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1 TOELICHTING  

 

1.1 INLEIDING 

De heer van W. van Dijk (hierna initiatiefnemer) is voornemens de volledige voormalige agrarische 
bedrijfsbebouwing en de agrarische bedrijfswoning van Steenweg nummer 70 in Waardenburg te slopen en 
daarvoor in de plaats een tweetal woningen te bouwen.  

In het huidige bestemmingsplan ‘Buitengebied’ heeft het perceel een agrarische bestemming met een 
bouwvlak. Op dit bouwvlak is één bedrijfswoning toegestaan. De  agrarische bedrijfsvoering is enige jaren 
geleden gestaakt.  

Binnen de regels van het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, die het mogelijk maakt 
om onder voorwaarden de agrarische bestemming om te zetten naar de bestemming wonen. Daarvoor moeten 
minimaal 1000 m

2 
gebouwen worden gesloopt.   

Om aan het aantal vierkante meters te slopen gebouwen op de Steenweg te komen, wordt ten behoeve van 
deze ontwikkeling Zandweg nummer 52 ( eveneens in Waardenburg ) betrokken. De bedrijfsactiviteiten op dit 
perceel zijn eveneens beëindigd. De aldaar aanwezige agrarische bedrijfswoning wordt eveneens omgezet naar 
de bestemming wonen en de aanwezige voormalige agrarische bedrijfsbebouwing wordt gesloopt.  In het 
vigerende bestemmingsplan is er ook een  wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de agrarische bestemming 
om te zetten naar wonen. Onderhavig wijzigingsplan voorziet in deze herbestemmingen. 

 

1.2 BESCHRIJVING PLANLOCATIES EN PLANNEN 

De locatie aan de Steenweg bevindt iets buiten de bebouwde kom en ten westen van de kern Waardenburg. Ze 
ligt aan de doorgaande weg tussen Waardenburg en Geldermalsen. De locatie aan de Zandweg bevindt zich 
even ten noorden van de kern Waardenburg, op ongeveer 150 meter ten oosten van de spoorlijn ‘s-
Hertogenbosch en Utrecht.  Beide locaties zijn weergegeven op onderstaande luchtfoto en plattegronden.    
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( steenwegnummer 70-locatie links en Zandwegnummer 52-locatie rechts) 

Op de Steenweg-locatie wordt in het kader van de VAB-regeling  161,72 (B)+ 100,07(C) +88(D) +28,5(E) + 

538,5(F) = 916,79  vierkante meter (zie onderstaande afbeelding) agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt. Aan 

de Zandweg 87,5 vierkante meter. Samen goed voor de drempel van 1000 vierkante meter.  
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De huidige woning krijgt een nieuwe positie en ze wordt samen met de extra woning (na vaststelling van de 

bestemmingsplanwijziging) opgenomen in de lintbebouwing van de Steenweg. Onderstaand is de 

stedenbouwkundige opzet daarvan weergegeven.  
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Buro Blijderveen heeft voor de twee woningen aan de Steenweg een landschappelijke inpassing opgesteld. Op 

de kavelgrenzen zijn dubbele windhagen van elzen geprojecteerd. Deze wijze van erf beplanting is 

karakteristiek voor de streek (streekeigen) en heeft ook een driftreducerende functie (zie bijlage spuitzones 

nader bekeken). Aan de zuidzijde van het kavel (grenzend aan nummer 68) wordt aangesloten op de daar reeds 

aanwezige houtwal.  
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Het kavel aan de Zandweg 52 betreft een agrarische bedrijfswoning. Hier is alleen sprake van een 

bestemmingswijziging zonder bouwactiviteit (alleen sloop van de schuur) naar wonen. Gelet op de aldaar 

aanwezige boomgaarden zijn hier (net als het plan aan de Steenweg) eveneens elzenwindhagen aan de zuid- en 

westzijde van het kavel opgenomen als landschappelijke inpassing. Onderstaand zijn het kavel, het woonhuis 

(nummer 52) en de hagen weergegeven.     
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1.3 AANPAK 

 

Het voorliggende wijzigingsplan maakt een functiewijziging op de gronden van het voormalige agrarische 

bedrijf Steenweg 70 en Zandweg 52 mogelijk. Daarvoor worden voor de plangebieden nieuwe bestemmingen, 

woningaantallen  en landschappelijke inpassingen vastgelegd.  

In deze toelichting en de bijbehorende onderzoeken wordt gemotiveerd waarom medewerking aan het 

wijzigingsplan kan worden verleend binnen de kaders van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De nieuwe 

bestemmingen ( inclusief de nieuwe bouw- en gebruiksmogelijkheden)  zijn vastgelegd in de regels en worden 

aangeduid op de digitale verbeelding welke beide het formele deel van dit plan vormen.  

 

 

1.4 WIJZIGINGSBEVOEGDHEDEN 

1.4.1. WIJZIGING NAAR WONEN (RUIMTE – VOOR – RUIMTEWONINGEN) 

In het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Neerijnen heeft het perceel Steenweg 70 de bestemming 

Agrarisch met een bouwvlak. De gronden met een agrarische bestemming zijn bedoeld voor de uitoefening van 

een volwaardig agrarisch bedrijf.  Daarvan is reeds  sinds enige jaren geen sprake meer.  

Onderstaand het artikel onder welke voorwaarden burgemeester en wethouders de bestemming kunnen 

wijzigen naar wonen. 

  

Artikel 3.7.9  Wijziging naar wonen ten behoeve van ruimte - voor - ruimtewoningen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd deze bestemming te wijzigen in de bestemming ‘Wonen’ waarbij 
moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. Het agrarisch bedrijf ter plaatse is beëindigd en agrarisch hergebruik is redelijkerwijs niet mogelijk. 
b. De wijziging dient aanvaardbaar te zijn uit een oogpunt van een milieuhygiënisch verantwoord woon- en 

leefklimaat. 
c. De agrarische bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische bedrijven mogen 

niet worden beperkt. 
d. Voor wat betreft de ruimte - voor - ruimte regeling voor bedrijfsgebouwen geldt het bepaalde onder e en 

voor wat betreft de ruimte - voor ruimte regeling van kassen geldt het bepaalde onder f. 
e. Er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van artikel 18 'Wonen', waarbij overtollige 

bedrijfsbebouwing, met uitzondering van monumentale en cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, dient 
te worden gesloopt, met dien verstande dat voor de sloop van 1000 m

2
 aan bedrijfsgebouwen een 

woongebouw van 750 m
3
 mag worden gebouwd, waarbij de oppervlakte van een wooneenheid niet minder 

mag bedragen dan 350 m
3
. Voor iedere 300 m

2
 extra gesloopte bedrijfsgebouwen mag 100 m

3
 aan het 

woongebouw worden toegevoegd, met dien verstande dat de inhoud maximaal 1600 m
3
 bedraagt. 
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f. Er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van artikel 18 'Wonen', waarbij overtollige kassen, met 
uitzondering van monumentale en cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, dient te worden gesloopt, met 
dien verstande dat voor de sloop van 10000 m

2
 aan kassen een woongebouw van 1200 m

3
 mag worden 

gebouwd, waarbij de oppervlakte van een wooneenheid niet minder mag bedragen dan 350 m
3
. Voor 

iedere 2500 m
2
 extra gesloopte kassen mag 100 m

3
 aan het woongebouw worden toegevoegd, met dien 

verstande dat de inhoud maximaal 1600 m
3
 bedraagt. 

g. mits de oppervlakte van de woning niet meer bedraagt dan 50% van de oppervlakte van de te slopen 
bebouwing. 

h. Er dient te worden voorzien in een passende landschappelijke inpassing op basis van een door 
burgemeester en wethouders goedgekeurd beplantingsplan. 

