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Beneden-Leeuwen 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In opdracht van een particuliere initiatiefnemer is er een verzoek voor de bouw van 

twee geschakelde woningen op de hoek van de Tulpstraat- Violenstraat. Deze twee ge-

schakelde woningen passen niet in het vigerend bestemmingsplan ‘Dorpen’ voor de lo-

catie. Het perceel heeft wel de bestemming ‘Wonen’ en het plan voldoet met uitzonde-

ring van de goothoogte aan alle punten van het bestemmingsplan. Echter op de ver-

beelding is een aanduiding {vrij} (ten behoeve van vrijstaande woningen) opgenomen. 

Het verzoek voldoet niet aan deze aanduiding. 

 

Het college heeft op 11 november 2014 besloten in principe medewerking te verlenen, 

middels een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan (artikel 2.1 

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht).  

Voorliggend document betreft de ruimtelijke onderbouwing die hoort bij de aanvraag 

voor de omgevingsvergunning. 

 

1.2 Besluitgebied 

Het besluitgebied van deze ruimtelijke onderbouwing ligt in de zuidwesthoek van de 

kern Beneden-Leeuwen. Het betreft het onbebouwde perceel aan de Tulpstraat naast 

Tulpstraat 68. De ligging en begrenzing van het projectgebied is weergegeven op ne-

venstaande afbeeldingen. 

 

1.3 Vigerend bestemmingsplan 

Voor het besluitgebied vigeert bestemmingsplan ‘Dorpen’. Dit plan is op 11 december 

2014 vastgesteld door de gemeenteraad van West Maas en waal. Voor het besluitge-

bied geldt de bestemming ‘Wonen’. 

 

Gewenste locatie geschakelde woningen. ‘ 

Bouwvlak met aanduiding ‘vrij 

Uitsnede bestemmingsplan ‘Dorpen’ (Bron: ruimtelijke plannen) 
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De voorgenomen realisatie van de twee woningen past zoals aangegeven in paragraaf 

1.1 niet in het vigerend bestemmingsplan.  

 
 

1.4 Bij het plan behorende stukken 

Voorliggend document betreft de ruimtelijke onderbouwing, behorende bij de aanvraag 

voor de omgevingsvergunning. Bij de ruimtelijke onderbouwing hoort een kaart met de 

begrenzing van het besluitgebied. 

 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de huidige en de toekomstige situatie van het besluitgebied be-

schreven. Het beleidskader dat van toepassing is op de locatie en het initiatief is opge-

nomen in hoofdstuk 3. Aan de hand van de omschrijving van de planologische aspec-

ten ter plaatse en in de directe omgeving van het besluitgebied wordt in hoofdstuk 4 de 

toelaatbaarheid van het initiatief geschetst. De financiële haalbaarheid en de te door-

lopen procedure van het initiatief komt in hoofdstuk 5 aan de orde. 
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2 Planbeschrijving 

2.1 Stedenbouwkundige situatie 

De gewenste woningen in deze ruimtelijke onderbouwing maakt deel uit van een ste-

denbouwkundig plan, waarvan de woningen reeds rechtstreeks mogelijk gemaakt zijn 

middels het bestemmingsplan ‘Beneden-Leeuwen, Tulpstraat. Inmiddels is het plan 

ook opgenomen in het bestemmingsplan ‘Dorpen’.  

Stedenbouwkundig plan met in blauw besluitgebied (Bron: Croonen Architecten, 2016)  

 

In het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan is ter plaatse van het besluit-

gebied 1 vrijstaande woning voorzien van 1 laag met een kap. De goothoogte mag 

maximaal 4 meter bedragen en de nokhoogte maximaal 8 m. Het parkeren vindt plaats 

op eigen terrein. 
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In afwijking van het stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan is het gewenst op de 

locatie aan de tulpstraat twee geschakelde woningen te realiseren.  

