels met niet jaarrond beschermde nesten (zogenaamde 

categorie 5-soorten). Binnen het plangebied zijn geen bomen, bebouwing of bosschages aanwezig. In 

de directe omgeving van het plangebied zijn echter wel bosschages aanwezig welke potentieel 

geschikt zijn als nestplaats voor soorten met niet jaarrond beschermde nesten.

4.3.7.3 Algemene vogels

Het plangebied is potentieel geschikt voor vogelsoorten waarvan de nesten alleen gedurende het 

broedseizoen beschermd zijn (het moment dat het nest in gebruik is). Binnen het plangebied zijn geen 

bomen of bosschages aanwezig. Voor grondbroeders is het te kleinschalig. In de slootkant direct 

grenzend aan het plangebied zouden soorten als wilde eend, knobbelzwaan of meerkoet tot broeden 

kunnen komen. In de directe omgeving van het plangebied zijn bosschages aanwezig welke potentieel

geschikt zijn als nestplaats voor algemene soorten.
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4.3.8 Overige soortgroepen 

Het plangebied is ongeschikt voor tabel 2 en 3 soorten kevers, kreeftachtigen en weekdieren. Hoewel 

de watergang grenzend aan het plangebied tijdens het veldbezoek werd bemonsterd met een RAVON 

schepnet, zijn er geen kevers, kreeftachtigen of weekdieren aangetroffen. Daarnaast ligt het plangebied

buiten het reguliere verspreidingsgebied van beschermde soorten, zoals platte schijfhoren, Europese 

rivierkreeft en gestreepte waterroofkever. Uit bronnenonderzoek blijkt dat tot een afstand van 25 

kilometer deze en overige beschermde soorten in deze soortgroepen de afgelopen 5 jaar niet zijn 

waargenomen, waardoor mag worden verondersteld dat ze in het plangebied afwezig zijn. 

4.4 Samenvatting onderzoeksresultaten

De samenvatting van het bronnen- en verkennend veldonderzoek is te vinden in Tabel 2. In deze tabel 

staan alle soorten waarvoor het plangebied potentieel geschikt is. In de laatste kolom staat per soort 

aangegeven welk deel van het plangebied geschikt is voor de betreffende soort.
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Tabel 2: Overzicht soorten waarvoor het plangebied potentieel geschikt is.

Soortgroep Soort Functie Tabel Opmerking Locatie

Foerageergebied 3

Vliegroute 3

1

Amfibieën 1

3

3

3

Zoogdieren –
Vleermuizen

Diverse
Soorten

Potentieel
Geschikt (niet
Essentieel)

Gehele
Plangebied

Zoogdieren –
Vleermuizen

Diverse
Soorten

Potentieel
Geschikt (niet
Essentieel)

Gehele
Plangebied

Zoogdieren –
Grondgebonden

Diverse
Soorten

Functioneel
Leefgebied,
Verblijfplaats, 
Voortplantingsplaats

Potentieel
Geschikt

Gehele
Plangebied

Diverse
Soorten

Functioneel
Leefgebied

Potentieel
Geschikt

Gehele
Plangebied

Vogels – 
Categorie 1 t/m 4

Huismus,
Steenuil

Functioneel
Leefgebied

Potentieel
Geschikt (niet
Essentieel)

Gehele
Plangebied

Vogels – 
Categorie 5

Diverse
Soorten

Functioneel
Leefgebied

Potentieel
Geschikt (niet
Essenetieel)

Gehele 
Plangebied

Vogels –
Algemeen

Diverse
Soorten

Functioneel
Leefgebied

Potentieel
Geschikt (niet
Essentieel)

Gehele 
Plangebied



5 Activiteiten

5.1 Voorgenomen activiteiten

Het project omvat de nieuwbouw in de vorm een twee-onder-een-kapwoning met bijbehorende 

bijgebouwen.

• Het verwijderen van de het in het plangebied aanwezige kruidenvegetatie. 

• Het bouwrijp maken van het plangebied.

• De bouw van een twee-onder-een-kapwoning.

