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Middelkampseweg, zicht in westelijke richting
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1. AANLEIDING

De onderhavige ruimtelijke onderbouwing is opgesteld ten behoeve van

een buitenplanse omgevingsvergunning ex. 2.12 lid 1 sub a onder 3

Wabo gericht op de aanleg van een fietspad aan de zuidzijde van de

Middelkampseweg en de aanleg van een vrijliggend fietspad rondom de

kruising Middelkampseweg – Prins Willem-Alexanderstraat.

Luchtfoto planlocatie

Het plangebied is gesitueerd aan de zuidzijde van Gameren.

Foto vanaf kruising Middelkampseweg/PWA-straat richting Gameren
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2. JURIDISCH KADER

Met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht op 1 oktober 2010 is de buitenplanse

omgevingsvergunning geïntroduceerd. Deze buitenplanse

omgevingsvergunning vervangt het projectbesluit op grond van de Wet

ruimtelijke ordening. Met deze buitenplanse omgevingsvergunning

hebben burgemeester en wethouders de bevoegdheid om met afwijking

van het geldende bestemmingsplan een project mogelijk te maken.

In het vigerend bestemmingsplan “Bedrijventerrein Middelkampseweg”,

vastgesteld bij besluit van de raad d.d. 12 april 2005 zijn de gronden

bestemd tot “Water” en “Verkeer”.

Voor het kruisingsplan Middelkampseweg – Prins Willem-Alexanderstraat

vigeert het bestemmingsvlak “Gameren”, vastgesteld bij besluit van de

raad d.d. 15 april 2010.

Uitsnede vigerend bestemmingsplan “Bedrijventerrein Middelkampseweg.

Met de voorliggende buitenplanse omgevingsvergunning wordt, in

afwijking van het geldende bestemmingsplan, de realisatie van het

voorgenomen project mogelijk gemaakt.

Zuidelijke wegberm Middelkampseweg, bestaande sloot te dempen t.b.v.

aanleg fietspad.
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3. BELEIDSKADERS

3.1. Nota ruimte

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

ontwikkeling van Nederland en bevat de ruimtelijke bijdrage aan een

sterke economie, een veilige en leefbare samenleving en een

aantrekkelijk land. Het kabinet schept ruimte voor ontwikkeling uitgaande

van het motto “decentraal wat kan, centraal wat moet” en verschuift het

accent van het stellen van ruimtelijke beperkingen naar het stimuleren

van gewenste ontwikkelingen. De Nota Ruimte ondersteunt

gebiedsgerichte ontwikkelingen waarin alle betrokken partijen kunnen

participeren. De Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal hebben

ingestemd met de nota op respectievelijk 15 mei 2005 en 17 januari

2006. Met de bekendmaking op 27 februari 2006 in onder andere de

Staatscourant is de Nota Ruimte formeel in werking getreden.

Het kabinet kiest voor ‘decentraal wat kan, en centraal wat moet’. Dat

betekent in veel gevallen dat provincies en gemeenten aan zet zijn. Meer

dan voorheen focust het Rijk zich op de ruimtelijke hoofdstructuur (RHS)

van Nederland. Daaronder vallen onder andere zes stedelijke netwerken.

In de aangegeven hoofdlijnen spelen de volgende factoren een

belangrijke rol:

 de “toelatingsplanologie”;

 de nationale ruimtelijke hoofdstructuur;

 een “basiskwaliteit”;

 de lagenbenadering.

De Nota Ruimte bevat het nieuwe ruimtelijke beleid van het Rijk,

waarmee het kabinet op hoofdlijnen sturing wil geven aan de inrichting

van de ruimte en sociale, culturele en economische ontwikkelingen

ruimtelijk wil accommoderen.

De nota heeft vier algemene doelen:

1. versterking van de Nederlandse economie en concurrentiepositie;

2. bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland;

3. waarborging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale

ruimtelijke waarden;

4. waarborging van de veiligheid.
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Het rijk wil verstedelijking en infrastructuur zoveel mogelijk bundelen in

nationale stedelijke netwerken, economische kerngebieden en

hoofdverbindingsassen. ‘Bundeling van verstedelijking en infrastructuur’

en ‘organiseren in stedelijke netwerken’ zijn de beleidsstrategieën die het

rijk hanteert voor economie, infrastructuur en verstedelijking. De daaruit

afgeleide beleidsdoelen zijn: ontwikkeling van nationale stedelijke

netwerken en stedelijke centra, versterking van de economische

kerngebieden, verbetering van de bereikbaarheid, verbetering van de

leefbaarheid en sociaal-economische positie van steden, bereikbare en

toegankelijke recreatievoorzieningen in en rond de steden, behoud en

versterking van de variatie tussen stad en land, afstemming van

verstedelijking en economie met de waterhuishouding, en waarborging

van milieukwaliteit en veiligheid. In steden en dorpen wordt het draagvlak

voor voorzieningen ondersteund, de infrastructuur optimaal benut en het

groen in en om de stad in samenhang met het bebouwde gebied verder

ontwikkelt en aangesloten op het watersysteem.

