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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Voorliggend bestemmingsplan is bedoeld om de ontwikkeling van de locatie de Kro-
zenbogerd in Beneden-Leeuwen mogelijk te maken. Deze locatie bestaat in de huidi-
ge situatie uit een braakliggend terrein, waardoor het gebied in aanmerking komt voor 
de realisatie van een nieuwe functie. De gemeente West Maas en Waal is voorne-
mens om medewerking te verlenen aan een initiatief dat voorziet in nieuwbouw van 
woon-werkunits, (bijbehorende) openbare wegen, een watergang en waterberging. 
Het initiatief past niet binnen het geldende bestemmingsplan.  
 
Onderhavig bestemmingsplan voorziet in een nieuwe planologische regeling op basis 
waarvan de planontwikkeling mogelijk wordt gemaakt. 

1.2 Ligging en begrenzing plangebied 

Het plangebied is gelegen in het zuidoosten van de kern Beneden-Leeuwen in de ge-
meente West Maas en Waal. In noordelijke richting grenst het plangebied aan woon-
werkpercelen die grenzen aan Het Ambacht. In het zuiden grenst een groot gedeelte 
van het plangebied aan de Van Heemstraweg (N322). Deze weg heeft tevens de func-
tie als hoofdontsluitingsweg van de kern Beneden-Leeuwen richting de kernen Wamel 
en Druten. Ten oosten en ten westen van het plangebied zijn percelen gelegen waar-
op bedrijfsfuncties zijn gevestigd.  
De navolgende afbeeldingen geven de globale ligging van het plangebied in Beneden-
Leeuwen weer en duiden de globale begrenzing van de locatie aan. Voor de exacte 
begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar de verbeelding bij dit plan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Globale ligging plangebied in Beneden-Leeuwen                     bron: Topografische Atlas 
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Globale begrenzing van het plangebied               bron: Google Earth 

1.3 Geldend bestemmingsplan 

Het plangebied maakt deel uit van het vigerende bestemmingplan ‘Beneden-Leeuwen 
‘86’, zoals dat is vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente West Maas en 
Waal op 19 november 1987 en gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 
van Gelderland op 21 juni 1988.  

1.3.1 Bestemming  

Op basis van het geldende bestemmingsplan heeft de locatie de bestemming ‘Be-
drijfsbebouwing’. De gronden zijn hiermee bestemd voor bedrijven, als vermeld in de 
categorieën 1 tot en met 4 van de Staat van Instellingen, waarbij de maximale bouw- 
en goothoogte respectievelijk 9 en 5 meter bedragen en het maximale bebouwings-
percentage op 70% is vastgelegd.  

1.3.2 Strijdigheid met het geldende bestemmingsplan 

Realisatie van woningen met de mogelijkheid voor bedrijven is op basis van het vige-
rende plan niet mogelijk. De woon-werkunits betreffen woningen met een aan huis 
gebonden bedrijf en zijn daarmee in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Daar-
naast passen de ontsluitingsweg en watergang formeel niet binnen de bestemming. 
Een herziening van het bestemmingsplan ‘Beneden-Leeuwen ‘86’ is dus noodzakelijk 
om de functieverandering en beoogde bebouwing mogelijk te maken. 
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1.4 Leeswijzer 

Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en deze toelichting. De toe-
lichting is opgebouwd uit 8 hoofdstukken. Na het inleidende hoofdstuk wordt in hoofd-
stuk 2 ingegaan op de bestaande situatie. In hoofdstuk 3 wordt het beleidskader 
weergegeven, waarna in hoofdstuk 4 de planbeschrijving aan de orde komt. In hoofd-
stuk 5 wordt de haalbaarheid van het plan aangetoond wat betreft milieuaspecten, wa-
ter, archeologie en flora en fauna. Hoofdstuk 6 geeft een toelichting op de juridische 
planopzet en hoofdstuk 7 gaat in op de economische uitvoerbaarheid. Hoofdstuk 8 
gaat ten slotte in op de resultaten van overleg in inspraak. 
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2 Bestaande situatie 

