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1. Inleiding  3

1.1. Aanleiding en doel 

De economische mogelijkheden van de landbouwsector staan onder druk, met name in ge-
bieden waar de productieomstandigheden niet optimaal zijn. En door het intensief ingerichte 
en dicht bevolkte Nederland staat de natuur ook onder druk. Tevens wordt het landelijk ge-
bied steeds meer een uitloopgebied voor het stedelijk gebied en wordt het landelijk gebied 
steeds meer gebruikt om te wonen. 
Bovengenoemde processen spelen ook in de Alblasserwaard, om die reden wil de initiatief-
nemer een nieuw landgoed ontwikkelen in de overgang van het dorp naar het landelijk ge-
bied. Het doel van dit landgoed is om de authenticiteit van het landschap van dit deel van de 
Alblasserwaard te behouden. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om een nieuw type land-
schap te ontwikkelen, maar juist om de kernkwaliteiten van het bestaande landschap te be-
schermen en te versterken.  
 
Voor het onderhavige plangebied vigeert het bestemmingsplan 'Buitengebied', welke door de 
gemeenteraad op 17 januari 2002 is vastgesteld en door Gedeputeerde Staten is goedge-
keurd op 3 september 2002. Het plangebied heeft grotendeels de bestemming 'Agrarische 
doeleinden', met de subbestemming 'instandhouding veenweidegebied'. Het populierenbos in 
het westen van het plangebied is bestemd als 'Natuurgebied'. De voorliggende ontwikkeling 
past niet binnen de beleidskaders en de voorschriften van het vigerende plan. Door middel 
van de partiële herziening van het bestemmingsplan wordt de ontwikkeling van het landgoed 
planologisch juridisch mogelijk gemaakt. 
 
Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover de ontwikkeling van 
landgoed Schoonenburgh en is voornemens middels een (postzegel)bestemmingsplan me-
dewerking te verlenen aan het project.  
 
 

1.2. Ligging plangebied 

Het plangebied ligt direct ten zuidoosten van de kern Nieuw-Lekkerland en bestaat uit een 
bos en agrarische graslanden met watergangen. Het plangebied wordt aan de oostzijde be-
grensd door de Schoonenburgweg en aan de zuidzijde door de Elzenweg. Ten noorden van 
het plangebied ligt de kern Nieuw-Lekkerland en ten westen bevindt zich agrarisch gebied. 
Het plangebied bestaat uit twee gedeelten, van elkaar gescheiden door een agrarische per-
ceel. De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1.1. 
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1.3. Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk wordt eerst het relevante beleid van Rijk en provincie voor het re-
aliseren van een landgoed beschreven. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de beoogde 
ontwikkeling. De diverse uitgevoerde sectorale onderzoeken zijn opgenomen in hoofdstuk 4. 
In hoofdstuk 5 is een toelichting op de bestemmingsregeling voor het nieuwe landgoed op-
genomen. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 op zowel de economische als de maatschappelijke 
uitvoerbaarheid ingegaan. 
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2. Beleidskader  5

2.1. Rijksbeleid 

Nota Ruimte 
Op 17 januari 2006 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Nota Ruimte. Deze nota is ge-
baseerd op de beleidsvoornemens van het Tweede Structuurschema Groene Ruimte en de 
Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening. In de nota worden vier algemene doelen geformu-
leerd: versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland, bevordering van 
krachtige steden en een vitaal platteland, borging en ontwikkeling van belangrijke (in-
ter)nationale ruimtelijke waarden en borging van de veiligheid. Meer specifiek voor steden en 
netwerken staan de volgende beleidsdoelen centraal: ontwikkeling van nationale stedelijke 
netwerken en stedelijke centra, versterking van de economische kerngebieden, verbetering 
van de bereikbaarheid, verbetering van de leefbaarheid en sociaaleconomische 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. Hiermee komt de 
nadruk meer dan in de Vijfde Nota te liggen op economische ontwikkeling. Weliswaar ligt de 
nadruk op verstedelijking, maar er moet ook ruimte worden gepland voor water, natuur, 
landschap, recreatie, sport en landbouw. 
 
De Nota Ruimte gaat meer dan voorheen uit van het motto 'decentraal wat kan, centraal wat 
moet'. Gebiedsgerichte, integrale ontwikkeling waarin alle betrokkenen participeren wordt 
ondersteund. Hiermee wordt meer verantwoordelijkheid gelegd bij de provincie en gemeen-
ten om te sturen in de ruimtelijke ordening. 
 
Nationale landschappen 
Het plangebied is gelegen in het Nationale Landschap het Groene Hart. In de Nota Ruimte is 
de volgende beschrijving van nationale landschappen opgenomen: 'Nationale landschappen 
zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationale kenmerkende landschaps-
kwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. 
Landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van nationale landschappen 
moeten behouden blijven, duurzaam worden beheerd en waar mogelijk worden versterkt. In 
samenhang hiermee zal de toeristisch-recreatieve betekenis moeten toenemen. Binnen na-
tionale landschappen is daarom 'behoud door ontwikkeling' het uitgangspunt voor het ruim-
telijk beleid. De landschappelijke kwaliteiten zijn medesturend voor de wijze waarop de ge-
biedsontwikkeling plaatsvindt. Uitgangspunt is dat de nationale landschappen zich sociaal-
economisch voldoende moeten kunnen ontwikkelen, terwijl de bijzondere kwaliteiten van het 
gebied worden behouden of worden versterkt.' Het Nationale Landschap het Groene Hart is 
opgedeeld in 3 deelgebieden. Het plangebied is gelegen in het deelgebied 'de waarden', 
waarvoor de volgende kernkwaliteiten zijn opgenomen: 
- verkavelingspatroon; 
- groen karakter door beplante dijken en kades; 
- grote mate van openheid. 
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De inrichting van het landgoed is gebaseerd op het beschermen en ontwikkelen van deze 
kernkwaliteiten. Uitgangspunt bij het opstellen van het Inrichtingsplan Landgoed Schoonen-
burgh d.d. februari 2008 is dat de kenmerkende natuur- en landschapswaarden ten minste 
moeten worden behouden en waar mogelijk worden versterkt. Daarnaast leidt de realisatie 
van het landgoed tot een toename van de toeristisch-recreatieve betekenis van het plange-
bied. De realisatie van het landgoed zal daarom bijdragen aan het karakter van het Nationale 
Landgoed het Groene Hart en de kernkwaliteiten ervan bewaken en ontwikkelen. 
 
Ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie 
Door het Ministerie van LNV is als antwoord op de dynamiek in het buitengebied het instru-
ment van ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie (2004) opgezet. Daaruit blijkt dat er 
wordt uitgegaan van veranderingen van de landschappen, zodanig dat ingrepen goed worden 
ingepast ten gunste van de kwaliteit en zeker niet ten koste van de kwaliteit van het land-
schap. Daarbij wordt gedacht aan een aantrekkelijke woonomgeving, goed ingepaste bedrij-
venterreinen en een (ont)spannende omgeving om te recreëren. Gestreefd moet worden 
naar een functionele inrichting van het landschap voor de gebruiksfuncties in het landelijk 
gebied en naar behoud en ontwikkeling van identiteit, verscheidenheid en beleving van het 
landschap.  
 