De Nota Ruimte bevat een aantal generieke regels, die zorgen voor

borging van de basiskwaliteit als ondergrens voor alle ruimtelijke plannen.

Daarbij kan het gaan om inhoudelijke of procesmatige eisen, maar ook

om basiskwaliteit in meer stimulerende zin. Wat het Rijk onder de

basiskwaliteit verstaat is in onderstaande tabel weergegeven. Hiermee

dient rekening te worden gehouden bij alle ruimtelijke ontwikkelingen,

waaronder onderhavig initiatief.

De basiskwaliteit moet door provincies en gemeenten een concretere

invulling krijgen. Tevens stelt de nota dat, door middel van de

lagenbenadering (ondergrond, netwerken en occupatie) de basiskwaliteit

optimaal en op integrale wijze gehaald dient te worden.

Economie, infrastructuur en

verstedelijking

Water, natuur en landschap

Voldoende en tijdige beschikbaarheid

van ruimte voor alle functies

Voldoende en tijdige beschikbaarheid van

ruimte voor alle functies

Bundelingsbeleid voor verstedelijking en

economische activiteiten

Watertoets*

Bundelingsbeleid en ruimtelijke inpassing

van (hoofd)infrastructuur

Deelstroomgebiedsvisies

‘Blauwe knopen’

Locatiebeleid voor bedrijven en

voorzieningen

Functiecombinaties met water

Stedelijke herstructurering Bescherming van overige natuur(gebieden)*

Balans tussen rood en groen/blauw Bescherming van soorten*

Groen in en om de stad Uitwerking van milieubeleid ten behoeve van

natuurkwaliteit

Overige hoofdinfrastructuur (spoor, weg,

water en (lucht)havens) en bijbehorende

ruimtelijke reserveringen

Beleid voor bouwen in het buitengebied
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Kennis-en innovatieclusters Basis Recreatie Toervaart Net (BRTN)

Milieuregelgeving (w.o. geluid, stank en

stof)*

Beleid voor recreatiewoningen en -complexen

Externe veiligheid* Landschappelijke en ontwerpkwaliteit

Bundeling van glastuinbouw in

land¬bouwontwikkelingsgebieden

glastuin¬bouw.

Reconstructie zandgebieden*

* Vloeit voort uit bestaande wet - en

regelgeving of Europese verplichtingen

Tabel Basiskwaliteit

De voorgenomen ontwikkeling voldoet aan de basiskwaliteit, zoals blijkt

uit deze ruimtelijke onderbouwing.

3.2. Provinciaal beleid

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden

(Wro). De nieuwe wet verandert niets aan de inhoud van het Streekplan

‘Gelderland 2005’. Het enige is dat in de nieuwe wet de term ‘streekplan’

als zelfstandige status niet meer gebruikt wordt. Daarvoor in de plaats

heeft het streekplan de status ‘structuurvisie’ gekregen. Het is het eerste

streekplan in Nederland dat onder invloed van de Nota Ruimte tot stand

is gekomen.

Het streekplan kiest voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Dat

gebeurt door te sturen op kenmerken en waarden die van provinciaal

belang worden geacht: water, natuur, landschap (groenblauwe raamwerk)

èn de ruimtelijke ontwikkelingen in het rode raamwerk van stedelijke

functies en infrastructuur (knooppuntenbenadering).

De hoofddoelstelling van het Gelders ruimtelijk beleid voor de periode

2005-2015 is om de ruimtebehoefte zorgvuldig in regionaal verband te

accommoderen en te bevorderen dat publieke (rijk, provincie, gemeenten,

waterschappen) en private partijen de benodigde ruimte vinden, op een

wijze die meervoudig ruimtegebruik stimuleert, duurzaam is en de

regionale verscheidenheid versterkt, gebruik makend van de aanwezige

identiteiten en ruimtelijke kenmerken.

Met het ruimtelijk beleid beoogt de provincie bij te dragen aan de

versterking van de ecologische, economische en sociaal-culturele positie

van Gelderland. Hierbij hanteert de provincie de volgende doelen als

uitwerking van de hoofddoelstelling:

 sterke stedelijke netwerken en regionale centra bevorderen,

 de vitaliteit van het landelijk gebied en de leefbaarheid van daarin

aanwezige kernen versterken,

 de waardevolle landschappen verbeteren en de Ecologische

Hoofdstructuur realiseren, de watersystemen veilig en duurzaam
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afstemmen op de veranderende water aan- en afvoer en de

benodigde waterkwaliteit,

 een gezonde en veilige milieu(basis)kwaliteit bewerkstelligen,

 met ruimtelijk beleid bijdragen aan de verbetering van de

bereikbaarheid van en in de provincie,

 bijdragen aan een evenwichtige regionaal gedifferentieerde

ruimtelijke ontwikkeling, door de cultuurhistorische identiteiten en

ruimtelijke kenmerken als inspiratiebron te hanteren in de ruimtelijke

planning.