• Aanleggen van verharding in de vorm van enkele parkeerplaatsen.

• Aanleg tuin.

• Planten van bomen en struiken.

5.2 Nieuwe situatie

De nieuwbouw zal bestaan uit een twee-onder-een-kapwoning met bijbehorende bijgebouwen 

(Afbeelding 2). 
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5.3 Wettelijk belang

De activiteiten kunnen naar verwachting worden geplaatst onder de volgende wettelijke belangen:

• Ruimtelijke inrichting of ontwikkeling (belang j).

Toelichting belang j.

Voorbeelden van activiteiten die onder het belang j. ruimtelijke inrichting of ontwikkeling kunnen 

worden geplaatst zijn: een natuurontwikkelingsproject, aanleg van een weg, stadswijk of bedrijvenpark,

bouw of verbouwing van een gebouw, het verdubbelen van een wateronttrekking. 

De andere wettelijke belangen betreffende: 

• Bescherming van flora en fauna (belang b).

• Veiligheid van het luchtverkeer (belang c).

• Volksgezondheid of openbare veiligheid (belang d).

• Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 
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Afbeelding 2: Bestemmingsplankaart met daarop weergegeven het perceel dat 
woonbestemming krijgt, met de bouwvlakken en de zones waar de bijgebouwen 
mogen komen. Bron: opdrachtgever.



economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten (belang e).

• Bestendig beheer en onderhoud in de land- en bosbouw (belang h).

• Bestendig gebruik (belang i).

Het soort wettelijk belang is van invloed op de mogelijkheden of er voor de activiteiten een ontheffing 

gekregen kan worden, of niet, indien dat nodig is. 

5.4 Alternatieven afweging 

5.4.1 Locatie 

Welke alternatieve locaties voor uw project heeft u overwogen waardoor uw werkzaamheden geen of 

minder schadelijke effecten hebben voor de soort? Onderbouw waarom deze alternatieve locaties niet 

mogelijk zijn.

Het project is locatiespecifiek. Het betreft invulling van open ruimte. 

5.4.2 Inrichting 

Welke alternatieve inrichtingsplannen heeft u overwogen waardoor uw werkzaamheden geen of 

minder schadelijke effecten hebben voor de soort? Onderbouw waarom deze alternatieve 

inrichtingsplannen niet mogelijk zijn.

Bij het maken van de plannen is nog geen rekening gehouden met voorkomende en nieuwe flora en 

fauna. Eventueel aanwezige vaste rust- en verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen kunnen worden 

ontzien. Door het tijdig treffen van mitigerende maatregelen worden negatieve effecten op de 

aanwezige soorten tot een minimum beperkt.

5.4.3 Werkwijze 

Welke alternatieve werkwijze heeft u overwogen waardoor uw werkzaamheden geen of minder 

schadelijke effecten hebben voor de soort? Onderbouw waarom deze alternatieve werkwijzen niet 

mogelijk zijn. 

Tijdens de werkzaamheden worden indien noodzakelijk alle mogelijke mitigerende maatregelen 

getroffen om effecten op beschermde soorten te voorkomen of te verminderen. Zo wordt er rekening 

gehouden met de kwetsbare perioden van de aanwezige soorten en worden maatregelen genomen 

om effecten tijdens werkzaamheden te voorkomen. Deze maatregelen worden beschreven in 

hoofdstuk 6.
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5.4.4 Planning

Welke alternatieve planning heeft u overwogen waardoor uw werkzaamheden geen of minder 

schadelijke effecten hebben voor de soort? Wilt u uw werkzaamheden uitvoeren tijdens de kwetsbare 

periode van de soort? Onderbouw waarom het uitvoeren van de werkzaamheden buiten de kwetsbare

periode niet mogelijk is. 

Tijdens de werkzaamheden worden indien noodzakelijk alle mogelijke mitigerende maatregelen 

getroffen om effecten op beschermde soorten te voorkomen of te verminderen. Zo wordt er rekening 

gehouden met de kwetsbare perioden van de aanwezige soorten en worden maatregelen genomen 

om effecten tijdens werkzaamheden te voorkomen. Deze maatregelen worden beschreven in 

hoofdstuk 6.