 

2.2. Provinciaal beleid 

Nota Regels voor Ruimte 
In de nota Regels voor Ruimte wordt door de provincie aangegeven dat het landelijk gebied 
wordt gekenmerkt door een toenemende multifunctionaliteit. Waar voorheen de agrarische 
sector de drager was van het landelijk gebied, zijn het in toenemende mate ook niet-agrari-
sche functies, waaronder recreatie, natuur en niet-agrarische bedrijvigheid, die het beeld van 
het landelijk gebied bepalen. Het provinciaal beleid is erop gericht de kaders te scheppen 
waarbinnen de vitalisering van het platteland en realisatie van nieuwe, groene gebieden mo-
gelijk worden gemaakt en waarmee de beoogde landschappelijke kwaliteit, zoals deze is 
verwoord in de provinciale Nota Landschap, zal worden bereikt. Voor het waarborgen van de 
kwaliteit van het Zuid-Hollandse landschap zijn de kwaliteitswaarden en bedreigingen in 
beeld gebracht. Binnen dat kader zal het effectief voorkomen van verrommeling van het 
landschap op gemeentelijk niveau moeten worden vastgelegd. Dit houdt in dat beperkingen 
worden gesteld aan nieuwe ontwikkelingen die geen relatie hebben met de ontwikkeling van 
de hoofdfuncties van het gebied. 
 
Beleidskader Nieuwe Landgoederen 
In het beleidskader Nieuwe Landgoederen (2001) heeft de provincie Zuid-Holland de criteria 
voor de ontwikkeling van nieuwe landgoederen in beeld gebracht. Voor een nieuw landgoed 
dient een inrichtingsplan opgesteld te worden dat dient te voldoen aan de volgende voor-
waarden. 
1. De aanleg van landgoederen is in principe overal in het landelijk gebied mogelijk, met 

uitzondering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en bestaande openluchtrecrea-
tiegebieden (zie hiervoor de streekplankaarten). Landgoederen mogen slechts worden 
opgericht onder de voorwaarde van een zorgvuldige inpassing. In nog aan te leggen, 
niet in natuurgebiedsplannen begrensde provinciale ecologische verbindingen (de 'P' van 
de 'PEHS') is vestiging van het gedeelte met groene en/of blauwe functies van het land-
goed toegestaan. De huiskavel dient buiten deze ecologische verbindingen gerealiseerd 
te worden. 

2. Het landgoed wordt minimaal 5 ha groot en bestaat in principe uit een aaneengesloten 
gebied. 
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3. Minimaal 90% van het nieuwe landgoed is voor het publiek toegankelijk. De recreatieve 
functies op het landgoed hebben een extensief karakter en mogen niet conflicteren met 
de bij het gebied passende natuurdoeltypen en natuurwaarden. 

4. Deze minimaal 90% wordt ingericht met groene en/of blauwe functies die voldoen aan 
bij het gebied passende natuurdoeltypen (conform het landelijk Handboek Natuurdoel-
typen). 

5. Landbouwkundig gebruik van deze gronden is alleen toegestaan als beheersmaatregel 
voor instandhouding van de natuurdoeltypen. 

6. Maximaal 10% van het nieuwe landgoed behoort tot het private deel. Dit deel wordt de 
huiskavel genoemd. De huiskavel mag voor maximaal 20% worden bebouwd. Op de 
huiskavel mag één woonhuis met maximaal drie wooneenheden (het landhuis) worden 
opgericht. Per 5 ha is daarmee maximaal 1.000 m² bebouwing inclusief bijgebouwen 
toegestaan. 

7. Het landhuis op het landgoed dient allure en uniciteit te hebben. De bouwhoogte is in 
belangrijke mate bepalend voor de beeldkwaliteit. De bouwhoogte zal daarom passend 
moeten zijn in de onmiddellijke omgeving. Er dient een redelijke verhouding te zijn tus-
sen het bebouwd oppervlak van de woning en de bijgebouwen. 

8. Voor het landhuis en de bijgebouwen zijn de gebruiksmogelijkheden nauwkeurig om-
schreven en bepaald. Toegestaan wordt gebruik voor activiteiten uit categorie 1 uit de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten van de VNG. Het bedrijfsdeel blijft echter ondergeschikt 
aan het wonen. Bijgebouwen dienen ten dienste te staan van de functies van het land-
huis. 

9. De recreatieve functies op het landgoed sluiten waar mogelijk aan bij de recreatieve 
structuren in de omgeving en bevorderen de automobiliteit naar en op het landgoed niet 
in onevenredige mate. 

10. Het inrichtingsplan van het landgoed en het architectonische ontwerp van het landhuis 
en de bijgebouwen worden in eerste instantie voorgelegd aan de gemeente, die beide 
toetst aan het onderhavige planologisch beleid en daarbij beoordeelt of het plan een 
duidelijke ruimtelijke kwaliteitsverbetering oplevert. 

11. Het inrichtingsplan bevat een paragraaf inzake uitvoering en beheer, waarmee de conti-
nuïteit van het beheer in de beoogde vorm wordt gegarandeerd. Om de ontwikkeling 
van het gedeelte met groene en/of blauwe functies bij realisering van het landhuis en 
de duurzame instandhouding van het gehele landgoed met voldoende zekerheid te bor-
gen wordt een privaatrechtelijke overeenkomst afgesloten tussen het betreffende ge-
meentebestuur en de eigenaar/initiatiefnemer. 

 
De provincie heeft per brief d.d. 15 september 2008 (kenmerk PZH-2008-716216) te kennen 
gegeven akkoord te zijn met de ontwikkeling van landgoed Schoonenburgh. In bovenge-
noemde voorwaarden, punt 2 staat vermeld dat het landgoed in principe dient te bestaan uit 
een aaneengesloten gebied. De provincie geeft in de betreffende brief aan in te kunnen 
stemmen met het feit dat landgoed Schoonenburgh niet uit een aaneengesloten gebied be-
staat, aangezien de ruimtelijke kwaliteitswinst bij realisatie van het project groot is. Het 
aantal hectares waarop groene en blauwe functies worden gerealiseerd, is ruimschoots meer 
dan nodig is voor de geplande bebouwing. 
 
 

2.3. Gemeentelijk beleid 

Ruimtelijke beleidsvisie 
De ruimtelijke beleidsvisie (2000) gaat gedetailleerd in op de gewenste ruimtelijke ontwikke-
ling van de zuidelijke overgang van dorp naar landelijk gebied. De gemeente streeft naar een 
ruimtelijk hoogwaardige overgangszone met meer mogelijkheden om vanuit de kern te wan-
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delen in het landelijk gebied. De visie stelt nadrukkelijk dat in deze zone de bestaande 
ruimtelijke kwaliteiten moeten worden behouden en waar mogelijk moeten worden versterkt 
De zone tussen de Tiendweg en de Elzenweg is aangeduid als 'mengzone'. In deze zone wor-
den landbouw en recreatie gemengd in samenhang met medegebruik en ontwikkeling van 
het landschap. Als actiepunt wordt in de beleidsvisie genoemd dat de recreatiemogelijkheden 
dienen te worden uitgebreid, het gaat dan met name om de wandelmogelijkheden in de zone 
tussen de Tiendweg en de Elzenweg. 
 