In het provinciaal planologisch beleid wordt op de bebouwde kom geen

expliciete provinciale sturing gericht. Het onderhavige initiatief is aan te

merken als een veilige en duurzame oplossing voor verkeersveiligheid en

bereikbaarheid in en nabij een landelijke woonkern.

Inmiddels is op 22 januari 2011 de Ruimtelijke Verordening Gelderland

officieel in werking getreden. De invoering van de verordening is een

direct gevolg van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) uit 2008 die is

ingevoerd om de rolverdeling tussen Rijk, provincies en gemeenten te

vereenvoudigen. De verordening betekent geen verandering in het

ruimtelijk beleid van de provincie, maar is de ‘juridische vertaling’ van de

eerder vastgestelde Structuurvisie, de opvolger van het Streekplan. Voor

onderhavig plan heeft dat geen andere gevolgen dan eerder beschreven.

3.3. Waterschap

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. De

geboden geven de verplichtingen aan om deze waterstaatswerken in

stand te houden. De verboden betreffen die handelingen en gedragingen

die in principe onwenselijk zijn voor de constructie of de functie van

watergangen en waterkeringen. Van alle verboden werken en/of

werkzaamheden die niet voldoen aan de criteria van de algemene regels,

kan ontheffing worden aangevraagd. Duidelijke en vastgestelde

uitgangspunten hierbij zijn geformuleerd en vastgelegd in beleidsregels.

Initiatieven voor (bouw)werkzaamheden in of nabij de watergangen en

waterkeringen worden hieraan getoetst.
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Zuidelijke wegberm Middelkampseweg, bestaande sloot te dempen t.b.v. aanleg fietspad
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4. RUIMTELIJKE OVERWEGINGEN

In 2003 heeft de gemeente Zaltbommel besloten dat er een vrijliggend

fietspad wordt gerealiseerd tussen Brakel en Zaltbommel, waarbij voor

de Middelkampseweg deel Rondgang-Prins Willem-Alexanderstraat het

fietspad aan de zuidzijde geprojecteerd was. Aan dit besluit heeft het

adviesrapport “Fietsroute Brakel – Zaltbommel Schetsontwerp en globale

kostenraming” van bureau Megaborn d.d. oktober 2002 ten grondslag

gelegen.

In de vergadering van 15 oktober 2009 heeft de raad van de gemeente

Zaltbommel ingestemd met de realisatie van een voet/fietspad tussen

supermarkt en Prins Willem-Alexanderstraat. Dit om een veilige langzaam

verkeersroute te creëren naar de supermarkt aan de noordzijde van de

Middelkampseweg.

Wegens het niet kunnen verwerven van gronden aan de noordzijde wordt

nu uit praktische overwegingen en ter wille van de voortgang gekozen

voor de oplossing van een aanliggend voetpad aan de noordzijde en een

vrijliggend fietspad aan de zuidzijde van de Middelkampseweg.

Megaborn heeft onderzoek gedaan naar de fietsverkeersstromen en die

zijn het grootst op de route Zuilichem – Zaltbommel en de N322 –

Zaltbommel. Het fietspad buiten de bebouwde kom langs de

Middelkampseweg richting de Nieuwstraat en de Startstraat ligt al aan de

zuidzijde van de rijbaan. Om voor een betere ontsluiting te zorgen van de

supermarkt voor fietsers en voetgangers uit Gameren is op basis van

advies van Megaborn in beginsel ervoor gekozen om tussen de

supermarkt en de Prins Willem-Alexanderstraat het fiets/voetpad hier

noordelijk te leggen. Deze oplossing is vanuit verkeersveiligheid

gelijkwaardig. Vanwege het niet kunnen verwerven van noodzakelijke

gronden is hier van afgezien en wordt alleen een voetpad aangelegd aan

de noordzijde en het fietspad aan de zuidzijde.

Door de zeer ruime opzet van het kruispunt Prins Willem-Alexanderstraat

met de Middelkampseweg, is deze onoverzichtelijk voor de

verkeersdeelnemers met als gevolg zware aanrijdingen waarbij fietsers

betrokken waren. Aanpak van deze kruising is daarom noodzakelijk.

Rondom het kruispunt zal een vrijliggend fietspad worden aangelegd,

zoals in de volgende afbeelding is weergegeven.
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Ruim opgezette kruising maakt deze onoverzichtelijk.

