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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
Aanleiding voor dit project is de voorgenomen bouw van een terrashooiberg die dienst zal doen als een 
theehuis. De voorgenomen ontwikkeling staat gepland op het perceel Methen 8 te Zevenaar. Op grond 
van de vigerende beheersverordening is de gewenste ontwikkeling op deze locatie niet mogelijk.  
 
Ten behoeve van de realisatie van dit bouwplan is een omgevingsvergunning aangevraagd. Met een 
omgevingsvergunning voor het afwijken van een beheersverordening als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid onder c  juncto artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo), de zogenaamde uitgebreid Wabo-procedure. 
 
Ten aanzien van de inhoud en ruimtelijke onderbouwing van deze omgevingsvergunning dient op grond 
van artikel 5.20 Besluit omgevingsrecht (Bor) te worden voldaan aan het bepaalde in de artikelen 3.1.2, 
3.1.6 en 3.3.1, eerste lid, van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Artikel 3.1.2 bevat bepalingen met 
betrekking tot de regels die een bestemmingsplan kan bevatten. Omdat het hier een uitgebreide 
omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing betreft en geen regels worden opgesteld, zijn deze 
bepalingen hier niet van toepassing. Artikel 3.1.6 gaat in op de inhoud van de ruimtelijke onderbouwing 
en artikel 3.3.1 gaat in op de verplichtingen die voor deze ruimtelijke onderbouwing voortvloeien uit de 
Wet geluidhinder. In voorliggend stuk wordt aan al deze eisen invulling gegeven en kan de bouw van 
het theehuis juridisch en planologisch mogelijk worden gemaakt.  

1.2 Ligging projectgebied 
Het projectgebied bevindt zich op het perceel Methen 8 te Zevenaar. De voorgenomen ontwikkeling is 
voorzien op een perceel te midden van bestaande bebouwing. Het perceel waarop de voorgenomen 
ontwikkeling gelegen is, grenst aan de Methen en ligt net buiten de bebouwde kom van Zevenaar.  
 
De globale ligging en begrenzing van het projectgebied is weergegeven in afbeelding 1.1.  
 

 
Afbeelding 1.1: globale ligging van het projectgebied (het projectgebied is zwart omkaderd)   
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1.3 Strijdigheid met het geldende bestemmingsplan 
Ter plaatse van het voorliggende projectgebied vigeert momenteel de beheersverordening 
‘Buitengebied Zevenaar’ vastgesteld op 25 september 2013 door de gemeenteraad van Zevenaar. In 
deze beheersverordening heeft het perceel de bestemming ‘Maatschappelijk’. Uit de bouwregels van 
de bestemming blijkt dat het bebouwd oppervlak niet mag worden vergroot. De voorgenomen 
ontwikkeling voorziet in de realisatie van een terrashooiberg met een diameter van 6 m. De totale 
oppervlakte bedraagt circa 28,3 m2. 
 
Ter plaatse van de op te richten terrashooiberg wordt ondergeschikte horeca opgericht. Binnen de 
bestemming ‘Maatschappelijk’ is ondergeschikte horeca toegestaan mits het type horeca voorkomt op 
de lijst ‘Maatschappelijke doeleinden’ zoals opgenomen in de beheersverordening ‘Buitengebied 
Zevenaar’. In deze bijlagelijst is opgenomen dat ter plaatse van het perceel een gezinsvervangend 
tehuis de uitoefening van een daarbij behorend boerderijproject gericht op kleinschalige niet 
bedrijfsmatige agrarische activiteiten ten behoeve van maatschappelijke doeleinden is toegestaan. 
Ondergeschikte horeca valt hier niet onder en is binnen het huidig juridisch regime niet toegestaan. 
 