 

2.4. Conclusie 

De voorgenomen ontwikkeling past binnen het rijksbeleid en draagt bij aan het behoud en de 
ontwikkeling van de kernkwaliteiten van het Nationale Landschap het Groene Hart. Daar-
naast heeft de provincie te kennen gegeven in hoofdlijnen akkoord te zijn met de ontwikke-
ling van landgoed Schoonenburgh. Tevens is het landgoed reeds opgenomen in de ruimte-
lijke beleidsvisie van de gemeente Nieuw-Lekkerland. 
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3. Planbeschrijving  9

3.1. Huidige situatie 

Het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit agrarische grond, in gebruik als grasland. Dit veen-
weidegebied wordt gekenmerkt door een grote openheid en langgerekte kavels. Binnen en 
langs het plangebied liggen sloten ten behoeve van de ontwatering van het agrarische veen-
weidegebied. 
 
Begin jaren tachtig is, in het kader van de landinrichting, direct ten zuiden van Nieuw-Lek-
kerland een bosgebied aangelegd, dat overwegend uit populieren is samengesteld. In 1987 is 
aan de percelen van Staatsbosbeheer door de initiatiefnemer nog een bosperceel toege-
voegd. Dit bosperceel heeft een meer gemengd karakter met eik, es, zoete kers en els. In 
2001 heeft de initiatiefnemer het gehele bos aangekocht van Staatsbosbeheer. Sinds die tijd 
wordt door de initiatiefnemer gewerkt aan de omvorming tot een hoogwaardig gemengd 
loofbos. 
 
 

3.2. Toekomstige situatie 

In het plangebied wordt een landgoed gerealiseerd. De beoogde situatie bestaat uit een 
landgoed met natte en droge natuur, bosopstanden, extensief beheerde weidegronden en 
landhuis bestaande uit drie wooneenheden. De inrichting van het plangebied is gericht op de 
ontwikkeling tot een 'polder-landgoed', dat optimaal inspeelt op de kenmerken van het land-
schap van de Alblasserwaard. Om die reden wordt hier gestreefd naar een landgoed met 
openheid en een agrarisch karakter. Door relatief beperkte inrichtingsmaatregelen en een 
geoptimaliseerd beheer wordt een vegetatieontwikkeling bereikt die aansluit bij de verschil-
len in de ondergrond. 
 
De natuurterreinen, weidegronden en bosopstanden (ten minste 90% van de totale opper-
vlakte) worden ontsloten door wandelpaden en onderhoudspaden. Deze paden zullen open-
baar toegankelijk zijn voor wandelaars. De overige 10% wordt voor privégebruik ingericht 
met een landhuis en tuin. 
 
Inrichting 
Het inrichtingsplan is gemaakt door bureau Bosch Schlabbers1). De belangrijkste dragers van 
de ruimtelijke structuur van de Alblasserwaard zijn de langgerekte kavels en de openheid.  
Deze landschappelijke karakteristiek wordt versterkt door het herstel en verbreden van slo-
ten, aanbrengen van knotwilgen op de koppen van de kavels, de aanleg van een boomgaard 
en een elzenbos. De openheid wordt gewaarborgd door het realiseren van verre diagonale 
zichtlijnen.  

                                               
1) Bureau Bosch Slabbers. Inrichtingsplan Landgoed Schoonenburgh. Den haag, februari 2008. 
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Daarbij worden kenmerkende landschapselementen teruggebracht in de inrichting van het 
landgoed; hoogstamboomgaard, schaduwbomen, poel, natuuroever, essenbos, wandelkade, 
hovelingen en knotwilgen. 
 
De natuurwaarden worden versterkt door het ontwikkelen van een verscheidenheid aan na-
tuurdoeltypen; essen-eikenbos, essenbos, halfnatuurlijke bloemrijke graslanden en natuur-
oevers. Ook wordt een aantal landbouwpercelen omgevormd tot open natuurgebied. Exten-
sief agrarisch beheer blijft mogelijk, op voorwaarde dat het bijdraagt aan de te realiseren 
natuurdoeltypen. 
 
De recreatieve uitloopmogelijkheden worden vergroot door de aanleg van een eenvoudig net 
van onverharde wandelpaden dat een rondwandeling over het landgoed mogelijk maakt. 
 
In het zuidwesten van het plangebied wordt het landhuis gebouwd, waarin drie wooneenhe-
den worden samengebracht. Het landhuis wordt zodanig vormgegeven dat het passend is in 
het landschap. Het hoofdgebouw van het landhuis bestaat uit de begane grond met één ver-
dieping en biedt plaats aan een woning, kantoor, garage en werktuigenloods. Het bijgebouw 
van het landhuis bestaat tevens uit de begane grond en één verdieping en biedt plaats aan 
twee kleinere woningen. Rondom het landhuis wordt een tuin in stijl van het landgoed aan-
gelegd. 
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4. Sectorale onderzoeken  13

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de sectorale onderzoeken die ten behoeve van dit 
bestemmingsplan zijn uitgevoerd. Voor de betreffende ontwikkeling zijn geen onderzoeken 
noodzakelijk naar de aspecten industrielawaai, luchtkwaliteit en archeologie. Ten aanzien van 
het aspect externe veiligheid is geconstateerd dat in het plangebied een hoge drukgasleiding 
aanwezig is. Hiervoor is door initiatiefnemer een zogenaamde 'klikmelding' gedaan. In het 
navolgende worden de uitkomsten toegelicht van de onderzoeken verricht in het kader van 
de aspecten wegverkeerslawaai, bodemkwaliteit, water en ecologie. 
 
 

4.1. Wegverkeerslawaai 

Toetsingskader 
Normstelling 
Langs alle wegen  met uitzondering van 30 km/h-wegen en woonerven  bevinden zich op 
grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geluidszones waarbinnen de geluidshinder vanwege de 
weg getoetst moet worden. De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal rij-
stroken en van binnen of buiten stedelijke ligging. Op basis van jurisprudentie dient in het 
kader van een goede ruimtelijke ordening ook bij 30 km/h-wegen de aanvaardbaarheid van 
de geluidsbelasting te worden onderbouwd. 
De geluidshinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L day-eve-
ning-night). Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. Deze waarde vertegenwoordigt het 
gemiddelde geluidsniveau over een etmaal. 
 
Nieuwe situaties 
Voor de geluidsbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidsgevoelige be-
stemmingen binnen de wettelijke geluidszone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere 
grenswaarden kunnen alleen worden verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de 
geluidsbelasting aan de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen terug te dringen onvol-
doende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkun-
dige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Deze hogere 
grenswaarde mag de uiterste grenswaarde niet te boven gaan. Voor de beoogde buitenste-
delijke ontwikkelingen geldt een uiterste grenswaarde van 53 dB. De geluidswaarde binnen 
de woningen (binnenwaarde) dient in alle gevallen te voldoen aan de in het Bouwbesluit 
neergelegde norm van 33 dB. Krachtens artikel 110g van de Wgh mag het berekende 
geluidsniveau van het wegverkeer worden gecorrigeerd in verband met de verwachting dat 
motorvoertuigen in de toekomst stiller zullen worden. Van deze aftrek is gebruikgemaakt. 
 
Onderzoek 
In het plangebied zal een nieuw landhuis worden gebouwd. In dit landhuis zullen drie woon-
eenheden worden gerealiseerd. In het kader van de Wgh is sprake van nieuwe geluidsgevoe-
lige bestemmingen waarvoor akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. 
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Langs de locatie is de Elzenweg gelegen. Deze weg heeft een buitenstedelijke ligging, 1-2 rij-
stroken en derhalve een geluidszone van 250 m. De ontwikkeling is binnen de geluidszone 
van deze weg gelegen, zodat ten gevolge van het verkeer op de Elzenweg akoestisch onder-
zoek uitgevoerd is. 
 