Aanpassing kruising Middelkampseweg-Prins Willem-Alexanderstraat

Te verleggen watergang
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5. ARCHEOLOGISCHE EN CULTUURHISTORISCHE

WAARDEN

Het beleid met betrekking tot archeologische waarden dient er op gericht

te zijn archeologisch belangrijke terreinen zoveel mogelijk te ontzien. In

het geval dat dit niet mogelijk is, dient voldoende ruimte te zijn voor het

uitvoeren van verantwoord archeologisch onderzoek, zodat de informatie

in het deel van het bodemarchief dat verloren gaat, ook verantwoord kan

worden vastgelegd

De gronden binnen het projectgebied zijn reeds dusdanig vergraven bij

de aanleg van de huidige weg en sloten, dat geen archeologisch

onderzoek nodig is. Mochten desondanks tijdens grondwerkzaamheden

archeologische resten worden aangetroffen, dan zal hiervan alsnog

melding gemaakt moeten worden in het kader van het gemeentelijk

archeologiebeleid.

Reeds vergraven en geroerde bermen en watergangen
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6. ECOLOGISCHE ASPECTEN

Natuurbeschermingswet 1998

Op 1 oktober 2005 is de (gewijzigde) Natuurbeschermingswet 1998 van

kracht geworden. In deze wet is het gebiedsbeschermende deel van de

Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn opgenomen. Het soort-

beschermende deel is al in 2002 vastgelegd in de Flora- en Faunawet.

De Natuurbeschermingswet regelt de aanwijzing en bescherming van

deze natuurgebieden. In de wet is onder meer bepaald dat Natura 2000-

gebieden (dit zijn de voormalige Vogel- en Habitatrichtlijngebieden)

dienen te worden aangewezen, de soorten en habitattypen duurzaam

beschermd dienen te worden op basis van instandhoudingsdoelstellingen

en dat er voor elk gebied een beheersplan wordt opgesteld, waarin wordt

duidelijk gemaakt welke activiteiten wel en welke niet mogelijk zijn in en in

de nabijheid van de aangewezen gebieden.

Voor activiteiten die mogelijk een significant effect hebben op de waarden

c.q. instandhoudingsdoelstelling van een Natura 2000-gebied moet een

vergunning worden verleend in het kader van de natuurbeschermingswet.

Het plangebied ligt niet in of nabij een Natura 2000-gebied. Vanuit deze

wet bestaan er dan ook geen belemmeringen voor het plan.

Ecologische Hoofdstructuur (Bron Atlas Groen Gelderland)

Op de afbeelding hierboven is de Ecologische Hoofdstructuur in de ruime

omgeving van het plangebied weergegeven. Hieruit blijkt dat het

plangebied niet is gelegen in de nabijheid van de Ecologische

Hoofdstructuur. Onderhavig initiatief niet leidt tot belemmeringen voor het

functioneren van de EHS.
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Flora- en Faunawet

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

inheemse bedreigde dier- en plantsoorten worden beschermd. Deze

soortenbescherming is in Nederland geïmplementeerd in de Flora en

Faunawet (april 2002). In Nederland komen zo'n 36.000 dier- en

plantensoorten voor. Ongeveer 500 soorten krijgen bescherming van de

Flora- en Faunawet.

De Flora- en faunawet is bedoeld om soorten te beschermen, niet

individuele planten of dieren. Het gaat erom dat het voortbestaan van de

soort niet in gevaar komt.

Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan aan

beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het

“nee, tenzij”- principe). Dit betekent in de praktijk dat het gaat om het

effect van de activiteiten op beschermde soorten.

Om deze kwetsbare soorten te beschermen bevat de Flora- en faunawet

een aantal verbodsbepalingen, zoals het verbod op het doden of

verontrusten van dieren of het verbod om planten te plukken.

Vogels zijn in Nederland gelijk beschermd, waarbij geldt dat vooral in het

broedseizoen (15 maart – 15 juli (15 augustus voor moeras- en andere

watervogels)) sprake kan zijn van verontrusting, doden of verstoren van

nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen. Als werkzaamheden buiten het

broedseizoen plaatsvinden zal in het algemeen niet snel een ontheffing

nodig zijn.

Quickscan flora en fauna

In opdracht van de gemeente Zaltbommel is door Croonen Adviseurs een

quickscan flora en fauna verricht (Quickscan flora en fauna. Fietspad

Middelkampseweg, Gameren. Project NAT01-RLC000001-01a).

In het rapport wordt het navolgende geconcludeerd.

Beschermde natuurgebieden

Er zijn geen natuurgebieden in het kader van de Natuurbeschermingswet

1998 (Natura 2000-gebieden) in de directe omgeving van het plangebied

aanwezig.