Door het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid kan medewerking worden verleend aan het initiatief. In 

hoofdstuk 2 wordt een verantwoording gegeven ten aanzien van de criteria/randvoorwaarden die bij de 

wijzigingsbevoegdheid zijn gesteld. 

 

1.4.2.  WIJZIGING NAAR WONEN  

In het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Neerijnen heeft het perceel Zandweg 52 de bestemming 

Agrarisch met een bouwvlak. De gronden met een agrarische bestemming zijn bedoeld voor de uitoefening van 

een volwaardig agrarisch bedrijf.  Daarvan is ook op dit perceel reeds  sinds enige jaren geen sprake meer.  

Onderstaand het artikel onder welke voorwaarden burgemeester en wethouders de bestemming ter plaatste 

kunnen wijzigen naar wonen. 

3.7.7 Wijziging naar wonen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd deze bestemming te wijzigen in de bestemming ‘Wonen’ waarbij 
moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. Het agrarisch bedrijf ter plaatse is beëindigd en agrarisch hergebruik is redelijkerwijs niet 
mogelijk. 

b. De wijziging dient aanvaardbaar te zijn uit een oogpunt van een milieuhygiënisch 
verantwoord woon- en leefklimaat. 

c. De agrarische bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische 
bedrijven mogen niet worden beperkt. 

d. Het aantal woningen mag niet toenemen, met dien verstande dat de inhoud per woning 
niet meer mag bedragen dan 750 m

3
.  

e. De oppervlakte aan- uit en bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 100 m
2
.  

f. Overtollige bebouwing, met uitzondering van monumentale bebouwing, dient te worden 
gesloopt. 

g. In afwijking van het bepaalde onder d mag per 100 m
2
 aan gesloopte bedrijfsgebouwen 40 

m
3
 toegevoegd worden aan de inhoud van de woning, waarbij de inhoud van de woning 

maximaal 1.200 m
3
 mag bedragen. 

h. In afwijking van het bepaalde onder e mag per 500 m
2
 aan gesloopte bedrijfsgebouwen of 

per 1.000 m
2
 aan gesloopte kassen 100 m

2
 extra aan nieuwe bijgebouwen worden 

opgericht, waarbij de totale oppervlakte aan bijgebouwen maximaal 500 m
2
 mag 

bedragen. 
i. Er dient te worden voorzien in een passende landschappelijke inpassing op basis van een 

door burgemeester en wethouders goedgekeurd beplantingsplan. 
j. Er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van artikel 18 'Wonen'.  



bu/RO- Betuwe | Twello 

NL.IMRO.0304.BPWbgbSteenweg70-1703 

 

 

In hoofdstuk 2 wordt een verantwoording gegeven ten aanzien van de criteria en randvoorwaarden welke bij 

deze tweede toe te passen wijzigingsbevoegdheid zijn gesteld. 

HOOFDSTUK 2  TOETSING WIJZIGINGSBEVOEGDHEDEN 

 

Onderstaand de toetsing aan de criteria en randvoorwaarden van de wijzigingsbevoegd-heden van resp. 

Steenweg 70 en Zandweg 52. 

 

2.1 WIJZIGING NAAR WONEN (STEENWEG 70) TEN BEHOEVE VAN REALISATIE TWEE 

 WONINGEN 

a) Het agrarisch bedrijf ter plaatse is beëindigd en agrarisch hergebruik is redelijkerwijs niet mogelijk. 

Op de locatie Steenweg 70 is het agrarische bedrijf beëindigd. De huidige opstallen vervullen 
momenteel geen specifieke agrarische functie meer.  Na de sloop krijgt het terrein een woonfunctie en 
is een agrarische bedrijfsvoering strijdig met de bestemming.   

b) De wijziging dient aanvaardbaar te zijn uit een oogpunt van een milieuhygiënisch verantwoord woon- 
en leefklimaat. 

 Onderstaand staan de relevante milieutechnische eisen weergegeven waarop het plan (zie hoofd-  
 stuk 3) is beoordeeld.  

 Bodem 
 Geluid 
 Flora en fauna 
 Luchtkwaliteit 
 Externe veiligheid 
 Verkeer en parkeren 
 Waterparagraaf 
 Archeologie en cultuurhistorie 

c) De agrarische bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische bedrijven 
mogen niet worden beperkt. 

In de directe nabijheid van de locatie Steenweg 70 bevinden zich geen agrarische bedrijven. Van enige 
hinder richting die bedrijven is geen sprake. Wel bevindt zich een boomgaard aan de noordzijde en 
oostzijde van het perceel. In een bijlage van deze toelichting is weergegeven dat voor de bestemming 
wonen het noodzakelijk is maatregelen te treffen om de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen 
te minimaliseren en op die wijze de bedrijfsvoering op het agrarisch perceel niet te belemmeren.   

d) Er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van artikel 'Wonen', waarbij overtollige 
bedrijfsbebouwing, met uitzondering van monumentale en cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, 
dient te worden gesloopt, met dien verstande dat voor de sloop van 1000 m

2
 aan bedrijfsgebouwen 

een woongebouw van 750 m
3
 mag worden gebouwd, waarbij de oppervlakte van een wooneenheid 
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niet minder mag bedragen dan 350 m
3
. Voor iedere 300 m

2
 extra gesloopte bedrijfsgebouwen mag 100 

m
3
 aan het woongebouw worden toegevoegd, met dien verstande dat de inhoud maximaal 1600 m

3
 

bedraagt. 

 In onderhavig geval wordt op de locatie Steenweg 70; 916 m
2
 bedrijfsbebouwing gesloopt en op de 

 Zandweg 52; 87,5 m
2
 bedrijfsbebouwing. Omdat de bebouwing op de Steenweg net onder de 1000 m

2 

 
oppervlak bleef is in overleg met de gemeente voor deze salderingsoplossing gekozen. 

e) mits de oppervlakte van de woning niet meer bedraagt dan 50% van de oppervlakte van de te slopen 
bebouwing. 

 De nieuwe woningen aan de Steenweg 70 zijn qua footprint niet groter dan 120 vierkante meter. 
 Daarmee voldoet ze ruim aan dit criterium. 

f) Er dient te worden voorzien in een passende landschappelijke inpassing op basis van een door 
burgemeester en wethouders goedgekeurd beplantingsplan. 

Als gevolg van de situering in de nabijheid van een boomgaard (aan de noordzijde van het perceel), is 
ervoor gekozen een dubbele elzenhaag te plaatsen. Op deze wijze wordt het kavel afgezoomd van de 
directe omgeving. Deze haag vormt tevens de landschappelijke inpassing. De toepassing van 
elzenhagen is in de Betuwe streekeigen. Een dergelijke inpassing is zowel aan de Zandweg, alsook aan 
de Steenweg in het plan opgenomen (zie ook bijlage spuitzones).  