Rekenmethodiek en invoergegevens 
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens Standaard Rekenmethode I (SRM I) conform 
het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2006. De berekeningen zijn opgenomen in bij-
lage 1. 
 
De verkeersgegevens die ten grondslag liggen aan dit akoestisch onderzoek staan vermeld in 
tabel 1. De verkeersintensiteit op de Elzenweg is gebaseerd op tellingen in het jaar 2000 
(Waterschap Rivierenland). Voor de extrapolatie naar de jaren 2009, 2010 en 2019 is een 
autonome verkeersgroei van 2,5% per jaar aangehouden. De wegdekverharding bestaat uit 
asfalt en de maximumsnelheid bedraagt 60 km/h. Voor de voertuigverdeling van het verkeer 
op de Elzenweg is uitgegaan van de voertuigverdeling uit de verkeerstellingen. 
 
Op de locatie zal een landhuis met bijgebouw worden gerealiseerd waarin drie wooneenhe-
den worden gecreëerd. De verkeersgeneratie zal dan 12 mvt/etmaal bedragen uitgaande van 
4 mvt/etmaal per woning. Dit levert geen noemenswaardige extra verkeersbewegingen op. 
Het landgoed zal voornamelijk bezocht worden door wandelaars die de rondwandeling van de 
dorpskern naar de Elzenweg maken. Deze recreanten veroorzaken geen extra verkeersbe-
wegingen. 
 
Tabel 4.1  Verkeersintensiteiten in mvt/etmaal (afgerond op 10-tallen) 
 

 2009 2010 2019 

Elzenweg 60 60 80 

 
Gezoneerde weg 
Er is onderzoek gedaan naar de ligging van de 48 dB-contour, de voorkeursgrenswaarde. Uit 
de berekeningen blijkt dat deze contour ten gevolge van het verkeer op de Elzenweg binnen 
de weg is gelegen. Op 1 m uit de as van de weg bedraagt de geluidsbelasting namelijk 
46 dB. De voorkeursgrenswaarde aan de gevel zal dan ook niet worden overschreden.  
 
Conclusie 
Het nieuwe landhuis ondervindt geen hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB ten gevolge van het verkeer op de Elzenweg. De Wgh staat de realisatie van het 
nieuwe landhuis dan ook niet in de weg. 
 
 

4.2. Bodemkwaliteit 

Normstelling en beleid 
Met het oog op een goede ruimtelijke ordening dient de bodemkwaliteit ter plaatse te worden 
onderzocht. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende 
is voor de betreffende functiewijziging. Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op schone 
grond te worden gerealiseerd. 
 
De provincie hanteert de richtlijn dat bij de beoordeling van ruimtelijke plannen ten minste 
het eerste deel van het verkennend bodemonderzoek, het historisch onderzoek, moet wor-
den verricht. Indien uit het historisch onderzoek wordt geconcludeerd dat op de betreffende 
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locatie sprake is geweest van activiteiten met een verhoogd risico op verontreiniging, dan 
dient het volledig verkennend bodemonderzoek te worden verricht. 
 
Onderzoek 
In maart en april 2009 heeft AquaTerra-KuiperBurger b.v. verkennend bodemonderzoek1) 
uitgevoerd aan de Elzenweg, bestaande uit een vooronderzoek en veldwerkzaamheden. Tij-
dens de veldwerkzaamheden zijn er op 24 maart 2009 in totaal 8 boringen uitgevoerd. De 
bodem op de locatie bestaat uit kleiige bovengrond en een ondergrond van veen. De grond-
waterstand bedraagt circa 0,6 m-mv. Zeer plaatselijk zijn sporen van puin waargenomen, 
verder is de ondergrond zwak tot matig houthoudend. Op de locatie zijn bij de inspectie van 
het maaiveld en de opgeboorde grond geen van asbest verdachte materialen aangetroffen. 
De zintuiglijk schone bovengrond is niet verontreinigd. In de ondergrond is een lichte ver-
ontreiniging met molybdeen vastgesteld, waarvoor geen directe aanleiding is te vinden. In 
het grondwater zijn lichte verontreinigingen met barium, zink, benzeen en xylenen vastge-
steld, waarvoor geen directe aanleiding is te vinden.  
 
De voor de locatie gehanteerde onderzoekshypothese 'onverdacht' kan in principe niet wor-
den gehandhaafd. Omdat er ten hoogste licht verhoogde concentraties worden aangetroffen 
in grond en grondwater, is er geen directe aanleiding om de hypothese te herzien. Nader on-
derzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 
 
Conclusie 
De locatie wordt geschikt geacht voor het huidige gebruik en de toekomstige bestemming 
(wonen/recreatie). 
 
 

4.3. Water 

Watertoets en waterbeheer 
Het is wettelijk verplicht een watertoets uit te voeren. Dit is een procedure waarbij de initia-
tiefnemer in een vroeg stadium overleg voert met de waterbeheerder over de beoogde 
ruimtelijke ontwikkeling. De watertoets heeft als doel het voorkomen van nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen die in strijd zijn met duurzaam waterbeheer. 
 
In het plangebied wordt het waterbeheer gevoerd door het Waterschap Rivierenland. Tevens 
beheert zij de waterkeringen en in het Zuid-Hollandse deel van haar beheergebied de wegen 
buiten de bebouwde kom, niet zijnde rijks- en provinciale wegen. In het kader van de wa-
tertoets is over deze ruimtelijke ontwikkeling vroegtijdig overleg gevoerd met de waterbe-
heerder. Ook deze waterparagraaf is (schriftelijk) overlegd met het Waterschap Rivierenland, 
waarna de opmerkingen van de waterbeheerder zijn verwerkt in deze waterparagraaf. 
 
Beleid stedelijk waterbeheer 
Het waterschap heeft haar beleid vastgelegd in de Strategienota 2006-2009 (2006) met als 
belangrijkste beleidspunten een meer zelfvoorzienend watersysteem, het verbeteren van de 
waterkwaliteit, het afkoppelen van verhard oppervlak, het toepassen van duurzame bouw-
materialen en het versterken van natuurontwikkeling door onder andere de aanleg van na-
tuurvriendelijke oevers. Voor kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen in het stedelijk gebied 
streeft het waterschap minimaal naar het stand still-beginsel. Dit houdt in dat door het 
bouwplan de waterhuishouding niet mag verslechteren. 
 

                                               
1) AquaTerra-KuiperBurger b.v. Verkennend bodemonderzoek Elzenweg (ong.) te Nieuw-Lekkerland. Rapportnummer: 

20090305/Rap01. 10 april 2009. 
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Op 31 oktober 2008 heeft het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland het ontwerp-
Waterbeheerplan voor de periode 2010-2015 vastgesteld. Voor ruimtelijke ontwikkelingen 
streeft het waterschap naar minimaal het stand still-beginsel. Dit betekent dat de waterhuis-
houding als gevolg van het bestemmingsplan niet mag verslechteren. 
 