Een planning van de werkzaamheden is nog niet bekend. Start van werkzaamheden is ook nog niet 

bekend.
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6 Effectenbeoordeling en toetsing

De effectbeoordeling en toetsing voor beschermde tabel 2 en 3-soorten die potentieel in het 

plangebied aanwezig zijn wordt verricht aan de hand van:

• Stappenplan Diersoorten op bijlage IV Habitatrichtlijn.

• Stappenplan soorten op bijlage1 tabel 2.

• Stappenplan voor vogels.

Op basis van de betreffende stappenplannen beoordeelt bevoegd gezag (Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland).

6.1 Zoogdieren- vleermuizen

In het plangebied is potentieel geschikt foerageergebied alsmede vliegroutestructuur aangetroffen, 

doch niet essentieel. Aanvullend onderzoek naar het gebruik als vliegroute en/of foerageergebied is 

daarom niet noodzakelijk. 

6.2 Zoogdieren- grondgebonden

6.2.1 Tabel 1 zoogdieren

In het plangebied is potentieel geschikt habitat aangetroffen voor algemene soorten (zoals diverse 

muizensoorten en mol) uit tabel 1 van de Flora- en faunawet. De activiteiten kunnen schadelijke 

effecten hebben (verstoring, vernietiging) op in gebruik zijnde verblijfplaatsen (eventueel aanwezige 

holten in het werkgebied, bladhopen, ruimten onder en tussen stenen die direct grenzen aan te 

kappen bomen. Voor soorten uit tabel I is vrijstelling van een ontheffing en geldt de algemene 

zorgplicht (Flora- en faunawet artikel 2). Door tijdens de werkzaamheden zorgvuldig te werken wordt 

invulling gegeven aan de algemene zorgplicht. Enkele aanwijzingen:

• Voorafgaand aan de werkzaamheden dient het werkterrein vrij te zijn van beplanting, 

takkenhopen of andere schuilmogelijkheden.

• Eén richting op werken.

• Geef dieren gelegenheid te vluchten.

• Werk via vaste aan- en afvoerroutes, gebruik zoveel mogelijk de openbare weg. 
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6.3 Amfibieën

6.3.1 Tabel 1 amfibieën

Potentieel geschikte vaste rust- of verblijfplaatsen en/of functioneel leefgebied (struweel en bossages 

binnen en grenzend aan het plangebied) zijn aangetroffen voor soorten uit tabel 1 van de Flora- en 

faunawet (zoals bruine kikker, bastaardkikker, en gewone pad). De activiteiten kunnen schadelijke 

effecten hebben (verstoring, vernietiging) op in gebruik zijnde verblijfplaatsen (eventueel aanwezige 

holten in het werkgebied, sloten en gebouwen). Voor soorten uit tabel I is vrijstelling van een 

ontheffing en geldt de algemene zorgplicht (Flora- en faunawet artikel 2). Door tijdens de 

werkzaamheden zorgvuldig te werken wordt invulling gegeven aan de algemene zorgplicht. Zo kan 

schade worden voorkomen, of tot een minimum kan worden beperkt, bij het uitvoeren van 

werkzaamheden. Enkele aanwijzingen:

• Voorafgaand aan de werkzaamheden dient het werkterrein vrij te zijn van beplanting, 

takkenhopen of andere schuilmogelijkheden.

• Eén richting op werken.

• Geef dieren gelegenheid te vluchten.

• Werk via vaste aan- en afvoerroutes, gebruik zoveel mogelijk de openbare weg. 

6.4 Vogels

6.4.1 Jaarrond beschermde nesten

In het plangebied is potentieel geschikt functioneel leefgebied (foerageergebied) aangetroffen voor 

vogels met jaarrond beschermde nesten (huismus, steenuil), doch niet essentieel, omdat er in de 

omgeving ruim voldoende alternatieven zijn. Aanvullend onderzoek naar het gebruik is daarom niet 

noodzakelijk. 