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) bevindt zich op ongeveer 750m ten

noorden van de planlocatie. Tevens liggen er gebieden ten zuiden van de

locatie op 350-600m. Het is niet waarschijnlijk dat de aanleg van een

fietspad en het dempen van sloten een negatief effect zal hebben op de

aanwezige EHS-gebieden. Voor wat betreft de EHS is er alleen bij directe

aantasting sprake van vervolgstappen in de vorm van compenserende

maatregelen. Het plangebied zelf maakt geen deel uit van de EHS en

compensatie is dan ook niet aan de orde.

Er is geen noodzaak voor een voortoets of een compensatieplan.
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Beschermde soorten

Tabel l soorten

Op basis van de beschikbare literatuurgegevens en het veldbezoek kan

worden vastgesteld dat het terrein een potentiële habitat biedt voor

enkele licht beschermde soorten (tabel 1-soorten). Het dempen van

sloten en aanleggen van een fietspad en nieuwe watergangen zal naar

verwachting leiden tot een beperkt verlies van leefgebied van enkele

soorten van tabel l van de Flora- en faunawet. Dit heeft geen invloed op

de gunstige staat van instandhouding van deze soorten, omdat er

voldoende leefgebied aanwezig blijft en het relatief algemene soorten

betreft. Voor deze soorten geldt dan ook een vrijstelling. Een ontheffing

Flora- en faunawet is derhalve niet noodzakelijk. De zorgplicht blijft wel

gelden.

Tabel 2 en 3 soorten

In onderstaande tabel zijn de strikter beschermde soorten en/of

soortgroepen opgenomen die mogelijkerwijs in het plangebied

voorkomen. Daarbij zijn tevens de mogelijke effecten van de

voorgenomen ingreep aangegeven en de eventuele noodzaak voor een

ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet.

Tabel 1: Voorkomen van en effecten op beschermde soorten in het plangebied en de

noodzaak voor ontheffing.

Soortgroep/soort Ingreep

verstorend

Nader

onderzoek

Ontheffing

noodzakelijk?

Bijzonderheden/opmerkingen

Vogels Nee Nee n.v.t.

Zoogdieren Nee Nee Nee

Amfibieën Nee Nee Nee

Vissen Mogelijk Nee Nee, mits …werken via een

gedragscode

Flora Nee Nee Nee

Wanneer tijdens de werkzaamheden bomen en struiken worden gerooid,

dan dient dat te gebeuren buiten de broedperiode van vogels die loopt

van half maart tot en met half augustus.

De aanwezigheid van de kleine modderkruiper kan niet worden

uitgesloten. Een ontheffingsaanvraag is niet noodzakelijk wanneer

gewerkt wordt via een goedgekeurde gedragscode die passend is voor

de situatie (bijvoorbeeld die van Bouwend Nederland).
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Aanbevelingen

Hieronder worden enkele aanbevelingen gedaan waarbij het aan de

initiatiefnemer is om deze al dan niet op te volgen. De aanbevelingen

voor vleermuizen zijn geheel op vrijwillige basis en hebben geen

gevolgen indien ze niet worden opgevolgd. De aanbevelingen voor vogels

en de rugstreeppad hangen direct samen met de verbodsbepalingen uit

de Flora- en faunawet. Indien de aanbevelingen niet in acht worden

genomen, dan bestaat het risico dat de Flora- en faunawet wordt

overtreden.

Vogels

Met broedvogels kan in het algemeen relatief eenvoudig rekening worden

gehouden door eventuele kapwerkzaamheden niet uit te voeren in de

broedtijd (halverwege maart tot en met halverwege augustus) indien

concreet broedgevallen aanwezig zijn. Op deze wijze zijn geen

belemmeringen vanuit de Flora- en faunawet aan de orde.

Vleermuizen

Nagenoeg alle vleermuissoorten zijn gevoelig voor lichtverstoring. Voor

het nieuw fietspad wordt geen openbare verlichting aangelegd. De

huidige verlichting van de Middelkampseweg licht het nieuwe fietspad

voldoende aan. Op deze wijze zijn geen belemmeringen vanuit de Flora-

en faunawet aan de orde.

Rugstreeppad

Uit literatuurstudie is naar voren gekomen dat de rugstreeppad in de

omgeving is waargenomen. De rugstreeppad is een typische pioniersoort,

die voorkomt in terreinen met een hoge natuurlijke of door mensen

ingebrachte dynamiek. Mogelijk wordt het terrein aantrekkelijk voor

rugstreeppadden op het moment dat werkzaamheden starten en een deel

van het terrein braak komt te liggen.