2.1 Ontstaansgeschiedenis 

De eerste huisvesting van Beneden-Leeuwen vond plaats op de hogere gronden in 
het rivierengebied. Rond 1800 kenden de belangrijkste oost-west-assen, waaraan 
werd gewoond, een redelijk hoge bebouwingsdichtheid. Het betreffen de Koningstraat 
(nu grotendeels de Van Heemstraweg), de Zandstraat en de Waalbandijk. Min of meer 
haaks op deze wegen zijn de Brouwerstraat – Korte Brouwerstraat, Beatrixstraat, 
Dijkstraat, Zijveld en Het Zand ontwikkeld. Deze straten sneden de brede oeverwal in 
grote kwadranten. Sinds de enorme bebouwingsgroei van Beneden-Leeuwen is het 
oorspronkelijke blokkenpatroon niet meer waarneembaar. Het oude agrarische karak-
ter is hierdoor grotendeels uit het gebied verdwenen. De Zandstraat heeft haar functie 
als hoofdstraat behouden. De verkeersfunctie is overgenomen door de Van Heem-
straweg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beneden-Leeuwen omstreeks 1820 

2.2 Huidige situatie omgeving plangebied 

Ten noorden van het plangebied bevinden zich enkele woon-werkunits aan Het Am-
bacht. Deze bebouwing bestaat hoofdzakelijk uit twee bouwlagen met kap. Het plan-
gebied wordt aan de oost- en westzijde omgeven door bedrijvigheid. De opstallen op 
deze percelen behoren tot de groter uitgevoerde gebouwen aan het oorspronkelijke 
lint van de Van Heemstraweg. De meeste bebouwing bestaat uit één bouwlaag en 
wordt afgedekt met een plat dak of zadeldak. Ten zuidwesten van het plangebied is 
een deel van de bedrijfsbebouwing van Walraven Bevers (de oude toonzaal en het 
kantoor) met een oppervlak van ca. 3.000 m² gelegen. Ten zuiden van het plangebied 
komen aan de overzijde van de Van Heemstraweg afwisselend woningen en (agrari-
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sche) bedrijven voor. Ten noordwesten van onderhavige locatie is een supermarkt ge-
vestigd. 

2.3 Huidige situatie plangebied 

In het plangebied was diverse bebouwing aanwezig en in gebruik als meubelfabriek. 
Het plangebied is circa 2,2 hectare groot. Deze fabriek bestond uit twee grootschalige 
bedrijfshallen en enkele bijgebouwen, die inmiddels geamoveerd zijn. Het plangebied 
komt hierdoor in aanmerking voor herontwikkeling. Het plangebied ligt centraal in Be-
neden-Leeuwen en is goed ontsloten. De navolgende afbeelding geeft een indruk van 
de oorspronkelijke situatie van het plangebied. De bebouwing links betreft het gebouw 
van Walraven Bevers dat behouden is.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebouwing in het plangebied 
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3 Beleidskader 

3.1 Provinciaal beleid 

Streekplan Gelderland 2005 
Het ruimtelijk beleid van de provincie Gelderland tot 2015 is vastgelegd in het Streek-
plan Gelderland 2005. Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening per 1 
juli 2008 heeft het streekplan Gelderland 2005 de status van structuurvisie gekregen. 
Dat betekent dat de inhoud van het streekplan voor de provincie de basis blijft voor 
haar eigen optreden in de ruimtelijke ordening. 
 
Op grond van het streekplan Gelderland 2005 behoort het plangebied tot het bebouwd 
gebied 2000 (multifunctioneel gebied). In het provinciale beleid voor stedelijke ontwik-
keling wordt onderscheid gemaakt tussen ‘bestaand bebouwd gebied’ en stedelijke 
uitbreiding. Het accent van de provinciale beleidsambities ligt op de vernieuwing en 
het beheer en onderhoud van bestaand bebouwd gebied. Hiervoor zijn nodig: 
− een verhoging van de kwaliteit van de leefomgeving en openbare ruimte door  

fysieke aanpassingen; 
− het oplossen en voorkomen van milieuproblemen en -knelpunten door een duur-

zame planontwikkeling; 
− door kwalitatief woonbeleid bevorderen dat woonmilieus en de kwaliteit van de wo-

ningen aansluiten op de vraag van de inwoners van Gelderland; 
− intensivering van het stedelijk grondgebruik, maar wel met behoud van karakteris-

tieke elementen en zorgvuldig omgaan met open ruimten daarbinnen; 
− optimalisering van het gebruik van het bestaand bebouwd gebied: meer gebruik 

van de verticale dimensie (hoogte, diepte) en van de tijdsdimensie (meervoudig 
gebruik van dezelfde gebouwde ruimte). 