Deze ruimtelijke onderbouwing beoogt het theehuis mogelijk te maken, daar waar de vigerende 
beheersverordening ‘Buitengebied Zevenaar’ dit niet op de nu gewenste manier mogelijk maakt. 
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2. Beleidskader  

2.1 Rijksbeleid 
Het Rijk heeft haar ruimtelijk beleid vastgelegd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en 
het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). De leidende gedachte van het rijksbeleid is 
ruimte maken voor groei en beweging, waarbij het Rijk zich vooral concentreert op decentralisatie. De 
verantwoordelijkheid wordt verplaatst van rijksniveau naar provinciaal en gemeentelijk niveau. In het 
rijksbeleid (SVIR en Barro) worden dan ook geen specifieke uitspraken gedaan met betrekking tot het 
voorliggende projectgebied.  

2.2 Provinciaal beleid 
 
Omgevingsverordening Gelderland 
De Omgevingsverordening Gelderland, die is vastgesteld op 24 september 2014, is een juridisch 
instrument dat tot doel heeft om het beleid uit de Omgevingsvisie door te laten werken in gemeentelijke 
bestemmingsplannen. De omgevingsverordening heeft de status van ruimtelijke verordening, 
verkeersverordening, milieuverordening en waterverordening. In hoofdstuk 2 van de verordening zijn 
regels opgenomen om de provinciale belangen met betrekking tot het aspect ruimte te beschermen. 
 
Voor het plangebied zijn de verschillende aanduidingen van kracht. Het gebied wordt aangeduid als: 

• Overig glastuinbouw 

• Tijdelijk verbod nieuwvestiging glastuinbouw 

• Tijdelijk verbod uitbreiding bestaande glastuinbouw 

• Tijdelijk verbod hervestiging. 

• Uitbreiding niet-grondgebonden veehouderijtak: Plussenbeleid 
 
De voorgenomen ontwikkeling heeft geen betrekking op bovenstaande aanduidingen waardoor er geen 
strijd bestaat met het provinciale beleid. 

2.3 Gemeentelijk beleid 
 
Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030 
In de structuurvisie wordt een blik op de toekomst geworpen en wordt de toenemende vraag naar zorg 
gerelateerde dienstverlening aangehaald. Ook wordt aangegeven dat in de toekomst meer nadruk komt 
te liggen op burgerschap, participatie, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid.  
 
Uit de gemeentelijke structuurvisie komt daarnaast naar voren dat de gemeente een regiofunctie vervult 
op het gebied van zorg. In deze visie wordt de opgave geformuleerd om door het behoud van deze 
zorgvoorzieningen en de regiofunctie ook in de toekomst op dit gebied in de behoefte te voorzien.  
 
Onderhavige ontwikkelingen sluiten aan bij de opgave van de toekomst en de gemeentelijke visie op 
het gebied van zorg. Voorgenomen ontwikkeling zorgt ervoor dat meer mensen een kans krijgen op de 
arbeidsmarkt. De unieke combinatie van werken en zorg, zorgt voor de participatie van verstandelijk 
beperkten aan de maatschappij. Op deze manier wordt een antwoord gegeven op toekomstige opgaves 
en worden in lijn met het beleid van de gemeente de gewenste zorgvoorzieningen behouden en zelfs 
versterkt.  
 
Conclusies 
De voorgenomen ontwikkeling wordt passend geacht binnen de kaders van zowel het rijks-, provinciaal, 
als gemeentelijk beleid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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3. Planbeschrijving 

3.1 Bestaande situatie 
 
Projectgebied 
Het projectgebied is gelegen aan de Methen 8 te Zevenaar. Op het perceel waar voorgenomen 
ontwikkeling is voorzien, is een onderdeel van de organisatie Zozijn gevestigd. Zozijn draagt de 
verantwoording voor de zorg en ondersteuning van mensen met een beperking. Op het perceel is ‘de 
Thushoeve’, een zorgboerderij waar de dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 
wordt verzorgd, gevestigd. Op het terrein is een boerderijwinkel gevestigd en is een pluktuin gelegen 
waar bezoekers zelf bloemen en fruit kunnen oogsten. Daarnaast is een kas met tuinbouw opgericht en 
is er een opslagruimte voor planten gerealiseerd. De huidige situatie is in afbeelding 3.1 weergegeven. 
 