Ter voorkoming van het in gebruik nemen van het plangebied door de

rugstreeppad tijdens de bouw wordt aanbevolen om:

 tijdig zandige omstandigheden weg te nemen of de bouw af te

ronden voor eind augustus (vanaf eind augustus gaan

rugstreeppadden op zoek naar vergraafbare grond om de winter

door te brengen);

 als de bouw langere tijd wordt stilgelegd in braakliggende

toestand, of tijdens de bouw zelf, paddenschermen te plaatsen;

 natte plekken af te dekken of te dempen.
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7. MILIEUASPECTEN

7.1. Bodemonderzoek

Grond

Bij de aanleg van het fietspad en de te graven sloten komt grond vrij. Ten

behoeve van de vrijkomende grond dient een in situ partijkeuring

uitgevoerd te worden. Search Ingenieursbureau B.V. heeft in opdracht

van R&L Consultants een partijkeuring uitgevoerd (projectnummer

250317.1 d.d. 1 december 2010).

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder het certificaat op grond van de

Beoordelings-richtlijn BRL SIKB 1000. De uitvoering heeft

plaatsgevonden conform de werkwijze zoals beschreven in VKB-protocol

1001. De toetsing is uitgevoerd conform de Regeling bodemkwaliteit.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de partij vrijkomende grond

geen van de onderzochte parameters de achtergrondwaarde overschrijdt.

Gesteld kan worden dat de partij grond vrij toegepast kan worden.

Waterbodemonderzoek

Search Ingenieursbureau B.V. te Heeswijk-Dinther heeft, in verband met

het bepalen van de kwaliteit van slib, aan Nipa milieutechniek b.v. te Oss

opdracht gegeven voor het uitvoeren van een waterbodemonderzoek

conform NEN 5720 ter plaatse van de watergangen

(“Waterbodemonderzoek NEN 5720 Middelkampseweg te Gameren”,

project: 10.12048 d.d. 24 november 2010).

Het onderzoek heeft tot doel de kwaliteit van de sliblaag vast te stellen.

De vier slootdelen zijn opgedeeld in twee onderzoekslocaties:

 watergang A (monster WA), verdacht in verband met oliefilm in

sloot;

 watergang B, verdacht in verband met boomgaard en stortplaats.

Bij beide locaties is gekozen voor de strategie “Overig water, lintvormig,

normale onderzoeksinspanning (OLN).

De mengmonsters zijn geanalyseerd op het standaard pakket voor

regionale wateren: lutum en organische stof, zware metalen, som-PCB,

som-PAK en minerale olie aan met fosfor. Het monster van watergang A

is aanvullend geanalyseerd op de aanwezigheid van OCB in verband met

de voormalige boomgaard in de nabijheid van de onderzoekslocatie.
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Conclusie

Uit de resultaten van het waterbodemonderzoek blijkt dat het slib van

watergang A niet verspreidbaar is op aangrenzend perceel en in

zoetwater en niet toepasbaar is als landbodem. Het slib is echter wel

toepasbaar als waterbodem klasse B.

Het slib van watergang B is verspreidbaar op het aangrenzend perceel en

in zoetwater. Het slib is tevens toepasbaar als landbodem met de

bodemkwaliteitsklasse Wonen en is toepasbaar als waterbodem klasse

A.

7.2. Luchtkwaliteit

Alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het gebied van

luchtkwaliteit hebben geleid tot een aanpassing van de Wet milieubeheer

met betrekking tot luchtkwaliteitseisen. Daarnaast zijn het Besluit en de

Regeling “Niet In Betekenende Mate bijdrage” op 15 november 2007 in

werking getreden. Het Besluit luchtkwaliteit 2005 is hiermee komen te

vervallen. Deze wetswijziging brengt de volgende veranderingen met zich

mee:

- Uitsluiting van het stand-still beginsel. Het stand-still beginsel houdt

in dat een situatie die voldoet aan de normen, toch niet mag

verslechteren tot aan de norm. Uitsluiting van dit beginsel ten

aanzien van luchtkwaliteit betekent dat de luchtkwaliteit mag

worden ‘opgevuld’ tot aan de grenswaarde.

- Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit bij (dreigende)

overschrijding grenswaarden. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

- Niet in betekenende mate verslechteren; een verslechtering van de

luchtkwaliteit is toegestaan, mits dit niet in betekende mate is.

Hiervoor wordt een grens van 3% gehanteerd.

Het onderhavige project heeft geen invloed op de luchtkwaliteit.

7.3. Geluidhinder

Geluidhinder kan worden veroorzaakt door verschillende activiteiten. In

de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer zijn geluidsnormen

opgenomen voor wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en

industrielawaai. Deze normen geven aan wat als ten hoogste acceptabele

geluidbelasting wordt gezien bij geluidsgevoelige functies zoals

woningen. Bij het bepalen van de maximaal toegestane geluidbelasting is

een onderscheid gemaakt tussen bestaande situatie en nieuw te bouwen

geluidsgevoelige functies of nieuwe geluidhinder veroorzakende functies.