 

2.2 WIJZIGING NAAR WONEN (ZANDWEG 70) 

a) Het agrarisch bedrijf ter plaatse is beëindigd en agrarisch hergebruik is redelijkerwijs niet mogelijk. 

Op de locatief Zandweg 52 is momenteel geen agrarisch bedrijf actief. Na de transformatie naar 
wonen is daar ook geen hergebruik mogelijk. Bedrijfsbebouwing is dan op de bestemming wonen niet 
langer toegestaan.  

b) De wijziging dient aanvaardbaar te zijn uit een oogpunt van een milieuhygiënisch verantwoord woon- 
en leefklimaat. 

Het woon-en leefklimaat van Zandweg 52 betreft een bestaande woning. Indien er zich situaties 
voordoen die afwijken van de normen voor een goed woon- en/of leefklimaat dat kan die situatie 
voortduren omdat de situatie niet veranderd ten aanzien van die afwijking.  

Voor het aspect luchtkwaliteit en omliggende boomgaarden, zullen op de Zandweg maatregelen 
worden getroffen om de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen sterk te beperken. De 
daarvoor aan te planten windhaag vormt is tevens de kern voor de landschappelijke inpassing van het 
woonkavel in de directe omgeving.  

c) De agrarische bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische bedrijven 
mogen niet worden beperkt. 

 In de directe omgeving van Zandweg 52 bevindt zich op Zandweg nummer 17 een agrarisch bedrijf. Dit
 bedrijf is in zijn mogelijkheden al begrensd door woonfuncties in haar directe omgeving (o.a. Zandweg 
 nummer 15). De omzetting van de  bedrijfswoning naar wonen doet daar niets aan af.  
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d) Het aantal woningen mag niet toenemen, met dien verstande dat de inhoud per woning niet meer 
mag bedragen dan 750 m

3
.  

 Het aantal woningen op Zandweg 52 neemt niet toe en de inhoud van de woning zal maximaal  750 
 m

3
 zijn (zie regels).  

e) De oppervlakte aan aan- uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 100 m
2
.  

Na sloop van het huidige bijgebouw zal deze bepaling gelden voor toekomstige aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen (zie regels).  

f) Overtollige bebouwing, met uitzondering van monumentale bebouwing, dient te worden gesloopt. 

 Op Zandweg is geen overtollige bebouwing aanwezig. De aanwezige ex-agrarische bedrijfsbebouwing 
 (schuur van 87,5 m

2
) wordt gesloopt.  

g) In afwijking van het bepaalde onder d mag per 100 m
2
 aan gesloopte bedrijfsgebouwen 40 m

3
 

toegevoegd worden aan de inhoud van de woning, waarbij de inhoud van de woning maximaal 1.200 
m

3
 mag bedragen. 

Dit criterium is niet van toepassing.  

h) In afwijking van het bepaalde onder e mag per 500 m
2
 aan gesloopte bedrijfsgebouwen of per 1.000 

m
2
 aan gesloopte kassen 100 m

2
 extra aan nieuwe bijgebouwen worden opgericht, waarbij de totale 

oppervlakte aan bijgebouwen maximaal 500 m
2
 mag bedragen. 

 Dit criterium is niet van toepassing.  

i) Er dient te worden voorzien in een passende landschappelijke inpassing op basis van een door 
burgemeester en wethouders goedgekeurd beplantingsplan. 

 Het perceel Zandweg 52 wordt voorzien van een dubbele elzenhaag i.v.m. de ligging nabij    

j) Boomgaarden (zie bijlage spuitzones). Deze maatregel  geldt op dit (relatief kleine) kavel tevens als 
landschappelijke- en streekeigen inpassing. Er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van 
artikel 18 'Wonen' uit de regels van het huidige bestemmingsplan.  

 Aan deze randvoorwaarde wordt voldaan door de bepaling uit dit artikel via de regels van het 
 wijzigingsplan van toepassing te verklaren op de locatie. 
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3. MILIEUTECHNISCHE ASPECTEN 

 

Onderstaand worden de aspecten voortkomend uit artikel 3.7.8 sub b en overige aspecten voor Steenweg 70 
behandeld. 

 

3.1 BODEM 

Ten behoeve van de eigendomsoverdracht tussen de huidige eigenaar van Steenweg 70 en de verkopende 
partij heeft Linge Milieu op 9 januari 2014 een verkennend bodemonderzoek op de locatie Steenweg 70 
verricht. 

Tijdens dit onderzoek is conform NEN 5470 de strategie onverdacht gehanteerd. Uit de in de bijlage aanwezige 
rapportage is op te maken dat Linge Milieu concludeert dat in de genomen bodemmonsters ter plaatse ( 17 
boringen en het grondwateronderzoek) géén tussenwaardes zijn overschreden. 

De gemeten gehalten aan bestrijdingsmiddelen (zoals DDD,DDT en DDE) zijn licht verhoogd waargenomen, 
maar dat is in deze regio als normaal aan te merken.  

De bodemrapportage van Linge Milieu is dermate recent, dat ze in het kader van dit wijzigingsplan kan worden 
meegenomen. Toch is het onderzoek niet volledig. Met name de aanwezigheid van bouwstoffen in de bodem  
en de bodems in bestaande loodsen en werkplaatsen dienen nader te worden onderzocht.  

In overleg met de omgevingsdienst is overeengekomen om voor de verstrekking van de bouwvergunning 
aanvullend onderzoek te doen naar de hiaten in het onderzoek van Linge Milieu. Dit onderzoek zal plaatsvinden 
na de sloop van de gebouwen.  

Voor de Zandweg is 24/6/2016 en 04/07/2016 veldwerk verricht voor verkennend bodem- en grondwater-
onderzoek. Daarbij is ook gekeken naar zgn. OCB’s, welke in de grond aanwezig kunnen zijn als gevolg van 
bespuitingen op naastgelegen gronden. De conclusie uit bijgevoegd onderzoek luidt dat de bodem geen 
noemenswaardige verontreinigingen bevat en geschikt is voor het beoogde gebruik binnen de bestemming 
wonen.  

Conclusie: 

Ten aanzien van het aspect bodem kan nog niet geconcludeerd worden dat de bodemkwaliteit op Steenweg 70 
geen belemmering vormt voor de toekomstige bestemmingen (wonen). Het onderzoek zal na de sloop 
afgerond worden. Voor de Zandweg is er geen belemmering gebleken.     

 

3.2 GELUID 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt ernaar gestreefd om de geluidshinder als gevolg van 
spoor-, wegverkeer of industrie te beperken. Op basis van de Wet geluidshinder (Wgh) zijn er normen gesteld 
tot welke maximale geluidsniveaus geluidsgevoelige functies belast mogen worden.  

De Wgh geeft tevens aan in welke situaties aangetoond moet worden of aan deze normen voldaan kan 
worden.  
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In dit geval ondervindt het initiatief aan de Steenweg hinder van een drietal geluidsbronnen. Op de eerste 
plaats industrielawaai van het transportbedrijf aan de overzijde van de weg ( Steenweg 73

a 
). Dit bedrijf betreft 

een zgn. milieucategorie 3.2 bedrijf.  