De twee geschakelde woningen passen binnen het bouwvlak en de goothoogte is af-

wijkend, maar de bouwhoogte past wel binnen de maximale bouwhoogte. Voorgestane 

ontwikkeling is in overleg met de Welstandscommissie tot stand gekomen en goedge-

keurd. Door de afwijkende hogere goothoogte passen de woningen goed binnen het 

straatbeeld van de Tulpstraat. De naast gelegen woningen hebben weliswaar een lage 

goothoogte, maar wel een plat dak op dezelfde bouwhoogte. Door de grotere goothoog-

te van het plan hebben de woningen ook vrijwel een platdak en passen daarmee in het 

straatbeeld.  

De zuidelijke woning komt iets zuidelijker te liggen dan de voorgestane vrijstaande wo-

ning, maar de fysieke verandering voor de omgeving beperkt. 

 
Uitsnede bestemmingsplan. 

 

2.2 Architectuur 

De vormgeving van de geschakelde woningen is vergelijkbaar met het type bebouwing 

dat is voorzien voor de vrijstaande woning en sluit aan bij de andere woningen uit het 

project Tulpstraat die reeds gerealiseerd zijn.  

De woning wordt uitgevoerd in baksteen en zwarte dakpannen met anderhalve laag en 

een kap. De goothoogte bedraagt maximaal 6 meter en de bouwhoogte maximaal 8,5 

meter (zie onderstaande afbeeldingen). Hiermee verandert de stedenbouwkundige en 

architectonische uitstraling van de locatie dus niet significant.  
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3D Impressie achtergevels nieuwe woningen 
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Impressie voorgevels nieuwe geschakelde woningen 

 

 

 

Impressie zijgevels nieuwe geschakelde woningen 

 

Impressie achtergevel nieuwe geschakelde woningen 
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De woningen zijn ontworpen als seniorenwoningen waarbij op de begane grond de 

woonkamer met plaats, keuken slaapkamer en badkamer zijn gesitueerd. De slaapka-

mer en badkamer zijn opgenomen in het schakeldeel tussen de twee woningen. 

Op de verdieping nog drie slaapkamers en een badkamer gesitueerd. Beide woningen 

voldoen aan woonkeur (basiseisen en Pluspakket zorg). 

 

 
Impressie woningindeling nieuwe geschakelde woningen 

 

2.3 Verkeer en parkeren 

2.3.1 Verkeer 

De nieuwe woning wordt ontsloten vanaf de Tulpstraat. Ten behoeve van het extra wo-

ning hoeven geen nieuwe wegen/straten te worden aangelegd. Gezien de geringe toe-

name van de verkeersintensiteiten die het project met zich meebrengt, worden geen 

capaciteitsproblemen verwacht. 
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2.3.2 Parkeren 

De parkeernorm voor de woningen in deze ontwikkeling is 1,9 parkeerplaatsen per wo-

ning. Aan de voorzijde van de woningen wordt per woning een oprit met parkeermoge-

lijkheid voor 1 auto op eigen terrein gecreëerd.  

De tweede parkeerplaats wordt gerealiseerd in het openbaar gebied. De 2 benodigde 

parkeerplaatsen worden gerealiseerd als haakse parkeerplaatsen (gestoken parkeren) 

in de aanliggende groenstrook, strak tegen het trottoir aan (zie rode markering in on-

derstaande afbeelding).  

 

 
Locatie extra parkeerplaatsen in rode vlak 

 

De parkeerdruk in de straat zal daarmee niet toenemen 
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3 Beleidskader 

De realisatie van nieuwe woningen binnen het gebied Tulpstraat te Beneden-Leeuwen 

past in het vigerende bestemmingsplan ‘Dorpen’.  

 

In het kader van bestemmingsplan ‘Beneden-Leeuwen, Tulpstraat’, dat voorafgaand 

aan het bestemmingsplan ‘Dorpen’ is opgesteld, is reeds een beleidsmatige afweging 

gemaakt voor de toevoeging van woningen op deze locatie. Aangezien in de tussentijd 

geen nieuw beleid is geformuleerd dat van invloed is op deze afweging, wordt met be-

trekking tot beleid verwezen naar het bestemmingsplan ‘Beneden-Leeuwen, Tulp-

straat’.  