Het onderhavige project veroorzaakt geen geluidhinder en betreft geen

akoestisch gevoelige ontwikkeling.
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8. EXTERNE VEILIGHEID

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en

beheersen van risico's voor de omgeving vanwege handelingen met

gevaarlijke stoffen. De handelingen kunnen zowel betrekking hebben op

het gebruik, de opslag en de productie, als op het transport van

gevaarlijke stoffen. Uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en

de richtlijnen voor vervoer gevaarlijke stoffen (Circulaire Risico Normering

Vervoer Gevaarlijke Stoffen, Staatscourant d.d. 4 augustus 2004. Deze

Circulaire is gebaseerd op de Risico Normering Vervoer gevaarlijke

stoffen en het Bevi en sluit zoveel als mogelijk aan op het Bevi) vloeit de

verplichting voort om in ruimtelijke plannen in te gaan op de risico's in het

plangebied ten gevolge van handelingen met gevaarlijke stoffen.

De gemeente Zaltbommel wil haar burgers een veilige leefomgeving

bieden. In die zin draagt zij een belangrijke verantwoordelijkheid als het

gaat om externe veiligheid (EV). Het college van burgemeester en

wethouders van de gemeente Zaltbommel heeft een beleidsvisie Externe

Veiligheid vastgesteld op 18-09-2007.

In deze visie is ruimte gegeven aan de ontwikkelingen met een effect op

de omgeving, maar alleen indien de voorgestelde ruimtelijke ontwikkeling

niet in strijd is met de in de visie gestelde uitgangspunten.

De aanleg van het fietspad is niet in strijd met de gemeentelijke

beleidsvisie Externe Veiligheid.
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9. WATERHUISHOUDING

Rijksbeleid

Het Nationaal Waterplan is op 12 december 2009 vastgesteld en is het

formele rijksplan voor het nationale waterbeleid voor de periode 2009-

2015. Het is de opvolger van de Vierde Nota waterhuishouding uit 1998

en vervangt alle voorgaande nota's waterhuishouding. Het Nationaal

Waterplan bevat onder meer het nieuwe beleid op het gebied van

waterveiligheid, de stroomgebiedbeheerplannen die op grond van de

Kaderrichtlijn Water zijn opgesteld, en geeft aan op welke punten het

nationaal waterbeleid de komende jaren verder versterkt zal worden. Ook

is een eerste beleidsmatige uitwerking van het advies van de

Deltacommissie opgenomen in dit Nationaal Waterplan.

Op basis van de Wet ruimtelijke ordening is het Nationaal Waterplan voor

de ruimtelijke aspecten tevens aan te merken als structuurvisie. Het

Nationaal Waterplan heeft betrekking op het gehele watersysteem van

Nederland, zowel oppervlaktewater, grondwater, als de bijbehorende

waterkeringen, oevers en dergelijke. Het kabinet kiest voor een strategie

die bestaat uit “meebewegen, weerstand bieden, kansen pakken”,

adaptieve aanpak en samenwerking binnen en buiten het waterbeheer.

De gevolgen van de klimaatverandering nemen een steeds prominentere

rol in bij het concretiseren van de uitgangspunten. Belangrijk onderdeel in

het waterbeleid is de watertoets. Water zal, meer dan in het verleden,

sturend zijn bij de ruimtelijke inrichting en het ruimtegebruik in Nederland.

Alle ruimtelijke plannen dienen een waterparagraaf te bevatten en aan

een watertoets te worden onderworpen. De watertoets is geen toets

achteraf, maar een procedure om tot een optimale inbreng van het

waterbelang in ruimtelijke plannen te komen, van locatiekeuze tot

inrichting en bouwpeil. Hierdoor zal de afstemming tussen ruimtelijke

ordening en waterbeheer beter verlopen. In het kader van de watertoets

wordt in overleg getreden met de waterbeheerders.

Provinciaal beleid

Het Waterplan Gelderland 2010-2015 is de opvolger van het derde

Waterhuishoudingsplan (WHP3) en is op 11 november 2009 door

Provinciale Staten vastgesteld en op 22 december 2009 in werking

getreden. Het beleid uit WHP3 wordt grotendeels voortgezet. Het

Waterplan Gelderland is tegelijk opgesteld met de water(beheer)plannen

van het Rijk en de waterschappen. In onderlinge samenwerking zijn de

plannen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd.

In het plan staan de doelen voor het waterbeheer, de maatregelen die

daarvoor nodig zijn en wie ze gaat uitvoeren. Voor

oppervlaktewaterkwaliteit, hoogwaterbescherming, regionale

wateroverlast, watertekort en waterbodems gelden provinciebrede

doelen. Voor een aantal functies, zoals landbouw, natte natuur,

waterbergingsgebieden en grondwaterbeschermingsgebieden, zijn

specifieke doelen geformuleerd.
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Voor de realisatie van bepaalde waterdoelen zijn ruimtelijke maatregelen

nodig. Hiervoor krijgt het Waterplan Gelderland op basis van de nieuwe

Waterwet de status van structuurvisie. In het Waterplan Gelderland is

beschreven welke instrumenten uit de Wet ruimtelijke ordening de

provincie wil inzetten.