De minimaal aan te houden afstand van hindergevoelige functies tot deze bestemming bedraagt 100 meter. Op 
het huidige kavel staat echter reeds een woning waar het desbetreffende bedrijf rekening mee dient te 
houden. De nieuwe woningen staan verder van het bedrijf af dan de huidige woning. Daarom wordt het aspect 
industrielawaai voor de woningen verder buiten beschouwing gelaten. Voor het bedrijf vormen de nieuwe 
woningen op nummer 70 geen extra belemmering.   

Naast industrielawaai is er hinder van verkeerslawaai (de Steenweg) en op iets grotere afstand geluidshinder 
van het spoor.       

Naar de mate van deze geluidshinder is specifiek onderzoek gedaan. In de bijlage treft u de berekende dB-
geluidsbelasting aan op de twee te bebouwen kavels op de Steenweg (op 3-6 meter hoogte). In overleg met de 
omgevingsdienst is geconcludeerd dat de vervangende nieuwbouw (de meest noordelijke woning) op 58 dB-lijn 
gepositioneerd kan worden (dan wordt de maximale ontheffingswaarde niet overschreden) en dat de tweede 
woning conform de (20 mei 2014) gewijzigde Regel en Meetvoorschriften geluid (RMG) voor wegen met een 
snelheid van meer dan 70 km/uur in het buitengebied maximaal een aftrek mag hebben van 4dB (situering op 
57 dB-lijn).  

In de in de bijlage opgenomen rapportage zijn DB-contourlijnen opgenomen (zie afbeelding hieronder) waarbij 
reeds 2 dB aftrek heeft plaatsgevonden. De groene lijn is de 55 dB-lijn (met 2 dB-aftrek is dat dus eigenlijk de 
57 dB-lijn) en de bruine lijn is de 57 dB-lijn (met 2 dB-aftrek is dat dus eigenlijk de 59 dB-lijn). 

In de verantwoording van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen zal worden aangeven welke 
bouwkundige maatregelen worden getroffen om te komen tot aanvaardbare geluidsbelastingniveau in de 
beide te realiseren woningen.  
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Positionering vervangende nieuwbouw op 58 dB-lijn en nieuwe woning op 57 dB-lijn. 

 

Ten aanzien van het aspect geluid geconcludeerd worden dat rekening wordt gehouden met de aanwezige 
hinder van industrielawaai op het kavel en dat het kavel voldoende diepte heeft om de woningen op enige 
afstand van de provinciale weg te positioneren, waarbij met maatregelen (gevelisolatie) gekomen kan worden 
tot een aanvaardbaar woon- en leefmilieu ten aanzien van het verkeerslawaai.  

Voor beide woningen zal een hogere grenswaarde procedure worden doorlopen. In het bestemmingsplan zal 
voor beide woningen een specifieke bouwaanduiding worden opgenomen.   

 

3.3 FLORA EN FAUNA 

 

Bij ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden gehouden met de natuurwaarden ter plaatse. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming.  

Gebiedsbescherming kan volgen uit de aanwijzing van een gebied in het kader van bijvoorbeeld de Habitat- of 
Vogelrichtlijn. Wat betreft soortenbescherming is de Flora- en Faunawet van toepassing. Hier wordt onder 
andere de bescherming van plant- en diersoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden 
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getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. Indien hiervan sprake is, moet 
ontheffing of vrijstelling worden aangevraagd. 

Gebiedsbescherming 

Nederland heeft sinds 1998 een nieuwe natuurbeschermingswet, die zich alleen richt op de bescherming van 
gebieden. Sinds 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet gewijzigd en zijn de bepalingen vanuit de 
Europese Habitat- en Vogelrichtlijn, aangevuld met de vroegere Beschermde- en Staatsnatuurmonumenten in 
de wet verwerkt. In de Natuurbeschermingswet zijn de volgende gronden aangewezen en beschermd: 

 Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden);  

 beschermde natuurmonumenten;  

 wetlands. 

Op 1 februari 2009 is de wet opnieuw gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op het zogenoemde ‘bestaand 
gebruik’. Hieronder vallen activiteiten in en om beschermde Natura 2000-gebieden die al plaatshadden voordat 
een gebied als beschermd gebied is aangewezen. De wijziging is met name van belang voor provincies (als 
bevoegd gezag) en voor burgers en bedrijven met bestaand gebruik. De wijzigingen zijn gericht op:  

1. verbetering van de wet in de praktijk;  
2. verbetering van de aansluiting van de wet bij de Habitatrichtlijn.  

Conclusie  

De plangebieden zijn beide niet gelegen in of nabij een Natura 2000-gebied, een beschermd natuurmonument, 
een wetland, een nationaal landschap, een nationaal park en of ecologische hoofdstructuur (EHS). Hieruit volgt 
dan ook geen nadere onderzoeksverplichtingen. De werkzaamheden hebben geen dusdanige externe werking 
dat beschermde soorten in genoemde gebieden hinder zullen (tijdelijke) ondervinden.  

  

Soortenbescherming 

Sinds 1 april 2002 regelt de Flora- en faunawet de bescherming van de in het wild voorkomende inheemse 
planten en dieren. Deze wet biedt het juridisch kader voor de bescherming van dier- en plantensoorten in 
Nederland en bevat onder andere de implementatie van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. De wet richt 
zich vooral op het in stand houden van populaties van soorten die bescherming behoeven.  

In de wet zijn algemene en specifieke verboden vastgelegd ten aanzien van beschermde dier- en 
plantensoorten. Naast een aantal in de wet (en daarop gebaseerde besluiten) vermelde specifieke 
mogelijkheden om ontheffing te verlenen van in de wet genoemde verboden, geeft de wet een algemene 
ontheffingsbevoegdheid aan de minister van LBV (artikel 75, lid 3).  

 

Schouw: 

Om te onderzoeken of er op onderhavige locaties sprake is van de aanwezigheid van beschermde dier- en 
plansoorten heeft er d.d. 8 februari door de firma Blom Ecologie een oriënterend onderzoek plaatsgevonden 
op beide locaties. 

Voor de locatie Zandweg betrof het onderzoek alleen  de te slopen schuur. Deze schuur werd niet geschikt 
geacht voor vleermuizen. Ook zijn er geen sporen aangetroffen van andere te beschermen flora- en of 
faunasoortengroepen.  
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Voor de locatie Steenweg zijn verschillende soortgroepen beoordeeld. Van deze groepen zijn geen sporen van 
te beschermen soorten aangetroffen (winterbeeld). Op basis van ervaring en beschikbare bronnen werd het 
niet waarschijnlijk geacht dat dit beeld in de zomer anders zal zijn.  

Ook de bebouwing aan de Steenweg werd ongeschikt geacht als overwinteringsplaats voor vleermuizen, deze 
werden ook niet aangetroffen. Wel werd een kanttekening geplaatst voor het uitvoeren van de werken.  

Geadviseerd is om buiten het broedseizoen de werkzaamheden uit te voeren en of er dient voor de start van 
de werkzaamheden duidelijk te zijn dat er geen broedvogels op de locaties aanwezig zijn. Ten aanzien van de 
vleermuizen is opgemerkt dat bij de positionering van eventuele bouwverlichting rekening dient te worden 
gehouden met mogelijke fourageerroutes van vleermuizen.   