 
Afbeelding 3.1: Huidige situatie projectgebied gezien in vogelvlucht 

3.2 Toekomstige situatie 
 
Programma  
De thans voorliggende ontwikkeling voorziet in de bouw van een terrashooiberg met een diameter van 
6 meter. Het theehuis krijgt een oppervlakte van circa 28,3 m2. De goothoogte bedraagt 2 meter en de 
bouwhoogte 4,95 meter. Het theehuis vormt een aanvulling op de bestaande activiteiten. Het biedt 
werkgelegenheid voor mensen met een verstandelijke beperking die op deze locatie zorg van Zozijn 
krijgen. In afbeelding 3.2 is de situering van het nieuwe bouwwerk ten opzichte van de bestaande 
bebouwing weergegeven. In afbeelding 3.3 is een voorbeeld van een dergelijke terrashooiberg te zien. 
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Afbeelding 3.3 Impressie situering nieuwe en bestaande bebouwing, nieuwe bebouwing is rood weergegeven  
 
 

 
Afbeelding 3.4: Impressie van een dergelijke terrashooiberg 
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4. Mileuaspecten 
 

4.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk wordt de uitvoerbaarheid van het plan voor zover het gaat om milieuaspecten 
onderbouwd.  

4.2 Geluidhinder 

 

Kader 
De Wet geluidhinder, en het hierop gebaseerde Besluit geluidhinder, bevatten normen en regels ter 
voorkoming of beperking van geluidhinder ten gevolge van wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en 
industrielawaai afkomstig van een gezoneerd industrieterrein. Aangegeven wordt welke objecten 
bescherming genieten tegen geluid. Naast woningen gaat het onder meer om scholen, 
kinderdagverblijven, ziekenhuizen, verpleeghuizen en psychiatrische ziekenhuizen. 
Woonwagenstandplaatsen en verblijfsterreinen bij psychiatrische ziekenhuizen zijn aangemerkt als 
geluidsgevoelige terreinen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn in het onderzoek de 
geluidbelastingen berekend vanwege het verkeer op de omliggende 30 km/uur-wegen. 
Bij het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing dient te worden aangetoond dat aan de geluidnormen 
krachtens de Wet geluidhinder wordt voldaan.  
 
Onderzoek en conclusie 
In de nieuwe situatie wordt een terrashooiberg gerealiseerd. Deze terrashooiberg staat ten dienste van 
de bestemming ‘Maatschappelijk’ en wordt niet aangemerkt als een geluidsgevoelig object. Bovendien 
wordt de impact van de verruimde gebruiksactiviteiten als gering gezien. De afstand van de 
terrashooiberg tot de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige objecten is minimaal 130 meter en daardoor te 
verwaarlozen. Onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder is hierdoor niet benodigd en worden er 
geen belemmeringen verwacht omtrent het aspect geluid. 

4.3 Bodemgeschiktheid 

  

Kader 
Wet bodembescherming  
De Wet bodembescherming (Wbb) voorziet in maatregelen indien sprake is van ernstige 
bodemverontreiniging. Het doel van de Wbb is in de eerste plaats het beschermen van de (land- of 
water-) bodem zodat deze kan worden benut door mens, dier en plant, nu en in de toekomst. Via de 
Wbb heeft de rijksoverheid de mogelijkheid algemene regels te stellen voor de uitvoering van werken, 
het transport van stoffen en het toevoegen van stoffen aan de bodem. Ontwikkelingen kunnen pas 
plaatsvinden als de bodem, waarop 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.  
 
Besluit bodemkwaliteit 
Het doel van het Besluit bodemkwaliteit (2008) is 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. Het Bouwstoffenbesluit (Bsb) is opgenomen in 
het Besluit bodemkwaliteit.  
 