Het realiseren van twee geschakelde woningen in plaats van 1 vrijstaande woning 

heeft geen invloed op de beleidskeuze voor het toevoegen van woningen op deze loca-

tie.  

 

Omdat het wel het realiseren van 1 extra woning betreft heeft dit wel invloed op het 

woningcontingent. Omdat in Dreumel aan de Rooijsestraat juist 1 woning minder wordt 

gebouwd dan in het contingent opgenomen was, is de gemeente akkoord gegaan met 

de bouw van deze extra woning. Het college heeft op 11 november 2014 besloten in 

principe medewerking te verlenen. 
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4 Milieuhygiënische en planologische 

verantwoording 

Bij het opstellen van een bestemmings-/wijzigingsplan is het verplicht om inzicht te 

bieden in de relevante planologische en milieuhygiënische aspecten. Omdat door mid-

del van voorliggende ruimtelijke onderbouwing een ontwikkeling mogelijk wordt ge-

maakt, moet worden aangetoond dat deze haalbaar is in relatie tot de planologische en 

milieuhygiënische aspecten.  

 

In het kader van het bestemmingsplan ‘Beneden-Leeuwen, Tulpstraat’ zijn alle aspec-

ten reeds onderzocht en verantwoord. Het realiseren van 2 geschakelde woningen in 

plaats van 1 vrijstaande woning heeft geen invloed op veel van de uitgevoerde onder-

zoeken. Voor bijna alle aspecten wordt daarom gebruik gemaakt van de reeds be-

staande onderzoeken uit het bestemmingsplan waarin het voorliggende besluitgebied 

ook reeds onderzocht is. Alleen het akoestisch onderzoek, flora en fauna onderzoek en 

bodemonderzoek zijn geactualiseerd. 

 

Voor de meeste onderzoeken wordt dan ook verwezen naar het vigerende bestem-

mingsplan. De drie geactualiseerde onderzoeken zijn hierna beschreven. 

 

4.1 Water 

Ten aanzien van de voorgenomen ontwikkeling dient te worden verwoord hoe er in het 

plan met de aspecten water en ruimte rekening wordt gehouden in relatie tot enerzijds 

het waterbeleid en anderzijds de waterhuishouding. 

De wijziging van 1 vrijstaande woning naar 2 geschakelde woningen heeft geen signifi-

cante toename van het verhard oppervlak tot gevolg. Het bebouwd oppervlak van de 

vrijstaande woning bedroeg 146,5m². Het bebouwd oppervlak van de 2 woningen sa-

men bedraagt 156,5m². De vrijstaande woning was veel groter en de twee woningen 

samen mogen hetzelfde aantal m2 bijgebouwen realiseren als de vrijstaande woning. 

Alleen het oppervlak tuinverharding zal beperkt toenemen. 

Er zal voor de afvoer van het water een gescheiden rioolstelsel worden aangelegd. 

 

Conclusie 

De waterhuishoudkundige situatie vormt geen belemmering voor voorliggende ontwik-

keling. 

 

4.2 Bodem 

Voor elke functiewijziging, al dan niet naar een gevoelige functie, dient een onderzoek 

te worden verricht naar de bodem- en grondwaterkwaliteit. De bodem moet geschikt 

zijn voor het voorgenomen gebruik.  
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Door NIPA milieutechniek is in oktober 2015 een verkennend bodemonderzoek uitge-

voerd. Hierna is de conclusie van het onderzoek opgenomen. De gehele rapportage is 

als bijlage opgenomen. 