6.4.2 Algemene vogels 

Direct grenzend aan plangebied is broedhabitat aangetroffen voor alleen algemene vogelsoorten 

waarvan de nesten alleen beschermd zijn zodra in gebruik. Deze vogelnesten vallen alleen tijdens het 

broedseizoen onder de bescherming van de Flora- en faunawet. Tijdelijke schadelijke effecten door 

uitvoering van de werkzaamheden op bezette nesten van algemene vogels zijn te voorkomen (in 

gebruik zijnde vogelnesten mogen in principe nooit worden verstoord) door: 

• Struweel en ruigte buiten het broedseizoen (15 augustus – 15 maart) te verwijderen om te 

voorkomen dat algemene vogels zich in het plangebied als broedvogel vestigen.
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• Buiten het broedseizoen van algemene vogels werken (buiten de periode15 maart- 15 juli).

Indien werkzaamheden toch tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd dient een deskundig 

ecoloog bij het werk te worden betrokken. Op aanwijzing van betreffende persoon dient het werk te 

worden uitgevoerd teneinde in gebruik zijnde nesten van vogels niet te verstoren.
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7 Conclusies en aanbevelingen

7.1 Conclusies

In opdracht van Legalexion heeft Ecoresult een quickscan flora en fauna uitgevoerd. Het plangebied 

voor deze quickscan is gelegen aan de Kerkstraat grenzend aan Kerkstraat 22, te Nieuwaal, gemeente 

Zaltbommel. Aanleiding voor dit onderzoek betreft de aanvraag van een omgevingsvergunning ten 

behoeve van de ontwikkeling van een twee-onder-een-kapwoning . Voor deze ontwikkeling zal de 

aanwezige kruidenvegetatie verdwijnen (zie verder hoofdstuk 5). Deze activiteiten kunnen schadelijke 

effecten hebben op beschermde soorten. De Flora- en faunawet (bijlage 1) kan hierdoor worden 

overtreden. Deze quickscan flora en fauna zoomt in op de (mogelijke) schadelijke effecten door de 

activiteiten en op welke wijze in het kader van de wet gehandeld kan worden. 

De conclusies van de quickscan flora en fauna zijn (zie ook tabel 3):

• Op voorhand is uit te sluiten dat de verwachte storende factoren die voortkomen uit de 

voorgenomen activiteiten (zie hoofdstuk 5) afgezet tegen de ligging en doelstelling van 

beschermde natuurgebieden leiden tot (significant) negatieve effecten op Natuurnetwerk 

Nederland (NNN) of Natura2000. Een uitgebreide beschrijving en beoordeling zijn daarom niet 

opgenomen in deze quickscan. Aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk (zie verder 

hoofdstuk 2.2). 

• Het plangebied is potentieel geschikt als niet-essentieel foerageergebied en niet-essentieel 

vliegroute voor vleermuizen. Schadelijke effecten door de werkzaamheden treden niet op. De 

werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

• Er is potentieel geschikt habitat aangetroffen voor grondgebonden zoogdieren van tabel I uit 

de Flora- en faunawet. De activiteiten kunnen schadelijke effecten hebben (verstoring, 

vernietiging) op in gebruik zijnde verblijfplaatsen. Soorten uit tabel 1 van de Flora- en faunawet

zijn vrijgesteld van een ontheffing. Artikel 2 ‘Zorgplicht’ van de Flora- en faunawet (zie ook 

paragraaf 6.2.1 en 7.2.1) blijft wel van kracht.

• Er is potentieel geschikt habitat aangetroffen voor amfibieën van tabel I uit de Flora- en 

faunawet. De activiteiten kunnen schadelijke effecten hebben (verstoring, vernietiging) op in 

gebruik zijnde verblijfplaatsen. Soorten uit tabel 1 van de Flora- en faunawet zijn vrijgesteld van

een ontheffing. Artikel 2 ‘Zorgplicht’ van de Flora- en faunawet (zie ook paragraaf 6.3.1 en 7.2.1) 

blijft wel van kracht. 