 

Conclusie: 

De planlocaties Steenweg 70 en Zandweg 52 geven op basis van de schouw geen aanleiding tot nader 

onderzoek. De geplande ontwikkelingen kunnen zonder schade toe te brengen aan door de wet beschermde 

soorten en/of biotopen plaatsvinden. Voor een nadere detaillering van deze conclusie wordt verwezen naar de 

bijlage van deze toelichting. 

 

3.4  LUCHTKWALITEIT 

VERKEER 

De Wet luchtkwaliteit (verankerd in de Wet milieubeheer hoofdstuk 5, titel 5.2) is een implementatie van 

diverse Europese richtlijnen omtrent luchtkwaliteit waarin onder andere grenswaarden voor vervuilende 

stoffen in de buitenlucht zijn vastgesteld ter bescherming van mens en milieu. In Nederland zijn stikstofdioxide 

(NO2) en zwevende deeltjes als PM10 (fijn stof) de maatgevende stoffen waar de concentratieniveaus het 

dichts bij de grenswaarden liggen. Overschrijdingen van de grenswaarden komen, uitzonderlijke situaties 

daargelaten, bij andere stoffen niet voor.  

Hoewel de luchtkwaliteit de afgelopen jaren flink is verbeterd kan Nederland niet voldoen aan de 

luchtkwaliteitseisen die in 2010 van kracht zijn geworden. De EU heeft Nederland derogatie (uitstel) verleend 

op grond van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Dit betreft een 

gemeenschappelijke aanpak van het Rijk en diverse regio's om samen te werken aan een schonere lucht 

waarbij ruimte wordt geboden aan noodzakelijke ruimtelijke ontwikkelingen. Projecten die in betekenende 

mate bijdragen aan luchtverontreiniging worden opgenomen in het NSL in de provincies c.q. regio's waar 

overschrijdingen plaatsvinden. Het maatregelenpakket in het NSL is hiermee in evenwicht en zodanig dat op 

termijn de luchtkwaliteit in heel Nederland onder de grenswaarden ligt. 

Projecten die 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdragen aan luchtverontreiniging hoeven niet langer 

individueel getoetst te worden aan de Europese grenswaarden aangezien deze niet leiden tot een significante 

verslechtering van de luchtkwaliteit. Deze grens is in de AMvB NIBM gelegd bij 3% van de grenswaarde van een 

stof: Voor NO2 en PM10 betekent dit dat aannemelijk moeten worden gemaakt dat het project tot maximaal 

1,2 ug/m³ verslechtering leidt. Voor een aantal functies (o.a. woningen, kantoren, tuin- en akkerbouw) is dit 

gekwantificeerd in de ministeriële regeling NIBM. Zo staat een grenswaarde van 3% gelijk aan bijvoorbeeld de 

bouw van circa 1500 woningen met één ontsluitingsweg.  
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In dit geval gaat het om de realisatie van één extra woning. Een dergelijke toename heeft geen 

noemenswaardige invloed op de grenswaarde.  

 

Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening wordt afgewogen of het aanvaardbaar is het plan op deze 

plaats te realiseren. Hierbij kan de blootstelling aan luchtverontreiniging een rol spelen, ook als het project 'niet 

in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Er is sprake van een significante blootstellingsduur 

als de verblijfsduur die gemiddeld bij de functie te verwachten is significant is ten opzichte van een etmaal. 

Volgens de toelichting op de Regeling Beoordeling luchtkwaliteit is dit onder andere het geval bij een woning, 

school of sportterrein.  

Gevoelige bestemmingen als scholen, kinderdagverblijven, bejaarden- en zorgtehuizen genieten op grond van 

de gelijknamige AMvB extra bescherming: substantiële uitbreiding of nieuwvestiging binnen 50 meter van een 

provinciale weg of 300 meter van een rijksweg is alleen toegestaan als de concentraties luchtvervuilende 

stoffen zich onder de grenswaarden bevinden, waardoor geen onacceptabele gezondheidsrisico's optreden.  

In dit geval zijn de woningen geen gevoelige bestemmingen. Echter ze liggen nabij de grens van 50 meter van 

de provinciale weg. De verkeersintensiteiten van deze provinciale weg zijn echter dusdanig modaal dat van 

enige negatieve effecten op ge gezondheidsrisico’s geen sprake zal zijn. Daarvoor is de afstand van de 

woningen tot de weg ver genoeg.  

 

 

 

Conclusie: Omdat het plan 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging, vormt het aspect 
luchtkwaliteit geen belemmering voor de uitvoering van dit plan. Daarnaast zijn de woningen weliswaar 
gelegen binnen, of nabij de onderzoekszone van provinciale wegen, maar zijn ze als bestemming niet 
luchtkwaliteit gevoelig. Nader onderzoek naar een mogelijke overschrijding van grenswaarden kan derhalve 
achterwege blijven.    

 

SPUITZONES 

Een ander voor dit gebied belangrijk aspect van luchtkwaliteit vormen de boomgaarden in de directe nabijheid 
van woningen.  

Onderdeel van de bedrijfsvoering binnen boomgaarden is het sproeien/bespuiten van de fruitbomen tegen 
ziekten, plagen en insecten. Dit gebeurt deels voordat de bomen blad- en vrucht dragen maar ook ten tijde van 
dat de bladeren aan de fruitbomen zitten.  

In de bijlage (Spuitzones nader bekeken) is een uiteenzetting gegeven met betrekking tot de afstand van een 
fruitteeltperceel tot blootstellingsgevoelige functies (zoals wonen).  

In de rapportage is in een tabel opgenomen dat de afstand van een woning (gevoelige functie) tot een 
fruitteeltperceel teruggebracht kan worden tot 5 meter (van de eerste woonlaag) indien er een dubbele haag 
(driftreducerende maatregel) geplaatst wordt op de perceelgrens naar de boomgaard.  
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Een dergelijke maatregel wordt in dit plan bij zowel bij de Steenweg, alsook op het perceel  de Zandweg 
getroffen om de blootstelling (depositie) tot een aanvaardbaar niveau (niet meer meetbaar) terug te brengen.  

Voor de woning aan de Zandweg is een dergelijke maatregel niet echt noodzakelijk i.v.m. het feit dat de situatie 
reeds zo is, maar de initiatiefnemers wensen het woon- en leefklimaat ten aanzien van dit aspect voor de 
aldaar aanwezige woning te optimaliseren.  

Bij de Steenweg is locatiespecifiek gekeken naar de omstandigheden in relatie tot situatie zoals opgenomen in 
de tabel.  

Ten aanzien van het aspect spuitzones kan geconcludeerd worden dat met de voorziene maatregelen er sprake 
zal zijn van een goed woon- en leefklimaat voor de bewoners van de woningen aan de Steen- en Zandweg en 
dat de bedrijfsvoering van de fruittelers op de belendende percelen niet door de komst van de woningen wordt 
belemmerd.  