 

Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een ongenum-

merd perceel aan de Tulpstraat te Beneden-Leeuwen, kadastraal bekend als gemeente 

Wamel, sectie G, nummer 1791 en 1836, blijkt dat de toplaag van de vaste bodem 

licht verontreinigd is met diverse zware metalen. De aangetoonde gehaltes zijn derma-

te laag dat er geen aanleiding bestaat voor het uitvoeren van een aanvullend of nader 

bodemonderzoek. In het grondwater is een verhoogd gehalte aan barium aanwezig. Het 

barium heeft echter een natuurlijke oorsprong en wordt niet als een verontreiniging be-

schouwd. 

 

Op basis van deze resultaten dient de hypothese, zoals verwoord in paragraaf 2.4, in 

principe verworpen te worden. De gevolgde strategie is echter als voldoende te be-

schouwen. Tegen de eventuele bebouwing van de onderzoekslocatie zijn geen zwaar-

wegende milieuhygiënische bezwaren aan te voeren.  

 

Indien grond afgevoerd moet worden van de locatie, dient rekening gehouden te wor-

den met gebruiksbeperkingen van de vrijkomende grond. Conform de Regeling bodem-

kwaliteit mag de grond slechts onder voorwaarden worden hergebruikt. Eventueel vrij-

komende grond mag echter wel op de locatie worden hergebruikt. Op basis van dit rap-

port kan grond binnen de regionale bodemkwaliteitskaart hergebruikt worden. Indien 

de grond buiten de grenzen van de regionale bodemkwaliteitskaart toegepast zal wor-

den, dient een partijkeuring conform het BRL SIKB 1000 VKB protocol 1001 uitgevoerd 

te worden, of dient de grond naar een erkende innemer te worden afgevoerd.  

 

4.3 Geluid 

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing maakt 1 woning meer mogelijk dan reeds toe-

gestaan in het vigerend bestemmingsplan ‘Dorpen’. Daarom is door CroonenBuro5 

voorliggend akoestisch onderzoek verricht. Op deze locaties wordt de bouw van 2 wo-

ningen mogelijk gemaakt. Hierna is de conclusie van het onderzoek opgenomen. De 

gehele rapportage is als bijlage opgenomen. 

 

Conform de Wet geluidhinder heeft iedere weg een zone. Uitzonderingen daarop zijn 

wegen die in een 30 km-zone zijn opgenomen en wegen die als woonerf bestemd zijn. 

De Van Heemstraweg (50 km/uur) heeft een onderzoekzone van 200 meter en valt 

binnen het regime van de Wet geluidhinder. Vanwege deze weg is een akoestisch on-

derzoek te worden verricht. Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat, vanwege 

de Van Heemstraweg, beide woningen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 

dB. Daarmee zijn er geen akoestische belemmeringen voor de bouw van de woningen. 

 

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening dient aangetoond te worden dat er sprake 

is van een goed woon- en leefklimaat. Omdat in de omgeving van het plangebied de 

straat Zijveld (30 km weg) is gelegen is deze weg meegenomen in het onderzoek.  
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Van deze weg mag worden verwacht dat deze, vanwege de hoge verkeersintensiteiten, 

een bijdrage kan leveren aan de geluidbelasting op de gevels van de toekomstige wo-

ningen. Derhalve is Zijveld in voorliggend onderzoek opgenomen.  

 

Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat de woningen ook vanwege deze weg 

voldoen aan de (in de Wet geluidhinder opgenomen) voorkeursgrenswaarde. 

 

Uit de resultaten van de cumulatieberekening blijkt dat er geen significante toename 

van geluid op de gevels is ten opzichte van de individueel berekende wegen. Voorts 

blijkt dat dat de toekomstige woningen bij een normale geluidwering van de gevels vol-

doen aan de binnenwaarde conform het Bouwbesluit. 

Er is sprake van een goed woon- en leefklimaat en derhalve van een goede ruimtelijke 

ordening. 

 

Conclusie 

Geluid vormt geen belemmering voor de ontwikkeling. 