• Direct grenzend aan het plangebied is broedhabitat aangetroffen voor alleen algemene 
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vogelsoorten waarvan de nesten alleen beschermd zijn zodra in gebruik. De activiteiten 

kunnen schadelijke effecten hebben (verstoring, vernietiging) op in gebruik zijnde 

voortplantingsplaatsen van algemene vogels. Het is mogelijk maatregelen voor de 

voortplantingsplaatsen te treffen waardoor schadelijke effecten niet optreden (paragraaf 6.4.2).

• Potentieel geschikt habitat voor overige beschermde soortgroepen is afwezig of worden voor 

deze soorten op grond van de bekende verspreiding niet in het plangebied verwacht. 
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Tabel 3: Samenvatting conclusies

Soortgroep Ontheffi ng
Vaatplanten Nee Nee Nee

Nee Nee Nee

Nee Nee Nee

Mogelijk Nee
Amfi bieën Nee Nee Nee

Mogelijk Nee
Reptielen Nee Nee Nee
Vissen Nee Nee Nee
Libellen/Dagvlinders Nee Nee Nee

Nee Nee Nee

Nee Nee Nee

Mogelijk Nee Nee
Kevers Nee Nee Nee
Kreeftachtigen Nee Nee Nee
Weekdieren Nee Nee Nee

Vergunningsplicht
Natura 2000 (4,7 km) Nee Nee Nee
NNN (180m) Nee Nee Nee

Schadelijke
Eff ecten

Aanvullend 
Onderzoek

Zoogdieren –
Vleermuizen

Zoogdieren –
Grondgebonden

Zoogdieren –
Grondgebonden
(tabel1 soorten)

Nee, wel
zorgvuldig werken

Amfi bieën
(tabel 1 soorten)

Nee, wel
zorgvuldig werken

Vogels –
Categorie 1 t/m 4

Vogels –
Categorie 5

Vogels –
Algemeen

Gebied (en afstand
tot plangebied)

Ingreep
Verstorend

Aanvullend 
Onderzoek



7.2 Aanbevelingen

7.2.1 Zorgplicht

De Flora- en faunawet erkent de intrinsieke waarde van het in het wild levende dier. Dat betekent dat 

voor de wet alle dieren van onvervangbare waarde zijn en dat mensen daar niet onzorgvuldig mee 

mogen omspringen. Vanuit deze gedachte is de zorgplicht in artikel 2 van de wet opgenomen. De 

zorgplicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild 

voorkomende dieren en planten (en dus niet alleen de beschermde) en hun leefomgeving. Dit is een 

algemene fatsoenseis die voor iedereen geldt. Concreet betekent dit dat een ieder die weet of 

redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna 

kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in 

redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem 

kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen

worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. 

Bij de aanvang van het project dient de 'Zorgplicht' Artikel 2 van de Flora- en faunawet te worden 

besproken. 

7.2.2 Bestemmingsplan

Gemeenten moeten in het kader van de planologische uitvoerbaarheid en het zorgvuldigheidsbeginsel

in het bestemmingsplan op voorhand onder meer rekening houden met gunstige staat van 

instandhouding van beschermde soorten. Als aannemelijk is dat (uitvoering van) het bestemmingsplan

en/of het verlenen van toekomstige vergunningen leidt tot onder meer het overtreden van de 

verbodsbepalingen Flora- en faunawet dan moet de gemeente afhankelijk van het detailniveau van het

bestemmingsplan een ontheffing Flora- en faunawet aanvragen en/of de voorschriften van het 

bestemmingsplan zodanig aanpassen dat bij verdere uitvoering bestemmingsplan alsnog aan de 

bepalingen van het natuurbeschermingsrecht zal worden voldaan (Bron: Handreiking 

Bestemmingsplan en Natuurwetgeving). 

7.2.3 Mogelijke inrichtingsmaatregelen 

Hieronder aanbevelingen voor behoud en ontwikkeling van natuurkwaliteiten in en rondom het 

plangebied.