Huidige situatie waterhuishouding 
Het plangebied ligt in landelijk gebied, direct ten zuidoosten van de kern Nieuw-Lekkerland. 
Het plangebied bestaat uit een klein loofbos en verder uit grasland. De bodem vertoont een 
overgang van lichte klei in het noordelijke deel naar veen in het zuidelijke deel van het plan-
gebied. De maaiveldhoogte bedraagt circa NAP -1,5 m. Volgens de Bodemkaart van Neder-
land is ter plaatse van het plangebied sprake van grondwatertrap II. Dat wil zeggen dat de 
gemiddeld hoogste grondwaterstand hier van nature minder dan 0,4 m beneden het maai-
veld ligt, terwijl de gemiddeld laagste grondwaterstand tussen 0,5 m en 0,8 m beneden het 
maaiveld ligt. 
 
De locatie ligt in het peilgebied Nieuw-Lekkerland. In het betreffende peilgebied geldt een 
zomerpeil van NAP -2,08 m en een winterpeil van NAP -2,18 m. Binnen en langs het plange-
bied bevinden zich diverse watergangen. De watergang langs de westelijke plangrens is een 
hoofdwatergang (A-watergang). In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich 
geen waterkeringen. Het plangebied is ongerioleerd, de bebouwing direct ten noorden en 
noordwesten van het plangebied zijn aangesloten op een gemengd rioolstelsel. Daarnaast is 
de locatie gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied (boringsvrije zone), waarbinnen 
boorputten en graafwerkzaamheden dieper dan 2,5 m verboden zijn. Regelgeving omtrent 
dit gebied is opgenomen in de Provinciale Milieuverordening. 
 
Ruimtelijke ontwikkeling in relatie tot beleid 
In het plangebied zal een landgoed ontwikkeld worden. Als onderdeel van dit landgoed wordt 
ook nieuwe bebouwing gerealiseerd. Exclusief terreinverharding resulteert dit in een 
toename van het verhard oppervlak van circa 1.400 m². In het buitengebied eist het 
waterschap compenserend open water als de verharding met meer dan 1.500 m² toeneemt. 
Samen met de terreinverharding zal de verharding met meer dan 1.500 m² toenemen. 
Compenserend oppervlaktewater is daarom vereist. 
In het Inrichtingsplan Landgoed Schoonenburgh d.d. februari 2008 is vastgelegd dat in het 
gehele plangebied watergangen worden verbreed en waterpoelen worden gecreëerd om de 
landschappelijke waarden van het gebied te vergroten. Met deze ingrepen zal tevens ruim-
schoots worden voldaan aan het te realiseren oppervlaktewater vanuit de compensatie-eis. 
Aangezien er mogelijk nog meer water gecreëerd zal worden dan opgenomen is in het in-
richtingsplan en aangezien flexibiliteit omtrent de locaties van de waterpoelen gewenst is, is 
het nieuwe oppervlaktewater niet opgenomen op de plankaart. Door middel van het, met de 
gemeente contractueel vastgelegde, inrichtingsplan is realisatie van voldoende oppervlakte-
water gewaarborgd. Water ten behoeve van waterberging en wateraanvoer en -afvoer is 
mogelijk binnen de aldaar geldende bestemmingen. 
 
Voor A-watergangen geldt een wettelijke beschermingszone, zoals opgenomen in de Keur 
van het waterschap, van 5 m breed. Voor B-watergangen geldt op grond van de legger een 
standaardbeschermingszone van 1 m, gemeten vanuit de insteek. Beschermingszones van 
zowel A- als B-watergangen dienen obstakelvrij te blijven. Bij de ontwikkeling van het land-
goed worden de beschermingszones gerespecteerd. 
 
Afvalwater afkomstig van de nieuwe bebouwing zal worden aangesloten op het bestaande 
gemengde rioolstelsel ten noorden van het plangebied. Schoon hemelwater van daken zal 
worden afgevoerd naar het oppervlaktewater in de omgeving. Zo wordt de rioolwaterzuive-
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ringsinstallatie niet belast met relatief schoon water. Regenwater afkomstig van de verhar-
ding rondom de bebouwing wordt gezuiverd door een bermpassage van ten minste 2 m. 
 
De beoogde ontwikkeling voorziet niet in de realisatie van boorputten of graafwerkzaam-
heden dieper dan 2,5 m. Hierdoor leidt het plan niet tot negatieve gevolgen voor het grond-
waterbeschermingsgebied (boringsvrije zone). 
 
Bij de bouw wordt gebruikgemaakt van duurzame bouwmaterialen (dus geen zink, koper, 
lood en PAK's-houdende materialen) die niet uitlogen, of worden de bouwmaterialen voorzien 
van een coating om uitloging tegen te gaan. 
Voor werkzaamheden in of nabij watergangen (in dit geval afkoppelen, dempen en graven) 
dient een ontheffing van de Keur te worden aangevraagd. Voor werkzaamheden langs de 
Tiendweg en de Elzenweg is een ontheffing op de wegenverordening benodigd.  
 
Conclusie 
Geconcludeerd wordt dat het plan geen negatieve gevolgen heeft voor de waterhuishoud-
kundige situatie. De aanpassingen van de waterhuishouding voldoen aan de doelstellingen 
van duurzaam waterbeheer. 
 
 

4.4. Ecologie 

Toetsingskader 
Beleid 
De Nota Ruimte geeft het beleidskader voor de duurzame ontwikkeling en een verantwoord 
toekomstig grondgebruik in de vorm van onder andere de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. Het 
netwerk wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische 
verbindingszones. De EHS is op provinciaal niveau uitgewerkt, de PEHS. 
 
Normstelling 
Wat de soortenbescherming betreft is de Flora- en faunawet van belang. Deze wet is gericht 
op de bescherming van dier- en plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied. De Flora- en 
faunawet bevat onder meer verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, veront-
rusten of verstoren van beschermde dier- en plantensoorten, hun nesten, holen en andere 
voortplantings- of vaste rust- en verblijfsplaatsen. De wet maakt hierbij een onderscheid 
tussen 'licht' en 'zwaar' beschermde soorten. Indien sprake is van bestendig beheer, onder-
houd of gebruik dan wel van ruimtelijke ontwikkeling of inrichting, gelden voor sommige, 
met name genoemde soorten, de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet niet. Er is 
dan sprake van vrijstelling op grond van de wet. Voor zover deze vrijstelling niet van toepas-
sing is, bestaat de mogelijkheid om van de verbodsbepalingen ontheffing te verkrijgen van 
het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Voor de zwaar beschermde 
soorten wordt deze ontheffing slechts verleend, indien: 
- er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en bos-

bouw, bestendig gebruik en ruimtelijke inrichting en ontwikkeling); 
- er geen alternatief is; 
- geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. 
Met betrekking tot vogels hanteert LNV de volgende interpretatie van artikel 11: 
De verbodsbepalingen van artikel 11 beperken zich bij vogels tot alleen de plaatsen waar ge-
broed wordt, inclusief de functionele omgeving om het broeden succesvol te doen zijn en 
slechts gedurende de periode dat er gebroed wordt. Er zijn hierop echter verschillende uit-
zonderingen: 
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- nesten van blauwe reiger, spechten, uilen en kraaiachtigen zijn, indien ze nog in functie 
zijn, jaarrond beschermd; 

- nesten van in bomen broedende roofvogelsoorten zijn jaarrond beschermd. Deze soor-
ten zijn niet in staat een geheel eigen nest te bouwen en maken gebruik van oude 
kraaiennesten of nesten waar zij eerder gebroed hebben. Hier geldt dat er voldoende 
nestgelegenheid aanwezig moet blijven en dat niet elk kraaiennest in een territorium 
gespaard behoeft te worden bij een ingreep; 

- nesten van grotendeels of geheel van menselijke activiteiten afhankelijke soorten (zoals 
ooievaar, torenvalk, kerkuil, steenuil en zwaluwen) zijn, indien ze nog in functie zijn, 
jaarrond beschermd. Het vervangen, repareren of in de directe omgeving verplaatsen 
van een kast voor één van bovengenoemde soorten wordt niet gezien als een overtre-
ding, zolang er maar nestgelegenheid beschikbaar blijft. 