 

 

3.5 EXTERNE VEILIGHEID 

Het externe veiligheidsbeleid is gericht op de beperking en/of beheersing van de risico's voor de omgeving 
vanwege gevaarlijke stoffen binnen inrichtingen en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het uitgangspunt van 
het beleid is dat burgers voor de veiligheid van hun omgeving mogen rekenen op een minimum 
beschermingsniveau (plaatsgebonden risico).  

Daarnaast moet de kans op een groot ongeluk met meerdere slachtoffers (groepsrisico) worden afgewogen en 
verantwoord bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen binnen het invloedsgebied van een risicobron. 

   

Voor (de omgeving van) de meest risicovolle bedrijven is het "Besluit externe veiligheid inrichtingen" (Bevi) van 
belang. Aanvullend zijn in het Vuurwerkbesluit en Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels inrichtingen 
milieubeheer) veiligheidsafstanden genoemd die rond minder risicovolle inrichtingen moeten worden 
aangehouden. 

Daarnaast is het toetsingskader voor omgeving van transportassen en buisleidingen voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen vastgelegd in respectievelijk de "Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen" en 
het "Besluit externe veiligheid buisleidingen" (Bevb). 

  Overeenkomstig het gestelde in de Externe Veiligheidsvisie (EV-visie) van Neerijnen confor-meert de 
gemeente Neerijnen zich aan het wettelijke kader voor het omgaan met de externe veiligheidsproblematiek, 
behandelt de circulaires alsof deze wet zijn en anticipeert op de beleidsontwikkelingen rond het transport van 
gevaarlijke stoffen. Verder geeft de EV-visie richtinggevende uitspraken over: 

  de invulling van de beleidsvrije ruimte bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen  (kwetsbare of 
beperkt kwetsbare objecten) rondom de meest risicovolle  bedrijven (BEVI-bedrijven), en langs 
relevante transportassen en buisleidingen  voor het vervoer van gevaarlijke stoffen,  

  De gebieden waar nieuwe risicorelevante bedrijven wel of niet kunnen  worden 
toegestaan. 

Risicovolle inrichtingen 

Uit de risicokaart van de provincie Gelderland blijkt dat het bedrijf Van Dorp Vogelzang aan de Steenweg 65, 
het meest nabij gelegen bedrijf is met een opslag van propaan. Zoals op de afbeelding is te zien bevindt zich de 
locatie Steenweg ruim buiten het invloedgebied van dit bedrijf.   
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Uitsnede risicokaart Provincie Gelderland 

 

Het plangebied is ook gelegen buiten het invloedsgebied van andere Bevi-bedrijven.  Hier-door is geen 
verantwoording van het groepsrisico nodig. Overeenkomstig het gestelde in de EV-visie van de gemeente is ook 
geborgd dat de nieuwvestiging van Bevi-inrichtingen niet is toegestaan.  

Daarnaast ligt het plangebied ook niet binnen de veiligheidsafstanden van bestaande stationaire risicobronnen, 
waarop het Bevi niet van toepassing is. 

Vervoer van gevaarlijke stoffen 

Door de gemeente Neerijnen is geen routering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen vastgesteld. Dit 
betekent dat tankwagens met gevaarlijke stoffen in principe langs het bestemmingsplangebied kunnen rijden 
over gemeentelijke wegen. Aangezien op of nabij het bestemmingsplangebied geen bedrijven met opslag van 
gevaarlijke stoffen (in tanks) zijn gelegen (met uitzondering van enkele propaantanks en dieselolietanks), zal 
het vervoer van gevaarlijke stoffen in tankwagens over gemeentelijke wegen langs het bestemmingsplangebied 
zeer beperkt zijn. Daarom is geen rekening gehouden met de risico’s vanwege het vervoer van gevaarlijke 
stoffen over de gemeentelijke en/of provinciale  wegen.  

   

Daarnaast ligt het plangebied ruimschoots buiten de toetsingszones van 200 meter vanaf rijkswegen, 
spoorwegen en de Waal. Hierdoor is er geen verantwoording van het groepsrisico nodig vanwege het vervoer 
van gevaarlijke stoffen. Bij de Zandweg is dat wel het geval, maar daar is sprake van een reeds bestaande 
situatie. 
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Leidingen 

Uit de risicokaart van de provincie Gelderland blijkt dat het plangebieden ook niet is gelegen binnen het 
invloedsgebied van relevante buisleidingen voor aardgas en vloeibare brandstof. Hierdoor is geen 
verantwoording van het groepsrisico nodig vanwege buisleidingen.  

   

Conclusie 

De  planlocaties met de nieuwe bestemmingen wonen liggen niet binnen het invloedsgebied van Bevi-
inrichtingen, de veiligheidsafstanden van andere stationaire risicobronnen, de toetsingszones van 
transportroutes voor gevaarlijke stoffen en het invloedsgebied van relevante buisleidingen voor het transport 
van gevaarlijke stoffen.  

 

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 

 

3.6 VERKEER EN PARKEREN 

 

De ontwikkeling van twee woningen aan de Steenweg is een dusdanig geringe ontwikkeling, dat van enige 
significante toename van de verkeersdruk op het ontsluitende wegennet niet kan worden gesproken. 

Verkeer in termen van druk is derhalve niet aan de orde. Ook het parkeren op eigen terrein is voor deze 
ontwikkeling geen belemmering. Op de kavels is ruimschoots voldoende ruimte om het parkeren op eigen 
terrein op te vangen.  

Met de wegbeheerder zal in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning van gedachten worden gewisseld 
inzake de mogelijkheid van het realiseren van een tweede in- uitrit op de Steenweg. In het uiterste geval 
kunnen beide kavels hun in- en uitrit combineren. Dan blijft de situatie min of meer zoals ze is.  

Omdat er op het punt van de ontsluiting een oplossing denkbaar is, behoeft dit aspect geen belemmering te 
vormen voor het wijzigingsplan.    

 

3.7 WATERPARAGRAAF 

 

Het algemene waterbeleid van het Rijk dat op het plangebied van toepassing is, staat beschreven in de 
Waterwet en het Nationaal Waterplan. 

 Daarnaast zijn  het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) de 
komende jaren richtinggevend voor het regionale waterbeheer in Nederland. 

    

Beide beleidsstukken hebben hun neerslag en vertaling gekregen in het beleid van het waterschap Rivierenland 
waarbinnen de planlocatie Steenweg valt.     

    



bu/RO- Betuwe | Twello 

NL.IMRO.0304.BPWbgbSteenweg70-1703 

 

3.7.1 BELEID WATERSCHAP RIVIERENLAND 

De speerpunten van het beleid van het Waterschap Rivierenland zijn duurzaamheid en klimaatbewustzijn.  

In het kader van de speerpunten van het beleid is het waterschap verantwoordelijk voor, en werkt het 
voorvarend aan, een duurzaam waterbeheer voor een veilig en leefbaar Rivierenland. Hierbij heeft het de visie 
die bestaat uit een missie, een aantal kernwaarden en een toekomstbeeld.  

De kerntaak is het waterbeheer in Rivierenland. Wederom speelt het aspect veiligheid een belangrijk 
onderdeel. Het uitvoeren van de taken doet het waterschap door middel van het inzetten van technische 
middelen en bijzondere capaciteiten, te weten: dijkbeheer, muskusrattenbestrijding, beheer van 
watersystemen, waterzuivering, vaarwegenbeheer en grondwaterbeheer. Het waterschap draagt de 
verantwoordelijkheid bij het inzetten van de middelen en beschikt over de noodzakelijke kennis om tot een 
juiste inzet te komen.  