Onderzoek en conclusie 
In de huidige situatie zijn de gronden waar de ontwikkeling op voorzien is, reeds in gebruik ten behoeve 
van een maatschappelijke functie. Gelet op de kleinschaligheid en de huidige gebruiksmogelijkheden 
op de betrokken gronden wordt verwacht dat de kwaliteit van de bodem geen belemmering vormt voor 
onderhavige ontwikkeling.  
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4.4 Luchtkwaliteit 

 
Kader 
De belangrijkste wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit is vastgelegd in Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen 
van de Wet milieubeheer, ook wel de Wet luchtkwaliteit genoemd. Deze wijziging van de Wet 
milieubeheer is op 15 november 2007 in werking getreden en vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005. 
De wijziging houdt in dat de in Nederland toegepaste koppeling tussen ruimtelijke ordening en 
luchtkwaliteit voor een deel wordt ontkoppeld. Dit maakt het mogelijk om niet voor elk ruimtelijk plan te 
hoeven toetsen aan de normen. Hierbij is met name het begrip 'niet in betekenende mate' (nibm) van 
belang. Valt een project onder een algemene regeling dan kan een luchtkwaliteitsonderzoek achterwege 
blijven. 
 
Artikel 4 van het Besluit niet in betekenende mate bijdragen stelt dat bij ministeriële regeling categorieën 
van gevallen kunnen worden aangewezen waarin de uitoefening van een of meer bevoegdheden of 
toepassing van een of meer wettelijke voorschriften in ieder geval niet in betekenende mate bijdraagt. 
Met bovenstaande regeling wordt de Regeling niet in betekenende mate bijdragen bedoeld, waarbij 
artikel 4 in dit geval belangrijk is. In dit artikel van de Regeling wordt een aantal categorieën van gevallen 
aangewezen die dus niet in betekenende mate bijdragen. Deze zijn te vinden in bijlage 3A. Hierin staat 
dat ingevolge artikel 4, eerste lid, woningbouwlocaties worden aangewezen 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. Het gaat hierbij om drempelwaarden, hetgeen impliceert dat als hier onder gebleven 
wordt een project niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit. 

 
Onderzoek en conclusie 
De ontwikkeling betreft de realisatie van een terrashooiberg van circa 28,3 m2 met horecafunctie. De 
verkeersaantrekkende werking hiervan is te verwaarlozen door de kleinschaligheid van de ontwikkeling. 
Belemmeringen op het gebied van luchtkwaliteit zijn dan ook niet te verwachten.  

4.5 Water 

 
Kader 
Op het plangebied is de keur van het waterschap Rijn en IJssel van kracht. Bij ontwikkelingen op 
gronden waar een keur van toepassing is wordt in overleg met de waterbeheerders gestreefd naar 
coördinatie tussen vergunningverlening en beheer aspecten.  

 
Onderzoek en conclusie 
De omvang van de ontwikkeling is dermate klein dat er geen effecten op het gebied van water worden 
verwacht. De gronden ter plaatse van de voorziene ontwikkeling zijn reeds in gebruik ten behoeve van 
de functie ‘Maatschappelijk’. Het oprichten van een terrashooiberg van circa 28,3 m2 heeft een te 
verwaarlozen effect op de waterhuishouding van het gebied. In het projectgebied zijn geen 
waterstructuren waar rekening mee gehouden moet worden. Het gebouw wordt aangesloten op de 
bestaande riolering in het gebied. Om deze reden worden er geen belemmeringen verwacht. 
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4.6 Bedrijven en milieuzonering 

 
Kader 
Bedrijvigheid is een milieubelastende activiteit. Ten gevolge van aanwezige bedrijvigheid kan mogelijk 
hinder voor de omgeving optreden met betrekking tot de milieuaspecten geluid, geur, stof en gevaar. 
Nieuwe situaties, waarin milieubelastende activiteiten en milieugevoelige functies met elkaar worden 
gecombineerd, moeten worden beoordeeld op mogelijke hindersituaties. Daarbij wordt getoetst aan de 
Wet milieubeheer, het Activiteitenbesluit milieubeheer en de brochure Bedrijven en Milieuzonering 
(VNG, 2009). Bedrijven en Milieuzonering geeft richtafstanden per categorie en per type bedrijvigheid 
aan. Binnen deze richtafstanden is bij een gemiddelde bedrijfsvoering hinder van het bedrijf te 
verwachten. 
 