• Maak indien mogelijk gebruik van inheems gebiedseigen plantmateriaal. Te gebruiken soorten 

zijn onder andere (haag)beuk, lijsterbes. 

• Breng open stootvoegen aan op de gevels, creëer ruimte in de spouwmuur, plaats licht van de 
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gevel afwijkende gevelbeplating voor vleermuizen of maak gebruik van 

inbouwvleermuiskasten.

• Breng vogelvides aan voor soorten als huismus en spreeuw. 

• Beperk 's nachts de verlichting tot een minimum voor vleermuizen.  Geen verlichting op 

bomen of open gebied rondom plangebied.
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8 Geraadpleegde bronnen 

8.1 Literatuur

-

8.2 Internet

Natura2000

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/default.aspx?main=gebieden

EHS

 http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek.aspx

Nationale Databank Flora en Fauna 

http://www.quickscanhulp.nl

Soortenstandaards

http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/flora-

en-faunawet-ffw/ontheffing-vrijstelling/soortenstandaard/beschikbare

Vleermuisprotocol 2013

http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol

Libellennet

www.libellennet.nl

Vlindernet

www.vlindernet.nl

Reptielen en amfibieën

www.ravon.nl
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Bijlage 1 Toelichting Flora- en faunawet

Bron: http://mijn.rvo.nl

Soortenbescherming door Flora- en faunawet

De Flora- en faunawet is gemaakt om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. 

Ongeveer 500 van de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen vallen onder de bescherming van 

deze wet. Om deze kwetsbare soorten te beschermen bevat de Flora- en faunawet een aantal 

verbodsbepalingen. Onder bepaalde voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan. U heeft dan 

een ontheffing of vrijstelling nodig.

Voor wie

De Flora- en faunawet geldt voor iedereen in Nederland.

Wat is verboden

Gaat u bouwen, slopen, dempen, saneren, aanleggen of andere activiteiten voor ruimtelijke 

ontwikkeling uitvoeren? Dan moet u zich eerst afvragen of er beschermde inheemse soorten aanwezig 

zijn. Dan is de kans groot dat u te maken krijgt met onderstaande verboden. Het is verboden:

Beschermde inheemse plantensoorten:

• te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te 

ontwortelen of op enig andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.

Beschermde inheemse diersoorten:

• te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.

• opzettelijk te verontrusten.

Van beschermde inheemse diersoorten:

• de nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, te 

vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.

• de eieren te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.

Welke soorten zijn beschermd

Er is veel informatie over soorten beschikbaar op internet. Hieronder staat een opsomming van 
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informatie die u nodig heeft. U bepaalt zelf of u wel of niet met een beschermde soort te maken heeft.

• Soortendatabase

In deze database staat informatie over soorten die in Nederland in het wild voorkomen en op 

welke manier ze worden beschermd.

• Soortenregister

Deze database geeft inhoudelijke informatie over Nederlandse planten- en diersoorten. Bij elke 

soort staat een uitgebreide beschrijving van onder meer verspreiding, biotoop en levenswijze.

• Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

In deze databank vindt u informatie over waar Nederlandse planten- en diersoorten 

voorkomen. Deze is beschikbaar voor bedrijven en overheden. U kunt zich hiervoor aanmelden

op de website van de Gegevensautoriteit natuur. 

Zorgplicht flora en fauna

In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat u nadelige 

gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moet voorkomen. De zorgplicht geldt voor iedereen en 

voor alle planten en dieren, beschermd of niet. Bij beschermde planten of dieren geldt de zorgplicht 

ook als er een ontheffing of vrijstelling is verleend.

Wet- en regelgeving

Om de in het wild levende planten- en diersoorten te beschermen is de Flora en faunawet gemaakt. In 

de wet zijn een aantal verboden opgenomen. Van deze verboden kan alleen onder voorwaarden 

worden afgeweken. Hiervoor is vrijstelling of ontheffing mogelijk. Het verschilt wel per activiteit, 

verbodsbepaling of soort. 