De Flora- en faunawet is in zoverre voor de onderhavige ontwikkeling van belang, dat bij de 
voorbereiding van het project moet worden onderzocht of deze wet de uitvoering van de 
ontwikkeling niet in de weg staat. 
 
Onderzoek 
In december 2008 heeft het ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Van der Goes en Groot 
een flora- en fauna-inventarisatie1) uitgevoerd op de planlocatie. In het plangebied zijn ver-
schillende (streng) beschermde soorten aangetroffen. Zo werden bijvoorbeeld de heikikker 
en de kleine modderkruiper aangetroffen en wordt het plangebied gebruikt door vleermuizen. 
Om ruimtelijke ingrepen uit te voeren die negatieve effecten op deze soorten zullen hebben, 
zal een ontheffing nodig zijn. Door bij planning en uitvoer van de werkzaamheden rekening 
te houden met de bekende verspreiding van beschermde soorten in het plangebied, kunnen 
negatieve effecten worden voorkomen. Wanneer er concrete inrichtingsplannen bekend zijn, 
kan er met behulp van deze rapportage een nadere effectbeoordeling plaatsvinden, kunnen 
er eventuele compenserende en mitigerende maatregelen beschreven worden en kan 
beoordeeld worden of er daadwerkelijk een ontheffingsaanvraag nodig is. 
 
De verdere ontwikkeling van het plangebied en het toekomstige beheer zullen voor een be-
langrijk deel gericht zijn op het uitbreiden en versterken van natuurlijke waarden. Het cre-
ëren van diversiteit zal hieraan sterk bijdragen. 
- Het huidige bosbeheer is erop gericht meer afwisseling en structuur te creëren en zal in 

de toekomst extensiever worden. Dit, alsmede voortschrijdende natuurlijke bosontwik-
keling, zal uiteindelijk leiden tot verhoogde natuurlijke waarden. 

- Door het huidige extensieve beheer van de graslanden voort te zetten zal uiteindelijk de 
kruidenrijkdom toenemen. Dit zal in het bijzonder vlinders, libellen en de heikikker ten 
goede komen. 

- Baggeren van sloten zal de komende jaren de situaties vooral voor waterplanten, vissen 
en amfibieën sterk verbeteren. 

- Een gesloten waterhuishouding zal grote voordelen hebben bij het ontwikkelen van de 
beoogde streefbeelden van de graslanden en sloten in het plangebied. Denk aan een 
geringe peilverhoging en/of zolang mogelijk vasthouden van eigen (sloot)water. Om dit 
te kunnen realiseren zal overleg met overheden moeten plaatsvinden. 

 
Ten zuiden van het plangebied is de EHS gelegen. Het plangebied maakt deel uit van de 
ecologische verbindingszone 'zoekgebied groene ruggengraat'. Aangezien het aantal hectares 
waarop groene en blauwe functies worden gerealiseerd ruimschoots meer is dan nodig is 
voor de geplande bebouwing, levert het plan een grote kwaliteitswinst op. Per brief d.d. 

                                               
1) Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau. Natuurinventarisatie Landgoed Schoonenburgh, 

een onderzoek naar flora, vegetatie en fauna in plangebied Schoonenburgh te Nieuw-Lekkerland in 2008. Kenmerk: 
G&G rapport 20008-48, december 2008. 
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15 september 2008 (kenmerk PZH-2008-716216) heeft de provincie te kennen gegeven ak-
koord te zijn met de ontwikkeling van het landgoed op de aangewezen locatie. 
 
Conclusie 
De ontwikkeling van de plangebied zal op termijn leiden tot een versterking van de natuur-
lijke waarden. Het aspect ecologie vormt daarom geen belemmering voor de beoogde ont-
wikkeling. 
 
 

4.5. Stiltegebied 

Normstelling en beleid 
De provincie Zuid-Holland heeft enkele milieubeschermingsgebieden voor de stilte ('stiltege-
bieden') aangewezen. Deze gebieden zijn opgenomen in de provinciale Milieuverordening. 
Het provinciale beleid omtrent stiltegebieden is erop gericht om de plaatsen waar geen of 
weinig geluidsbelasting is, als gevolg van menselijke activiteiten, te beschermen tegen ver-
storing van de (bijna) natuurlijke akoestische situatie. Dit komt overeen met het stand still-
principe. Daarnaast wordt er naar gestreefd om situaties met een hoge geluidsbelasting zo-
veel mogelijk terug te dringen. 
Activiteiten die in dit verband moeten worden geweerd, zijn met name niet-agrarische be-
drijvigheid, intensieve toeristisch-recreatieve voorzieningen als jachthavens, permanente en 
geluidshinderlijke tijdelijke verblijfsrecreatieve voorzieningen, dagrecreatieve voorzieningen 
met grote verkeers- of publiekaantrekkende werking, lawaaisportterreinen en militaire acti-
viteiten. 
 
Onderzoek en conclusie 
Het plangebied is gelegen in het stiltegebied Krimpenerwaard-Alblasserwaard. Het bestem-
mingsplan maakt geen geluidsbelastende functies mogelijk, die tot negatieve effecten op het 
stiltegebied kunnen leiden. De realisatie van het landgoed waarborgt het open, agrarische 
karakter van het plangebied. Daarnaast zijn er geen parkeermogelijkheden bij het landgoed 
voor recreanten, waardoor de verkeers- of publieksaantrekkende werking beperkt is. Zo-
doende wordt het stand still-principe gehandhaafd. 
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5. Juridische planbeschrijving  21

In dit hoofdstuk is uiteengezet welke gedachten aan de juridische regeling ten grondslag 
hebben gelegen en hoe deze is vormgegeven. 
 
 

5.1. Verantwoording planvorm 

Dit bestemmingsplan vormt het juridische kader waarbinnen de in dit plangebied beoogde 
ontwikkeling kan worden gerealiseerd. Het plan heeft de vorm van een gedetailleerd plan op 
basis van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). 
 
Op basis van dit bestemmingsplan zal de beoogde nieuwe ontwikkeling zonder verdere uit-
werking van de bestemmingen of andere planologisch-juridische procedures kunnen worden 
uitgevoerd. Daarnaast vervult het plan een belangrijke beheer- en gebruiksfunctie. De in het 
programma vastgelegde omvang van de diverse functies is vastgelegd in de bestemmings-
regeling. Door deze wijze van bestemmen zijn de functies ruimtelijk begrensd. 
 