 

4.4 Luchtkwaliteit 

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing maakt slechts 1 woning meer mogelijk dan 

reeds toegestaan in het vigerend bestemmingsplan ‘Dorpen’. Voorliggende ontwikke-

ling past binnen reeds eerder verrichte beoordeling van het luchtkwaliteitonderzoek, 

omdat de voorgenomen ontwikkeling een toevoeging van 1 woning betreft ten opzichte 

van de juridisch mogelijke situatie.  

 

Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen, ook wel bekend 

als de ‘Wet luchtkwaliteit’) bevat de regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit. In de 

Wet milieubeheer zijn luchtkwaliteitseisen opgenomen voor diverse verontreinigende 

stoffen, waaronder stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). In artikel 5.16 van de Wet 

milieubeheer is vastgelegd in welke gevallen de luchtkwaliteitseisen geen belemmering 

vormen voor een nieuwe ontwikkeling. Dit is het geval wanneer:  

1 een ontwikkeling niet leidt tot overschrijding van de grenswaarden voor lucht-

kwaliteit; 

2 ten gevolge van een ontwikkeling de concentraties van de betreffende stoffen 

verbeteren of ten minste gelijk blijven; 

3 een ontwikkeling niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentraties van 

de betreffende stoffen in de buitenlucht; 

4 een ontwikkeling past binnen een vastgesteld programma (zoals het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit). 

 

Een nadere uitwerking van de regelgeving met betrekking tot het begrip ‘niet in bete-

kenende mate’ is vastgelegd in het ‘Besluit niet in betekende mate bijdragen (lucht-

kwaliteitseisen)’ en de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitsei-

sen)’. In de Regeling zijn categorieën van gevallen benoemd die in ieder geval als ‘niet 

in betekenende mate’ worden aangemerkt en waarvoor toetsing aan de grenswaarden 

dus zonder meer achterwege kan blijven. Er is blijkens deze regeling geen onderzoek 
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nodig voor ‘woningbouwlocaties, indien een dergelijke locatie, in geval van één ontslui-

tingsweg, netto niet meer dan 1.500 nieuwe woningen omvat, dan wel, in geval van 

twee ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling, netto niet meer dan 

3.000 woningen omvat’. 

 

Conclusie 

Het initiatief maakt 1 extra woning mogelijk. Het aantal van 1.500 woningen wordt bij 

lange na niet gehaald. Geconcludeerd kan worden dat het plan ‘niet in betekenende 

mate’ bijdraagt. Hiermee wordt voldaan aan artikel 5.16 lid c van de Wet milieubeheer. 

De luchtkwaliteitseisen leveren derhalve geen belemmeringen op voor dit bestem-

mingsplan.  

 

4.5 Bedrijven en milieuzonering 

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing maakt 1 woning meer mogelijk dan reeds toe-

gestaan in het vigerend bestemmingsplan ‘Dorpen’. In de directe nabijheid van de 

nieuwe woning is één bedrijf aanwezig, maar tussen dit bedrijf en de nieuwe woning 

zijn reeds enkele woningen gerealiseerd. Deze woningen hebben een aanvaardbaar 

woon- en verblijfsklimaat.  

 

Er kan daarom worden geconcludeerd dat het aanwezige bedrijf geen hinder voor de 

voorgenomen ontwikkeling veroorzaakt. Tevens worden met de realisatie van de extra-

woning geen nieuwe milieubelastende functies toegevoegd. De ontwikkeling ondervindt 

zodoende geen belemmeringen met betrekking tot het aspect bedrijven en milieuzone-

ring. 

 

4.6 Externe veiligheid 

Externe veiligheid betreft het risico dat aan bepaalde activiteiten verbonden is voor niet 

bij de activiteit betrokkenen personen. Daartoe zijn ‘kwetsbare objecten’ en ‘beperkt 

kwetsbare objecten’ omschreven. 