De te beoordelen situaties zijn in te delen in drie groepen met bijbehorende aanpak, te weten: 

• Nieuwe milieugevoelige functies nabij bestaande bedrijven  
In deze situatie dient primair te worden beoordeeld of hinder te verwachten is van de specifieke 
bestaande bedrijven. Deze beoordeling is met name gebaseerd op de Wet milieubeheer en het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. Daarnaast zal moeten worden meegewogen of ter plaatse van 
de nieuwe milieugevoelige functies bij eventuele vestiging van een nieuw bedrijf op het 
bestaande bedrijfsperceel een probleemsituatie ontstaat. Deze afweging vindt met name plaats 
op basis van de VNG-brochure ‘Bedrijven en Milieuzonering’. 
 

• Nieuwe bedrijfsbestemmingen nabij bestaande milieugevoelige functies 
In deze situatie is de bedrijfscategorie zoals deze wordt opgenomen in het bestemmingsplan 
leidend. Afhankelijk van deze categorie zal tenminste een afstand van bv. 10 meter (cat. 1), 30 
meter (cat. 2), 50 meter (cat. 3.1) tussen de gevoelige functies en belastende activiteiten 
moeten worden gerespecteerd. In het geval de bestemmingswijziging wordt gerealiseerd ten 
bate van de vestiging van een specifiek bedrijf, kunnen de omstandigheden van dit bedrijf 
worden meegewogen. In elk geval dient te worden beoordeeld of aan de Wet milieubeheer zal 
kunnenwordenvoldaan. 
 

• Nieuwe milieugevoelige functies nabij nieuwe bedrijfsbestemmingen 
In dit geval is de bedrijfscategorie zoals deze wordt opgenomen in het bestemmingsplan 
leidend. Afhankelijk van deze categorie zal tenminste een afstand van bv. 10 meter (cat. 1), 30 
meter (cat. 2), 50 meter (cat. 3.1) tussen de gevoelige en belastende bestemmingen moeten 
worden gerespecteerd. 

 
De richtafstanden in de VNG-brochure ‘Bedrijven en Milieuzonering’ gelden ten opzichte van een 
milieugevoelige functie, zoals bijvoorbeeld bedoeld met de omgevingstypen rustige woonwijk of rustig 
buitengebied. In het geval de milieugevoelige functies zijn gelokaliseerd in omgevingstype gemengd 
gebied kan een afwijkende systematiek worden toegepast, die meer ruimte biedt aan bedrijven.  
 
Onderzoek en conclusie 
Een terrashooiberg met horecagelegenheid is geen milieugevoelige functie. Wel dient onderzocht te 
worden of er in de nabijheid van de horecagelegenheid milieugevoelige functies aanwezig zijn. De 
richtafstand voor de voorgenomen horeca bedraagt 10m afgaande op milieucategorie 1 uit de VNG-
brochure. Binnen deze afstand zijn geen milieugevoelige functies, zoals woningen, gelegen. Daarmee 
gelden geen belemmeringen en wordt voldaan aan een goed woon- en leefklimaat. 

4.7 Externe Veiligheid 

 
Kader 
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, opslag, en 
vervoer van gevaarlijke stoffen (zoals vuurwerk, lpg, en munitie) over weg, water en spoor en door 
buisleidingen. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) legt veiligheidsnormen op aan bedrijven 
die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Op grond van het Bevi zijn in de Regeling 
externe veiligheid inrichtingen (Revi) voor dergelijke bedrijven vaste veiligheidsafstanden opgenomen. 
 
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen geldt het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen (Bevb). Deze AMvB sluit aan bij de risiconormering uit het Besluit externe veiligheid 
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inrichtingen (Bevi). De toetsings- en bebouwingsafstand zijn in besluit vervangen door een grenswaarde 
voor het plaatsgebonden risico (PR) en een oriëntatiewaarde voor het groepsrisico (GR). 
 