Wro 
Ingevolge de Wro, het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de daarbij behorende ministeri-
ële regeling standaarden ruimtelijke ordening (Rsro) dienen bestemmingsplannen op verge-
lijkbare wijze opgebouwd en gepresenteerd te worden en tevens digitaal uitwisselbaar ge-
maakt te worden. Er zijn een aantal standaarden door het Ministerie van VROM ontwikkeld, 
waaronder de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP2008), de Praktijkrichtlijn 
Bestemmingsplannen (PRBP2008) en de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instru-
menten (STRI2008). In dit bestemmingsplan wordt van deze standaarden voor zover van 
toepassing gebruikgemaakt. Hiermee wordt de rechtsgelijkheid en de uniformiteit binnen de 
gemeentelijke c.q. landelijke bestemmingsplannen gediend. 
 
 

5.2. Opbouw regels 

De juridische regeling bestaat uit vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat de definities 
van begrippen, die voor het algemene begrip, de leesbaarheid en uitleg van het plan van 
belang zijn en de wijze van meten. In hoofdstuk twee wordt op de bestemmingen en hun 
gebruik ingegaan. Het derde hoofdstuk gaat in op de algemene regels, zoals de antidubbel-
telregel en algemene gebruiksregels. De overgangs- en slotregel maken onderdeel uit van 
het vierde hoofdstuk. 
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5.3. Bestemmingen 

Agrarisch met waarden - Natuur en landschapswaarden 
Aan de agrarische graslanden is de bestemming Agrarisch met waarden - Natuur- en land-
schapswaarden toegekend. In dit gebied zijn extensieve agrarische activiteiten toegestaan 
die nodig zijn om het gebied te onderhouden en de beoogde natuur- en landschapswaarden 
te ontwikkelen. Tevens is het gebied bestemd voor extensieve dagrecreatie en kleinschalige 
dagrecreatieve voorzieningen. Daarbij horen ook de onverharde wandelpaden, water, brug-
gen en nutsvoorzieningen. Binnen het gebied mogen slechts bouwwerken met een maximale 
hoogte van 2 m worden gebouwd. 
 
Om de te ontwikkelen natuur- en landschapswaarden in de toekomst te beschermen is een 
aanlegverbod opgenomen voor werken en werkzaamheden die deze waarden negatief 
kunnen beïnvloeden. Alleen werken en werkzaamheden die benodigd zijn voor de uitvoering 
van de in het inrichtingsplan genoemde inrichtings- en beheersdoelstellingen, normaal on-
derhoud en beheer en reeds in uitvoering zijnde werken en werkzaamheden vallen buiten het 
aanlegverbod. De werken of werkzaamheden, zoals vermeld in het aanlegverbod, zijn slechts 
toelaatbaar, indien daardoor de natuur- en landschapswaarden niet onevenredig worden of 
kunnen worden aangetast. 
 
Natuur 
Het bestaande bosperceel heeft, net als in het vigerende bestemmingsplan, de bestemming 
Natuur toegekend gekregen. Deze bestemming is gericht op het behoud, herstel en de ont-
wikkeling van het bos. Tevens is in het bos extensieve dagrecreatie mogelijk. Waarbij klein-
schalige dagrecreatieve voorzieningen, onverharde wandelpaden, water, bruggen en nuts-
voorzieningen rechtstreeks toegestaan zijn. Binnen het gebied mogen slechts bouwwerken 
met een maximale hoogte van 2 m worden gebouwd. 
 
Om de bestaande en te ontwikkelen natuur- en landschapswaarden te beschermen is een 
aanlegverbod opgenomen voor werken en werkzaamheden die deze waarden negatief kun-
nen beïnvloeden. Alleen werken en werkzaamheden die benodigd zijn voor de uitvoering van 
de in het inrichtingsplan genoemde inrichtings- en beheersdoelstellingen, normaal onderhoud 
en beheer en reeds in uitvoering zijnde werken en werkzaamheden vallen buiten het aanleg-
verbod. De werken of werkzaamheden, zoals vermeld in het aanlegverbod, zijn slechts toe-
laatbaar, indien daardoor de natuur- en landschapswaarden niet onevenredig worden of kun-
nen worden aangetast. 
 
Wonen 
Voor het landhuis is de bestemming Wonen met een bouwvlak opgenomen. Binnen dit bouw-
vlak kan het landhuis met bijgebouwen worden gebouwd. Binnen deze gebouwen is de op-
slag van landbouwwerktuigen en een aan-huis-gebonden beroep mogelijk. Het maximum 
aan vloeroppervlakte dat in het hoofdgebouw en aan- en uitbouwen voor het aan-huis-ge-
bonden beroep gebruikt mag worden is 100 m². Aan het bouwvlak is een maximaal bebou-
wingsoppervlak van 1.400 m² toegekend, waarvan ontheffing kan worden aangevraagd. Via 
ontheffing kan onder voorwaarden het bebouwingsoppervlak uitgebreid worden tot maximaal 
2.500 m². Voor de hoofdgebouwen geldt een maximale goothoogte van 6 m en een maxi-
male bouwhoogte van 10 m. Voor de bijgebouwen geldt een maximale goothoogte van 3 m 
en een maximale bouwhoogte van 6 m. 
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Leiding - Gas 
De gasleiding in het plangebied heeft de dubbelbestemming Leiding - Gas toegekend gekre-
gen. Binnen deze bestemming kunnen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden ge-
bouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 3 m. Tevens is het toegestaan om bouwwerken 
te vervangen, te vernieuwen of te veranderen, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen 
op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande funde-
ring. Via ontheffing kan afgeweken worden van het voorgaande mits de leiding door de 
bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad. 
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6. Uitvoerbaarheid  25

6.1. Economische uitvoerbaarheid 

Ingevolge het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) dient de uitvoerbaarheid van het be-
stemmingsplan aangetoond te worden. 
 
De initiatiefnemer zal alle kosten voor de beoogde werkzaamheden voor eigen rekening ne-
men. Tevens heeft de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst en een planschadeover-
eenkomst afgesloten met de gemeente Nieuw-Lekkerland. Hiermee is de economische uit-
voerbaarheid van het plan voldoende gewaarborgd. 
 
 

6.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het ontwerpbestemmingsplan Landgoed Schoonenburgh heeft met ingang van 24 juni 2009 
gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn konden 
zienswijzen tegen het ontwerpplan worden ingediend. Deze termijn is wettelijk bepaald en 
dient strikt te worden toegepast. De laatste dag waarop dit kon, was 5 augustus 2009. Alle 
zienswijzen zijn binnen de gestelde termijn ontvangen. 
 
In paragraaf 6.2.1 zijn de ingediende zienswijzen samengevat en beantwoord. Per zienswijze 
is aangegeven of deze al dan niet gegrond is en of het plan wordt gewijzigd. Tevens zijn 
ambtshalve aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan doorgevoerd, die niet het gevolg 
zijn van ingediende zienswijzen. Deze zijn in paragraaf 6.2.2 beschreven. 
 

6.2.1. Beantwoording zienswijzen 
1.  Provincie Zuid-Holland, directie Ruimte en Mobiliteit, afdeling Ruimte en Wo-

nen, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag 
Zienswijze 
a. De ontwikkeling leidt tot een toename in verhard oppervlak van ongeveer 1.400 m². Dit 

dient gecompenseerd te worden met open water. Reclamant verzoekt de te nemen 
maatregelen, zoals beschreven in de toelichtingen, juridisch te verankeren in de planre-
gels en op de plankaart. 

b. Het plangebied ligt in het stiltegebied Krimpenerwaard-Alblasserwaard. Het bestem-
mingsplan dient aan te geven hoe hiermee wordt omgegaan. 