  

Waterbeheerplan 2010-2015  

Vanaf 22 december 2009 is het Waterbeheerplan 2010-2015 van kracht. Het beheerplan gaat in op het 
waterbeheer in het hele plangebied en omvat alle watertaken van het waterschap: waterkwantiteit, 
waterkwaliteit, waterkering en waterketen. Het nieuwe plan bouwt voort op het bestaande beleid uit de 
voorgaande waterbeheerplannen. In het plan worden ook nieuwe onderwerpen aangehaald, te weten: 

 Maatregelen voor zwemwater;  

 Maatregelen voor de natuur:  

 in Natura-2000 gebieden, beschermd vanuit de Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn;  

 in TOP-lijstgebieden, waar verdroging met voorrang aangepakt wordt;  

 in waterparels, door de provincie aangewezen beschermde natte natuur;  

 Normen studies aan de hand van de nieuwe klimaat scnenario's;  

 Actualisatie van de 36 stedelijke waterplannen en de uitvoering daarvan.  

De nieuwe doelstellingen sluiten aan bij de opgave waar het waterschap de komende planperiode voor staat. 
Zo wil het waterschap het beheergebied in 2015 klimaatbestendig hebben. Om dit te bereiken moeten de 
primaire waterkeringen worden aangepakt en het bergend vermogen van het watersysteem van het landelijk 
gebied worden vergroot.  

 

Een andere doelstelling (en onderdeel van de opgave) is om in 2027 de KRW-doelstellingen voor waterkwaliteit 
te halen. Hiertoe zullen er in de planperiode een groot aantal maatregelen worden getroffen om vooral de 
ecologische waterkwaliteit te verbeteren.  

Daarnaast zal ook binnen het stedelijk gebied het waterbergend vermogen worden vergroot en de 
waterkwaliteit worden verbeterd.  

Als laatste heeft het waterschap de ambitie om de watercondities en de waterkwaliteit voor de natte natuur te 
verbeteren.  

 

3.7.2 WATERTOETS 

In het kader van het verkrijgen van een duurzaam watersysteem hebben Rijk, provincie, gemeenten en 
waterschappen in 2001 de Startovereenkomst waterbeleid 21

e
 eeuw (WB’21) ondertekend. Onderdeel van het 
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nieuwe waterbeleid is de ‘watertoets’: de check van ruimtelijke plannen aan de gevolgen voor het 
watersysteem.  

 

De initiatiefnemer vraagt de waterbeheerder om een wateradvies in de vorm van een watertoets. In de 
waterparagraaf worden de watertoets en de uitkomsten van het overleg opgenomen. Op basis van de 
watertoets kan de waterbeheerder een keurontheffing en ( indien nodig) een Wvo-vergunning (Wet 
verontreiniging oppervlaktewater) verlenen. 

Watercompensatie 

Het totale plangebied op de Steenweg omvat ca. 1 hectare, waarvan in de huidige situatie ongeveer 1200 m2 
verhard oppervlak is (bebouwing plus verharding).  

 

In het noordwesten van het plangebied is momenteel een gedeelte van een watergang aanwezig. Deze zgn B-
watergang zal in de toekomstige situatie behouden blijven.  

 

Het verhard oppervlak in de toekomstige situatie aan de Steenweg zal maximaal ongeveer 440 m
2 

(120 
+120+100+100) zijn. Ten opzichte van de huidige situatie is er dan  sprake van een afname van het verhard 
oppervlak. Compensatie in de vorm van berging in open water is als gevolg van deze afname en het beperkte 
oppervlak verhard, niet noodzakelijk.      

         

Waterafvoer 

De vuilwaterafvoer van het plan zal aangesloten worden op het openbaar riool grenzend aan het 
plangebied. Het hemelwater zal zoveel als mogelijk afgekoppeld worden van het riool en worden geloosd op 
het open water van de B-watergang.  

 

 

3.8 ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORIE 

3.8.1.  ARCHEOLOGIE 

Op grond van de monumentenwet (1988) dient voor iedere bodemingreep, boven de 100 m2 een 
archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. De wet maakt het mogelijk om deze grenzen, wetenschappelijk 
onderbouwd, aan te passen. Dit kan veel onnodig en kostbaar onderzoek voorkomen.  

De gemeenteraad heeft voor Neerijnen op 25 september 2008 de Archeologische waarden- en beleidskaart 
voor het grondgebied van Neerijnen vastgesteld. Met dit nieuwe beleid wordt de onderzoeksplicht alleen daar 
van toepassing waar deze archeologische waarden ook te verwachten zijn. Het archeologiebeleid is 
opgenomen in het vigerende bestemmingsplan voor het buitengebied. 

  

De beleidskaart is opgedeeld in vijf categorieën; 
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Wit : Geen verwachting. In deze gebieden is geen archeologisch onderzoek noodzakelijk. 

Groen : Lage verwachting. Onderzoek nodig bij een bodemingreep van 10.000 m2 of meer. 

Geel : Gematigde verwachting. Onderzoek nodig bij een bodemingreep van 5.000 m2 of meer. 

Oranje : Hoge verwachting. Onderzoek nodig bij een bodemingreep van 250 m2 of meer. 

 

Rood : Archeologische waarde / historische dorpskern. Onderzoek nodig bij een bodemingreep 
van 100 m2 of meer. 

( onder bodemingrepen worden gerekend alle handelingen in de grond dieper dan 50 centimeter onder het 
maaiveld in de vorm van bouwputten, leidingsleuven, sloten, vijvers,wegaanleg en dergelijke. Kortom iedere 
verstoring van de bodem)  

Op de Archeologische waarden- en beleidskaart is de locatie aan de  Steenweg ingedeeld in de oranje 
categorie. Omdat de hoofdbebouwing uit de eerste fase circa 240 m

2 
(2 x 120) groot is, heeft er geen 

archeologisch onderzoek plaatsgevonden.   

 

3.8.2. CULTUURHISTORIE:  

 

Op 5 februari 2014 heeft de gemeenteraad de Nota cultuurhistorisch beleid vastgesteld. 
Cultuurhistorie is de drager van de identiteit van de gemeente Neerijnen en daarmee de basis voor 
ontwikkelingen op het grondgebied van de gemeente. De gemeente Neerijnen houdt daarom rekening met 
cultuurhistorie bij haar ruimtelijke ordening. Cultuurhistorie wordt ingezet, ontzien, onderzocht en 
omschreven.  

Er behoeft geen rekening met cultuurhistorie gehouden te worden indien voldaan wordt aan de volgende 
uitgangspunten (dit staat op gemeentelijke website): 

 

“Op grond van deze afbakening worden met alle bouwwerken, wegen en structuren die na 1826 gerealiseerd 
zijn, buiten het beschermd dorpsgezicht indien deze niet beschermd zijn, of zijn geweest, als monument en niet 
gebouwd zijn in de periode 1940 – 1965, geen rekening gehouden met eventueel aanwezige cultuurhistorische 
waarden” 

 

Onderhavige locatie is geen monument, ze ligt buiten het beschermd dorpsgezicht en is ook niet gebouwd in de 
periode 1940-1965. Volgens de gemeentelijke BAG is het bouwjaar van de huidige boerderij op Steenweg 70 
1830. Het is dus gebouwd na 1826. Specifiek cultuurhistorisch onderzoek naar de bebouwing heeft om redenen 
van het geldende cultuurhistorische beleid niet plaatsgevonden.  
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3.9 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING 

Onderdeel van de VAB-regeling (welke ten grondslag ligt aan dit wijzigingsplan) is een goede landschappelijke 

inpassing van het initiatief.  