Het gaat enerzijds om de risico’s verbonden aan ‘risicovolle inrichtingen’, waar gevaar-

lijke stoffen worden geproduceerd, opgeslagen of gebruikt en anderzijds om het ‘ver-

voer van gevaarlijke stoffen’ via wegen, spoorwegen, waterwegen en buisleidingen.  

Ter bescherming van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten (hiertoe worden onder 

andere woningen gerekend) moet er een bepaalde afstand aanwezig zijn ten opzichte 

van risicobronnen. 

 

Zoals is opgenomen op de provinciale risicokaart ligt het besluitgebied niet binnen het 

invloedsgebied van risicovolle inrichtingen en vervoer van gevaarlijke stoffen. Met be-

trekking tot het aspect externe veiligheid ondervindt de voorgenomen ontwikkeling van 

het besluitgebied geen belemmeringen. 
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4.7 Kabels en leidingen 

In en in de directe omgeving van het besluitgebied zijn volgens de provinciale risico-

kaart geen planologisch relevante kabels en leidingen aanwezig die een belemmering 

vormen voor de beoogde ontwikkeling. 

 

4.8 Flora en fauna 

In verband met de uitvoerbaarheid dient in ruimtelijke plannen rekening te worden ge-

houden met de actuele natuurwetgeving, met name de Natuurbeschermingswet en Flo-

ra- en faunawet. Er mogen geen ontwikkelingen plaatsvinden die op onoverkomelijke 

bezwaren stuiten door effecten op beschermde natuurgebieden en/of flora en fauna. 

Door CroonenBuro5 is in het besluitgebied een Quickscan flora en fauna verricht (rap-

portage, d.d. september 2015). 

 

Hierna zijn de conclusies van het onderzoek opgenomen, De gehele rapportage is als 

bijlage opgenomen. 

 

Aanwezigheid beschermde soorten 

In het plangebied komen geen zwaarder beschermde soorten van Tabel 2 en 3 voor, 

waarop de voorgenomen perceelsplitsing en realisatie van de geschakelde woningen 

wezenlijk invloed kunnen hebben. In de realisatiefase dient rekening te worden gehou-

den met broedende vogels. Alle inheemse vogels zijn beschermd op grond van de Flora 

en faunawet. 

 

Eén van de volgende maatregelen kunnen genomen worden ten behoeve van de alge-

mene broedvogels: 

1. De vegetatie wordt buiten het broedseizoen verwijderd (voorkeursmaatregel). Of in 

deze periode wordt het plangebied ongeschikt gemaakt voor broedvogels. 

2. Het plangebied wordt kort voor aanvang van de werkzaamheden door een erkende 

ecoloog gecontroleerd op actuele broedgevallen (dit is met name aan te raden als 

het plangebied verder verruigt); bij gebleken aanwezigheid van broedende vogels 

moeten de werkzaamheden worden uitgesteld totdat de vogels zijn uitgevlogen.  

 

Rekening houdend met bovenstaande maatregelen voor vogels, zijn er in het kader van 

de Flora- en faunawet vanuit flora en fauna geen belemmeringen voor de ontwikkeling 

in het plangebied. 

 

Beschermde natuurgebieden 

Voor wat betreft het Natuurnetwerk Nederland (NNN; voorheen EHS) is er bij aantasting 

sprake van vervolgstappen in de vorm van compensatie. In het plangebied is geen 

NNN-gebied aanwezig. Er komt wel NNN voor in de omgeving van het plangebied, ech-

ter buiten de invloedsfeer van de ontwikkeling. Er is zowel van indirecte als directe aan-

tasting van de NNN dan ook geen sprake. Er is daarom geen noodzaak voor een com-

pensatieplan (NNN).  
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Vanwege de afstand tot Natura 2000-gebieden (meer dan één kilometer), de ligging 

van het plangebied in het stedelijke gebied en de geringe omvang van de ontwikkeling 

zijn effecten op Natura 2000-gebieden uitgesloten. 