 
Beantwoording 
a. In het Inrichtingsplan Landgoed Schoonenburgh d.d. februari 2008 is beschreven hoe-

veel nieuw open water gerealiseerd wordt en op welke locatie. In totaal zal er meer 
water gerealiseerd worden dan vereist is vanuit compensatie. Bij het opstellen van het 
inrichtingsplan zijn diverse instanties, waaronder de provincie en het Waterschap, be-
trokken geweest. Indien de nieuw te realiseren waterpoelen en watergangen op de 
plankaart voorzien worden van de bestemming Water, is flexibiliteit niet meer mogelijk. 
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In dat geval is het zelfs niet mogelijk om méér water te realiseren dan in het inrich-
tingsplan is opgenomen of om een waterpoel op een andere locatie te realiseren. Om 
deze flexibiliteit te behouden, wordt het nieuw te realiseren open water niet opgenomen 
op de plankaart of in de planregels. Door middel van het, met de gemeente contractueel 
vastgelegde, inrichtingsplan is realisatie van voldoende oppervlaktewater gewaarborgd. 
In de toelichting wordt dit verduidelijkt. 

b. Het bestemmingsplan maakt geen geluidsbelastende activiteiten mogelijk, die tot nega-
tieve effecten op het stiltegebied kunnen leiden. Het opnemen van het stiltegebied op 
de plankaart en in de planregels is daarom niet relevant. Wel zal in de toelichting een 
paragraaf opgenomen worden waarin beschreven wordt dat het plangebied gelegen is in 
het stiltegebied Krimpenerwaard-Alblasserwaard, maar dat de beoogde ontwikkeling 
niet zal leiden tot negatieve gevolgen voor het stiltegebied. 

 
Conclusie 
De zienswijze is gegrond. Het bestemmingsplan wordt op dit punt aangepast. 
 
2. VROM-Inspectie en Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer. Postbus 29036, 3001 GA Rotterdam 
Zienswijze 
a. Reclamant is van mening dat in het bestemmingsplan ten onrechte voorbij is gegaan 

aan het feit dat het plangebied is gelegen in het Nationale Landschap het Groene Hart. 
Het is de reclamant niet duidelijk in hoeverre de beoogde ontwikkeling bijdraagt aan het 
behoud, het beheer en de versterking van de kernkwaliteiten van dit deel van het 
Groene Hart. Voor het raadplegen van de kernkwaliteiten van het plangebied dient de 
Voorloper 2009-2020 Groene Hart meegenomen te worden als beleidskader. Voor dit 
deel van het Groene Hart is in ieder geval het open karakter van het veenweidegebied 
één van de kernkwaliteiten waaraan deze ontwikkeling een bijdrage dient te leveren. 

b. Reclamant is van mening dat op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke or-
dening in het kader van het voorontwerpbestemmingsplan overleg had moeten worden 
gepleegd met de reclamant. Over het voorontwerpbestemmingsplan is alleen overleg 
gevoerd met de provincie Zuid-Holland. Echter de ingediende overlegreactie van de 
provincie is niet verwerkt in of bijgevoegd bij het ontwerpbestemmingsplan. Hiermee is 
het voor de reclamant en eventuele andere belanghebbenden niet duidelijk op welke 
punten het bestemmingsplan gewijzigd zal worden en is het niet te beoordelen of deze 
van invloed zijn op de nationale ruimtelijke belangen. Reclamant is van mening dat het 
ontwerpbestemmingsplan op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen en dat een ont-
werpbestemmingsplan, waarin de resultaten van het vooroverleg met de rijksdiensten 
en de provincie zijn meegenomen, opnieuw ter inzage dient te worden gelegd. 

 
Beantwoording 
a. In het bestemmingsplan is inderdaad niet vermeld dat het plangebied gelegen is in het 

Nationale Landschap het Groene Hart. Reclamant geeft aan dat de belangrijkste 
kernkwaliteit van het nationale landschap het open karakter van het veenweidegebied 
is. In hoofdstuk 3.2 van het ontwerpbestemmingsplan is reeds beschreven dat de in-
richting van het plangebied bijdraagt aan het behoud en de versterking van het open 
landschap. De kwaliteiten van het Nationale Landschap het Groene Hart komen door de 
beoogde ontwikkeling niet in het geding. Door middel van het Inrichtingsplan Landgoed 
Schoonenburgh d.d. februari 2008 is de inrichting van het plangebied vastgelegd en is 
derhalve de openheid van het gebied gewaarborgd. Per brief heeft de provincie Zuid-
Holland zich tevens akkoord verklaard met het inrichtingsplan. De gemeente is echter 
van mening dat toetsing aan het gegeven dat het plangebied gelegen is in het Nationale 
Landschap het Groene Hart wel relevant is. Daarom wordt in hoofdstuk 2 van de toe-
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lichting een passage opgenomen over het betreffende beleidskader, waarbij de afweging 
wordt gemaakt dat de ontwikkeling niet zal leiden tot negatieve gevolgen voor het Na-
tionale Landschap. 

b. De gemeente heeft in het kader van het artikel 3.1.1 Bro-overleg de afweging gemaakt 
met welke belangenorganisaties overleg gewenst was. De gemeente is van mening dat 
de VROM-Inspectie niet een dermate groot belang bij het voorontwerpbestemmingsplan 
had dat overleg in het kader van artikel 3.1.1 Bro gewenst was. Om de VROM-Inspectie 
in deze tegemoet te komen, zal het aangepaste ontwerpbestemmingsplan alsnog voor-
gelegd worden aan de reclamant. De reclamant kan hierdoor kennisnemen van de aan-
passingen in het plan naar aanleiding van de overlegreactie van de provincie Zuid-Hol-
land. Eventuele opmerkingen van de reclamant naar aanleiding van dit overleg kunnen 
alsnog verwerkt worden in het bestemmingsplan alvorens vaststelling. 

 
Conclusie 
De zienswijze is gegrond. Het bestemmingsplan wordt op dit punt aangepast. 
 

6.2.2. Ambtshalve aanpassingen 
Het is gewenst om de navolgende ambtshalve aanpassingen in het bestemmingsplan te ver-
werken. 
 
Toelichting 
- Figuur 3.1 (inrichtingsplan) wordt vervangen door de laatste versie van het inrichtings-

plan. 
- In hoofdstuk 4.3 wordt een beschrijving toegevoegd van het feit dat het plangebied is 

gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied (boringsvrije zone). In deze zone zijn 
boorputten en het graven dieper dan 2,5 m verboden. Het bestemmingsplan maakt 
deze activiteiten niet mogelijk en zal derhalve geen belemmering vormen voor het 
grondwaterbeschermingsgebied. In hoofdstuk 4.3 zal verder verduidelijkt worden dat 
aanvullende regelgeving hieromtrent niet noodzakelijk is in het bestemmingsplan, aan-
gezien de bescherming van de grondwaterbeschermingsgebieden reeds vastgelegd is in 
de Provinciale Milieuverordening. 

- In hoofdstuk 5.3 wordt onder het kopje 'Leiding - Gas' het woord medebestemming 
gewijzigd in dubbelbestemming. 

 
Regels 
In de titel van artikel 6 wordt de zinsnede '(medebestemming)' verwijderd. 
 
Plankaart 
In het renvooi is de verklaring van de dubbelbestemming Leiding - Gas abuis verkeerd be-
noemd als zijnde 'bouwvlak'. Dit wordt aangepast. 
 
 
 
 
 