Zandweg 52 betreft een bestaande situatie. Aan de Steenweg vindt een volledige herontwikkeling plaats. Zoals 

in hoofdstuk 3.4 weergegeven en in de bijlage (spuitzones nader bekeken)  geïllustreerd, zal het perceel aan de 

Steenweg van de omliggende boomgaarden worden gescheiden door een dubbele elzenhaag van 3,5 meter 

hoog). Een dergelijke terreinafscheiding is robuust en qua sortiment passend voor de streek en als zodanig 

vormt ze tevens de landschappelijke inpassing van de kavels.     

In de bestemmingsplanregeling is opgenomen dat er een aanduiding op de verbeelding komt welke laat zien 

dat ter plaatste een landschappelijke inpassing VAB komt.   

Voor de volledigheid is een dergelijke voorziening ook aan de Zandweg opgenomen.   
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ALGEHELE CONCLUSIE  

In overweging nemende de criteria en randvoorwaarden welke verbonden zijn het toepassen van de 

wijzigingsbevoegdheden en de toetsing van het plan aan de algemene milieutechnische voorwaarden, kan 

geconcludeerd worden dat het plan voldoet aan de eisen welke worden gesteld aan een goede ruimtelijke 

ordening.  

Er zijn rekening houdend met deze constateringen geen zwaarwegende belemmeringen om de 

wijzigingsbevoegdheid niet toe te passen.   
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4. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

Bij de voorbereiding van een (voor)ontwerpbestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 lid 1, sub f van 
het Bro onderzoek plaats te vinden naar de (economische) uitvoerbaarheid van het plan.  

Het project wordt op particulier initiatief gerealiseerd. De kosten in verband met de realisatie van de woning 
zijn dan ook voor rekening van de initiatiefnemer. De kosten voor het volgen van de 
bestemmingsplanprocedure zullen via de gemeentelijke legesverordening aan de initiatiefnemer worden 
doorberekend. Het project wordt gefinancierd uit eigen middelen.  

Volgens de Wro, afdeling 6.4 grondexploitatie, moet een gemeente bij het voornemen voor een bouwplan een 
grondexploitatieplan vaststellen. Op basis van artikel 6.12, lid 2 van de Wro kan de gemeenteraad echter bij het 
besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan besluiten geen exploitatieplan vast te stellen indien: 

a. het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen gronden 
anderszins verzekerd is;  

b. het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, 4°, 
onderscheidenlijk 5°, niet noodzakelijk is, en  

c. het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, 
onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk is. 

In onderhavige situatie wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden, omdat het kostenverhaal van het 
project volledig geregeld wordt in de anterieure overeenkomst. 

   

Conclusie 

De economische uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan is met het afsluiten van de anterieure 
overeenkomst aangetoond. 
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5. MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID (NADER IN TE VULLEN NA 

VOOROVERLEG) 

Bij de voorbereiding van een (voor)ontwerpwijzigingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 lid 1 Bro sub c 
overleg te worden gevoerd als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro.  

Het plan zal door de gemeente worden voorgelegd aan maatschappelijke organisaties en overheden die 
betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in 
het plan in het geding zijn.   

Verslag artikel 3.1.1 Bro overleg 

- Waterschap 
Het waterschap kan instemmen met het wijzigingsplan 
 

- Omgevingsdienst Rivierenland 

De omgevingsdienst heeft op een aantal punten aangegeven aanpassingen te wensen van het plan en de 
toelichting. Het betrof opmerkingen ten aanzien van de bodem, geluid, luchtkwaliteit en natuurparagraaf. De 
opmerkingen zijn verwerkt en dit heeft o.a. geleid tot een aanpassing van het stedenbouwkundige plan aan de 
Steenweg (woningen staan nu verder van der weg i.v.m. geluid). De bodemparagraaf is nog niet gereed i.v.m. 
nader onderzoek. 

Ten aanzien van de bijlage “spuitzones nader bekeken” heeft de omgevingsdient aangegeven dat rekening 
dient te worden gehouden met recente jurisprudentie. Deze is verwerkt in de bijlage door met name de 
locatiespecifieke omstandigheden te spiegelen met het voorhanden onderzoekresultaten van derden.   

De opmerkingen hebben er tevens toe geleid dat op de plankaart de landschappelijke inpassing is opgenomen 
en dat voor de woningen een bouwaanduiding is opgenomen i.v.m. een voorwaardelijke verplichting (t.b.v. 
akoestische maatregelen) 

Na de verwerking van deze  overlegreacties komt het plan in de ontwerpfase. Het ontwerpbestemmingsplan zal 
conform afdeling 3.4 Awb gedurende 6 weken ter inzage gelegd worden. Hierbij is er de mogelijkheid van 
zienswijzen voor een ieder, ook voor de overlegpartners.  

 

Zienswijzen 

Na de ter inzage legging van het ontwerp wijzigingsplan worden hier mogelijke zienswijzen weergegeven. Op 
het plan zijn, binnen de zienswijzeperiode, geen zienswijzen binnengekomen.  

Burgemeester en Wethouders stelden het plan daaropvolgend  d.d. 17-01-2017 definitief vast. Het 
vastgestelde bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit liggen na de bekendmaking wederom 6 weken ter 
inzage. Gedurende deze termijn is er de mogelijkheid van beroep aan te tekenen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
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6. TOELICHTING OP DE REGELS 

Voor de toelichting op de regels in het wijzigingsplan wordt verwezen naar de relevante toelichting op de 

regels in het bestemmingsplan Buitengebied Neerijnen.  

Voor dit plan kan worden opgemerkt dat er een bouwaanduiding is opgenomen voor de woningen aan de 

Steenweg i.v.m. een overschrijding van de grenswaarde voor verkeerslawaai. Hiervoor dient een hogere 

grenswaardeprocedure te worden doorlopen. 

Daarnaast is op de plankaart een aanduiding opgenomen voor de landschappelijke inpassing VAB (zie 

landschappelijke inpassing).  

 

Tiel | september 2016 
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 Oriënterend onderzoek naar flora en fauna aan de Steenweg 70 en Zandweg 52 in Waardenburg, Blom 
ecologie, kenmerk: BE/2015/232/r 

 Verkennend bodemonderzoek Steenweg 70, Linge Milieu, Proj.nr. 14-2177 d.d. 23-01-2015 

 Verkennend bodemonderzoek Zandweg 52, de Klinker Milieu, kenmerk 211600ZW11, d.d. 14-7-2016 

 Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai Steenweg 70, Tritium, kenmerk 1601/121/MF-01 

 Spuitzones nader bekeken, bu/RO- Betuwe, Sz-002 

 