Verschil vrijstelling en ontheffing

Een vrijstelling is een uitzondering op een verbod. Deze geldt voor iedereen die aan de voorwaarden 

van de vrijstelling voldoet. Een ontheffing is een besluit waarbij in een individueel concreet geval een 

uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt.

Kaderwet

De Flora- en faunawet is een 'kaderwet'. In de wet staan alleen algemene principes en 

verantwoordelijkheden. De details zijn geregeld in een groot aantal algemene maatregelen van bestuur

en ministeriële regelingen.Sommige bepalingen uit de Flora- en faunawet komen voort uit afspraken 

over biodiversiteit die op internationaal en Europees niveau zijn gemaakt. Zoals:

• Vogelrichtlijn > Europese richtlijn voor het behoud van de vogelstand.
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• Habitatrichtlijn > Europese richtlijn voor de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 

wilde flora en fauna.

De bepalingen over soortenbescherming die in deze richtlijnen staan, zijn opgenomen in de Flora- en 

faunawet. Ook bepalingen van het CITES-verdrag staan in de Flora- en faunawet. Voor meer informatie 

hierover gaat u naar CITES.

Waar vindt u de wet- en regelgeving

Alle wet- en regelgeving rond de Flora- en faunawet is te vinden op Overheid.nl. Bij 'Wettechnische 

informatie' vindt u ook alle actuele informatie over afgeleide regelgeving en wijzigingen van de Flora- 

en faunawet.

Tabellen soorten Flora- en faunawet 

In 3 tabellen staan alle beschermde soorten van de Flora- en faunawet (Ffwet). De tabellen zijn aan de 

ene kant aan de orde bij ontheffingverlening voor artikel 75 en aan de andere kant bij vrijstellingen in 

het kader van het Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in 

verband met wijziging van artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen (AMvB 

artikel 75). 

Vogelsoorten zijn in deze tabellen niet apart opgenomen, omdat het een erg lange lijst is. Alle 

vogelsoorten in Nederland zijn beschermd (behalve exoten). In de toelichting bij de tabellen staat 

aangegeven welk regime toepasselijk is voor vogelsoorten. 

Toelichting tabel 1 

• Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud

of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in 

tabel 1 voor artikel 8 t/m 12 van de Ffwet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen 

gesteld. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd worden.

• Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 1 een ontheffing 

nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen 

afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort’ (zgn. lichte toets). 

Toelichting tabel 2 

• Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud

of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in 

tabel 2 voor artikel 8 t/m 12 van de Ffwet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een
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door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Hetzelfde geldt voor alle vogelsoorten. 

Een gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend 

voor goedkeuring. 

• Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 2 een ontheffing 

nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen 

afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort’. Dit is niet van toepassing op alle 

vogelsoorten (zie toelichting tabel 3) 

Toelichting tabel 3 

• Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud

of bestendig gebruik, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 3 voor artikel 8 t/m 12 van 

de Ffwet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister van LNV 

goedgekeurde gedragscode. Deze vrijstelling is enigszins beperkt; voor activiteiten die zijn te 

kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig 

gebruik geldt geen vrijstelling voor artikel 10 van de Ffwet. Ook niet op basis van een 

gedragscode. Een gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden 

en ingediend voor goedkeuring. 

• Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als ruimtelijke ontwikkeling, geldt 

voor soorten in tabel 3 geen vrijstelling. Ook niet op basis van een gedragscode. Hiervoor is 

een ontheffing nodig. 

• Voor activiteiten in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en 

bosbouw en bestendig gebruik en voor activiteiten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling is 

het niet mogelijk voor artikel 10 voor de soorten in tabel 3 een ontheffing te krijgen. 
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Bijlage 2 Foto-impressie plangebied 

Plangebied, de bebouwing zal op het huidige grasveld komen te staan. Kijkrichting naar het noorden. 

Foto: B. Verhoeven | Ecoresult

Watergang en bomenlaan pal ten zuiden van het plangebied, geheel rechts op de foto is de Kerkstraat 
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te zien Op de de achtergrond de woning van Kerkstraat 22. Kijkrichting naar het oosten. Foto: B. 