Onderzoek en conclusie 
In de omgeving van het projectgebied zijn diverse hogedruk aardgasleidingen en een aardgasstation 
gelegen. Deze inrichtingen zijn reeds geborgd in regelingen die opgenomen zijn in de vigerende 
beheersverordening. Onderhavige verordening staat gaan nieuwe milieugevoelige functies of Bevi-
inrichtingen toe. Dit geldt eveneens voor de Rijksweg A12. Voorgenomen ontwikkeling voorziet niet in 
de ontwikkeling van een milieugevoelige functies of een Bevi-inrichting. De situatie op het gebied van 
externe veiligheid blijft ongewijzigd waardoor er op het gebied van externe veiligheid geen 
belemmeringen voor voorgenomen ontwikkelingen worden verwacht. 

4.8 Natuurwaarden 

 
Kader 
 
Wet natuurbescherming 
Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. Deze wet vervangt drie 
oude wetten: de Natuurbeschermingswet 1998 (gebiedsbescherming: Natura 2000), de Flora- en 
faunawet (soortenbescherming) en de Boswet (kapvergunningen). Ten tijde van het uitvoeren van de 
onderzoeken waren de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 nog van kracht. Het in 
werking treden van de nieuwe Wet heeft echter geen invloed op de bruikbaarheid van 
onderzoeksresultaten. 
 
Onderzoek en conclusie 
Het projectgebied is reeds in gebruik ten behoeve van de functie ‘Maatschappelijk’ en leidt niet tot 
conflicten met de natuurwaarden. De grond is nu ingericht als grasland. Gezien de kleinschaligheid van 
de ontwikkeling en het huidige grondgebruik worden geen significante negatieve effecten verwacht op 
het gebied van natuurwaarden waardoor er geen belemmeringen worden verwacht voor onderhavige 
ontwikkeling.  

4.9 Archeologie  

 
Kader  
Erfgoedwet 

De Monumentenwet 1988 is op 1 juli 2016 overgegaan in de Erfgoedwet. De Erfgoedwet bundelt de 
voorgaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed in Nederland. 
Bovendien is aan de Erfgoedwet een aantal nieuwe bepalingen toegevoegd. Het beschermingsniveau 
zoals deze in de oude wetten en regelingen gold, blijft gehandhaafd. Het behoud en beheer van het 
Nederlandse erfgoed was geregeld in zes verschillende wetten en een regeling, waarin roerend, 
onroerend en archeologisch erfgoed allemaal hun eigen specifieke definities, procedures en 
beschermingsmaatregelen hadden. 
 
In de Erfgoedwet is vastgelegd hoe met ons erfgoed wordt omgegaan, wie welke verantwoordelijkheden 
daarbij heeft en hoe het toezicht daarop wordt uitgeoefend. Overbodige regels zijn geschrapt en de 
verantwoordelijkheid voor de bescherming van het cultureel erfgoed ligt waar mogelijk bij het 
erfgoedveld zelf. Onderdelen van de Monumentenwet die de fysieke leefomgeving betreffen, worden 
overgeheveld naar de Omgevingswet die in 2019 van kracht wordt. Voor deze onderdelen is een 
overgangsregeling in de Erfgoedwet opgenomen voor de periode 2016-2019. Het gaat daarbij om de 
volgende zaken: 

• Vergunningen tot wijziging, sloop of verwijdering van rijksmonumenten 

• Verordeningen, bestemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen op het gebied van 
archeologie 

• Bescherming van stads- en dorpsgezichten 
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Onderzoek en conclusie  
Om de archeologische waarden in het plangebied te beschermen is in de vigerende beheersverordening 
de dubbelbestemming ‘Archeologie’ opgenomen met de gebiedsaanduiding ‘specifieke vorm van 
waarde -  hoge archeologische verwachting’. Voor deze specifieke verwachtingswaarde is opgenomen 
dat het verboden is om bodemingrepen te verrichten die een groter gebied dan 200m2 beslaan en die 
dieper dan 0,5 meter worden uitgevoerd. Voorgenomen ontwikkeling kent een oppervlakte van circa 
28,3 m2 wat niet leidt tot strijd met de in de beheersverordening opgenomen regeling ten behoeve van 
de bescherming van de archeologische waarden. 
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5. Mobiliteit 

5.1  Verkeer 

 
Ontsluiting 
De ontsluiting van het perceel waar de voorgenomen ontwikkeling voorzien is, verandert niet. De 
ontsluiting van het perceel wordt ook in de toekomst geregeld via de Methen waar de verdere afwikkeling 
plaatsvindt. 
 