Waterschapsbeleid

Waterschap Rivierenland heeft een waterbeheerplan opgesteld voor de

periode 2010-2015. Het plan gaat over het waterbeheer in het hele

rivierengebied en het omvat alle watertaken van het waterschap:

waterkwantiteit, waterkwaliteit, waterkering en waterketen. Het

Waterbeheerplan 2010-2015 heeft een integraal en strategisch karakter.

De koers voor de komende zes jaren wordt in het plan vastgelegd. De

opgaven waar het waterschap voor staat zijn groot. Het waterschap wil

het beheergebied in 2015 klimaatbestendig hebben op basis van de

huidige klimaatscenario’s. De primaire waterkeringen zijn dan op orde -

dat wil zeggen dat ze voldoen aan de dan geldende normen - en het

bergend vermogen van watersysteem van het landelijk gebied is zodanig

vergroot, dat slechts bij zeer uitzonderlijke regenval, wateroverlast

optreedt. Daarnaast stellen we ons tot doel dat in 2027 de KRW-

doelstellingen voor de waterkwaliteit worden gehaald. Hiervoor is het

nodig in de periode 2010 tot en met 2015 een groot aantal maatregelen te

treffen om vooral de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Ook het

stedelijk gebied zal klimaatbestendig moeten worden gemaakt. Samen

met de gemeenten gaat het Waterschap in de planperiode verder op de

ingeslagen weg om het waterbergend vermogen van stedelijk water te

vergroten en de waterkwaliteit te verbeteren. Daarnaast geeft het

waterschap met de gemeenten verder vorm aan de samenwerking in de

afvalwaterketen. Tenslotte wil het waterschap de watercondities voor de

natte natuur, zoals Natura-2000 gebieden en verdroogde gebieden,

verbeteren en de waterkwaliteit in wateren met aquatische

natuurwaarden beschermen en waar mogelijk verbeteren. Het

waterschap vindt het belangrijk dat het Waterbeheerplan niet alleen

betrekking heeft op de ontwikkeling van nieuwe waterpartijen en

waterkeringen, maar dat het ook gaat over de wijze waarop het beheer en

onderhoud plaatsvindt. Bijvoorbeeld over peilbeheer, natuurvriendelijk

onderhoud en energiebewust beheer.

Waterhuishouding

De aanleg van het fietspad heeft tot gevolg dat een groot deel van de

bermsloot gelegen ten zuiden van de Middelkampseweg wordt gedempt.

Ter hoogte van Middelkampseweg 3a wordt hier een B-watergang

gedempt. Om de afvoer van de B-watergangen gelegen ten noordoosten

van dit perceel naar de A-watergang langs de provinciale weg te

waarborgen worden hiervoor de afstroomrichting van deze watergangen

gewijzigd en duikers ter plaatse van inritten langs de Pr.Willem-

Alexanderstraat verruimd.
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Watercompensatie

Ter compensatie van het gedempte water voor het nieuwe fietspad en de

aanleg van nieuwe verharding moet water weer worden toegevoegd aan

het oppervlaktewater van dit peilgebied. Dit wordt gevonden in verbreding

van de bermsloot langs de Pr. Willem-Alexanderstraat en de provinciale

weg. Een en ander is aangegeven in onderstaande tekening.

Overzicht ontwerp nieuwe situatie

Over voorgestelde aanpassing van waterhuishouding en aanleg van

watercompensatie is overleg geweest en consensus met Waterschap

Rivierenland.
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Onderstaande berekening geeft de omvang van de watercompensatie

weer.

Te vergraven slootdeel noordwestzijde rotonde
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10. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID

De kosten ten behoeve van de realisering van dit plan komen volledig

voor rekening van de gemeente. De gemeente acht de economische

uitvoerbaarheid van het plan voldoende verzekerd.
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11. ZIENSWIJZEN

Het ontwerp van het ruimtelijke plan heeft op grond van afdeling 3.4 van

de Algemene wet bestuursrecht in het kader van de zienswijzen vanaf 10

mei 2012 t/m 20 juni 2012 voor een ieder ter inzage gelegen.

In de hierboven genoemde periode is er een zienswijze ontvangen van

het Waterschap Rivierenland. In de zienswijze geeft het waterschap aan

dat in de ruimtelijke onderbouwing de berekening van de benodigde

watercompensatie ontbreekt. Verzocht wordt deze op te nemen.

In hoofdstuk 9 van deze ruimtelijke onderbouwing is de door het

waterschap gevraagde berekening opgenomen.