 

4.9 Archeologie 

Voor het bestemmingsplan ‘Beneden-Leeuwen, Tulpstraat’ is een archeologisch onder-

zoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat er een lage verwachtingswaarde is op de locatie. 

 

Op grond van de resultaten van het onderzoek zijn voor het plangebied geen belemme-

ringen voor deze ontwikkeling. 

 

4.10 (Vormvrije) m.e.r.-beoordeling 

Sinds de wijziging van het Besluit m.e.r. per 1 april 2011 zijn er twee vormen van 

m.e.r.-beoordelingen. Al verplicht was het opstellen voor een m.e.r.-beoordeling voor 

projecten die vallen onder bijlage D van het Besluit m.e.r. Voor deze m.e.r.-beoordeling 

gelden specifieke procedure-eisen. Met het nieuwe Besluit is ook de vormvrije m.e.r.-

beoordeling geïntroduceerd (dus zonder extra procedure-eisen). Dit wordt ook wel ver-

gewisplicht genoemd.  

Aanleiding van de wijziging van het Besluit is een uitspraak van het Europese Hof van 

Justitie, waaruit blijkt dat Nederland handelt in strijd met Europese richtlijnen door de 

omvang van projecten te koppelen aan een m.e.r.-(beoordelings)plicht. Achterliggende 

gedachte hierbij is dat ook kleine projecten het milieu relatief zwaar kunnen belasten.  

 

(Vormvrije) m.e.r.-beoordeling 

Een belangrijke wijziging in het nieuwe Besluit-m.e.r. is het indicatief maken van de 

drempelwaarden in kolom 2 in de D-lijst. Het gevolg hiervan is dat voor elk besluit of 

plan dat betrekking heeft op activiteiten die voorkomen op de D-lijst, maar beneden de 

drempelwaarden vallen, bepaald moet worden of een m.e.r.-(beoordelings)plicht aan 

de orde kan zijn. Deze toets wordt vormvrije m.e.r.-beoordeling genoemd (oftewel ver-

gewisplicht). Het gevolg van deze wijziging is dat het bevoegd gezag voortaan ook bij 

kleine projecten van geval tot geval moet beoordelen (vergewisplicht) of een m.e.r.-

(beoordeling) nodig is.  

 

Conclusie 

Een activiteit die op de D-lijst voorkomt betreft ‘de aanleg, wijziging of uitbreiding van 

een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of par-

keerterreinen’. Gelet op de omvang van het project kan geconcludeerd worden dat er 

geen m.e.r.-procedure gevolgd hoeft te worden. 
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5 Haalbaarheid 

5.1 Financieel 

Wanneer met een ruimtelijk plan een bouwplan, zoals gedefinieerd in artikel 6.2.1 Be-

sluit ruimtelijke ordening, mogelijk wordt gemaakt, dient conform artikel 6.12 Wet 

ruimtelijke ordening een exploitatieplan te worden opgesteld. 

 

De gemeente West Maas en Waal heeft met de initiatiefnemer een anterieure over-

eenkomst gesloten, waarin afspraken gemaakt zijn over de plankosten. De plankosten 

zijn dus anderszins verzekerd en is het niet nodig om een exploitatieplan vast te stel-

len.  

 

5.2 Maatschappelijk 

De gemeente West Maas en Waal is voornemens een omgevingsvergunning te verle-

nen voor de realisatie van twee geschakelde woningen in plaats van één vrijstaande 

woning in het besluitgebied. Door eenieder kunnen zienswijzen omtrent de aanvraag 

van de omgevingsvergunning naar voren worden gebracht. Na de termijn van terinzage-

legging wordt beslist omtrent verlening van de omgevingsvergunning. 

 

Na verlening van de omgevingsvergunning wordt het (ontwerp)besluit op 

www.ruimtelijkeplannen.nl gepubliceerd en op de gemeentelijke website. Daarnaast is 

een analoog exemplaar ter inzage op het gemeentekantoor aanwezig. 
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