Verkeersgeneratie 
Om inzicht te bieden in de mate van verkeerstoename als gevolg van de ontwikkeling, moet de 
verkeersaantrekkende werking worden bepaald. De ontwikkeling betreft de realisatie van circa 28,3 m2 

ondergeschikte horeca. Door de kleinschaligheid van de ontwikkeling is de verkeersaantrekkende 
werking te verwaarlozen en worden geen problemen op het gebied van mobiliteit verwacht.  

5.2  Parkeren 

 
Voorgenomen ontwikkeling voorziet in een horecagelegenheid van circa 28,3 m2. Uit de parkeernormen 
van het CROW die betrekking hebben op een bar, waar deze ontwikkeling het best mee is te vergelijken, 
blijkt dat de parkeerkencijfers voor een ontwikkeling in het buitengebied niet van toepassing zijn. De 
horecagelegenheid is een aanvulling op bestaande activiteiten en trekt geen of nauwelijks extra verkeer 
aan. Parkeren leidt door de kleinschaligheid niet tot belemmeringen voor deze ontwikkeling.  
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6. Uitvoerbaarheid 

6.1  Economische uitvoerbaarheid 
Bij de voorbereiding van een omgevingsvergunning dient op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit 
ruimtelijke ordening minimaal inzicht te worden gegeven in de economische uitvoerbaarheid van het 
besluit.  
De kosten rond de procedure en de uitvoering van het plan komen geheel ten laste van de 
initiatiefnemer. Tussen de gemeente en de initiatiefnemer is een overeenkomst gesloten. Hiermee wordt 
het plan financieel uitvoerbaar geacht.   

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 
De voorziene terrashooiberg met horecagelegenheid past binnen het bestaande beleid en sluit aan op 
de bestaande functies van de zorgboerderij. Slechts de kleinschalige horecafunctie is thans anders dan 
oorspronkelijk bestemd. 
De omgevingsvergunning wordt op grond van artikel 3, lid 10, onder a Wabo voorbereid met de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 Awb. Onderdeel van deze procedure is de 
terinzagelegging van het plan voor de indiening van zienswijzen door belanghebbenden.  
Gezien het voorgaande wordt het plan maatschappelijk uitvoerbaar geacht.   
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7. Procedure 
 

De ruimtelijke onderbouwing ziet op de bouw van een terrashooiberg met horecagelegenheid en hoort 

bij een uitgebreide Wabo-procedure. De ontwerp-omgevingsvergunning heeft ter inzage gelegen en 

tevens heeft de gemeente het wettelijk vooroverleg gevoerd. De resultaten hiervan hebben niet geleid 

tot aanpassingen van de ruimtelijke onderbouwing. 
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8. Besluitvlak 
 
Op de uitgebreide Wabo-procedure zijn de digitaliseringsvereisten uit de Regeling standaarden 
ruimtelijke ordening 2012 (Rsro2012) van toepassing. Dit betekent dat voor het project “De Methen 8 
Zevenaar” de besluitgebiedcontouren via de website www.ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar moet 
worden gesteld. 

 
Dit gebeurt middels de geometrische plaatsbepaling. De geometrische plaatsbepaling is een digitaal 
bestand dat weergeeft waar het projectgebied zich bevindt. Het gaat in feite om een besluitgebied 
waaraan onderhavige ruimtelijke onderbouwing is gekoppeld. In bijlage 1 is een verbeelding van de 
geometrische plaatsbepaling behorende bij de uitgebreide omgevingsvergunning opgenomen. 
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