Verhoeven | Ecoresult
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Bijlage 3 Bekende verspreiding beschermde soorten (NDFF)

In onderstaande tabellen staat per soort aangegeven op welke afstand de soort van het plangebied de 

afgelopen vijf jaar is waargenomen. Hierin zijn alleen de soorten weergegeven van tabel 2 en 3 van de 

Flora- en faunawet en de vogels waarvan RVO op een indicatieve lijst aangeeft dat deze jaarrond 

beschermde nesten hebben. Voor een afstand van 0– 1 km zie paragraaf 4.2. Voor de gegevens in deze 

bijlage geldt: "© NDFF - quickscanhulp.nl 11-12-2015".

37

Soort Soortgroep Bescherming Afstand
B rede orchis Vaatplanten tabel II 1 - 5 k m
Daslook Vaatplanten tabel II 1 - 5 k m
Gele helmbloem Vaatplanten tabel II 1 - 5 k m
Grote k everorchis Vaatplanten tabel II 1 - 5 k m
K lein glask ruid Vaatplanten tabel II 1 - 5 k m
Moeraswespenorchis Vaatplanten tabel II 1 - 5 k m
R ietorchis Vaatplanten tabel II 1 - 5 k m
Spindotterbloem Vaatplanten tabel II 1 - 5 k m
Steenbreek varen Vaatplanten tabel II 1 - 5 k m
Tongvaren Vaatplanten tabel II 1 - 5 k m
Europese meerval V issen tabel II 1 - 5 k m
K leine modderk ruiper V issen tabel II 1 - 5 k m
Heik ik k er Amfibieën tabel III 1 - 5 k m
k eizersmantel Insecten - Dagvlinders tabel III 1 - 5 k m
rouwmantel Insecten - Dagvlinders tabel III 1 - 5 k m
B ittervoorn Vissen tabel III 1 - 5 k m
Grote modderk ruiper V issen tabel III 1 - 5 k m
Grote Gele K wik staart Vogels tabel III 1 - 5 k m
K erk uil Vogels tabel III 1 - 5 k m
R ansuil Vogels tabel III 1 - 5 k m
Slechtvalk Vogels tabel III 1 - 5 k m
Wespendief Vogels tabel III 1 - 5 k m
Zwarte Wouw Vogels tabel III 1 - 5 k m
Gewone dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 k m
Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 k m
Laatvlieger Zoogdieren tabel III 1 - 5 k m
R osse v leermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 k m
R uige dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 k m
Waterspitsmuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 k m
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Soort Soortgroep Bescherming Afstand
Gevlek te orchis Vaatplanten tabel II 5 - 10 k m
Gulden sleutelbloem Vaatplanten tabel II 5 - 10 k m
Lange ereprijs Vaatplanten tabel II 5 - 10 k m
R apunzelk lok je Vaatplanten tabel II 5 - 10 k m
R uig k lok je Vaatplanten tabel II 5 - 10 k m
Steenanjer Vaatplanten tabel II 5 - 10 k m
Steenbreek varen subsp.  trichomanes Vaatplanten tabel II 5 - 10 k m
Veldsalie Vaatplanten tabel II 5 - 10 k m
Vleesk leurige orchis Vaatplanten tabel II 5 - 10 k m
Waterdrieblad Vaatplanten tabel II 5 - 10 k m
Zomerk lok je Vaatplanten tabel II 5 - 10 k m
Cottus gobio V issen tabel II 5 - 10 k m
Eek hoorn Zoogdieren tabel II 5 - 10 k m
B aardvleermuis Zoogdieren tabel III 5 - 10 k m
B aardvleermuis / B randts v leermuis Zoogdieren tabel III 5 - 10 k m
Das Zoogdieren tabel III 5 - 10 k m
Gewone/Grijze grootoorvleermuis Zoogdieren tabel III 5 - 10 k m
Meervleermuis Zoogdieren tabel III 5 - 10 k m
Watervleermuis Zoogdieren tabel III 5 - 10 k m
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