De provincie acht het bovendien van belang dat bij uitbreiding of herstructurering / 
transformatie van stedelijk gebied voldoende ruimte wordt gereserveerd voor voorzie-
ningen, speelruimte en ontmoetingsmogelijkheden. Voor wat betreft werken aan huis 
is in het streekplan opgenomen dat het van belang is om dit te bevorderen. Zolang 
geen overlast ontstaat voor de woonomgeving, is kleinschalige bedrijvigheid (in een 
lage milieucategorie) toegestaan. Het realiseren van woon/werk eenheden zal deze 
kleinschalige economie stimuleren. 
 
Woonvisie Gelderland (2003) 
Het Gelders kwalitatief woonbeleid richt zich zowel op bestaand bebouwd gebied 
(herstructurering en transformatie) als op nieuw stedelijk gebied (uitbreiding). Uit-
gangspunt van het kwalitatief woonbeleid is dat de gemeenten voorzien in een aanbod 
van woningen, dat past bij de geconstateerde regionale kwalitatieve woningbehoefte. 
Het woonbeleid is gericht op voldoende aanbod van kwalitatief passende woningen en 
woonmilieus voor de Gelderse bevolking van nu en van de toekomst. In het streekplan 
gaat het om voldoende ruimte op geschikte locaties voor het accommoderen van die 
kwalitatieve woningbehoefte. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het aanbod aan 
woningen en woonmilieus beter moet aansluiten bij de voorkeuren van bewoners. 
Voorts wil de provincie een versnelling bevorderen van de herstructurering en trans-
formatie van bestaand bebouwd gebied, het aanpakken van de stagnerende (nieuw-
bouw)productie, het vergroten van het aanbod aan levensloopbestendige woningen 
en wijken en het versterken van verscheidenheid en identiteit. 
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Conclusie 
Het plangebied ligt binnen de rode bebouwingscontour uit het streekplan en draagt bij 
aan de herstructurering en transformatie van bestaand stedelijk gebied. Het plan 
voorziet in woon-werkunits. Hiermee sluit onderhavig plan aan op de beleidsuitgangs-
punten van de provincie, zoals verwoord in het streekplan en de woonvisie.  

3.2 Regionaal beleid 

Structuurvisie Rivierenland 2004-2015 
De regionale structuurvisie Rivierenland 2004-2015 is opgesteld als bouwsteen voor 
het streekplan Gelderland 2005 en is daarbij een integratiekader van al bestaande 
ruimtelijke plannen van de deelnemende gemeenten. In de structuurvisie zijn de vol-
gende ruimtelijke structuurdragers voor de regio genoemd: uiterwaarden, dijken, oe-
verwallen en kommen en het cultuurhistorisch landschap. De hoofdinfrastructuur is 
mede leidraad voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Als vertrekpunt voor het 
ontwikkelingsprogramma bouwen en wonen is onder andere het regionale woningbe-
hoeftenonderzoek uit 2002 gehanteerd.  
 
Belangrijke aandachtspunten bij het regionale ontwikkelingsprogramma bouwen en 
wonen zijn: 
• de verhouding tussen het aantal te bouwen huur- en koopwoningen. Een groter 

aandeel huurwoningen dan in de periode 2000-2004 is naar verwachting nodig; 
• meer mogelijkheden creëren voor starters op de huur en koopmarkt; 
• de positie van senioren op de Rivierenlandse woningmarkt. De omvang van deze 

groep neemt toe; 
• de verhouding tussen het aantal eengezinswoningen en meergezinswoningen; 
• herstructureringsmogelijkheden in de bestaande bouw. 
 
Kwalitatief woonprogramma 2005-2014, Regio Rivierenland (21 april 2006) 
Hoofddoelstelling van het kwalitatief woonbeleid voor de regio Rivierenland, waartoe 
ook de gemeente West Maas en Waal behoort, is dat wordt gestreefd naar een bouw-
programma dat zo goed mogelijk aansluit bij de woningbehoefte van de inwoners van 
de regio. Centraal in het programma staat de 'kwaliteit': de juiste woning op de juiste 
plaats op het juiste moment. Er wordt hiernaast een restrictief ruimtegebruik voorge-
staan: inbreiding boven uitbreiding en bouwen binnen de contouren.  
 
Conclusie 
Voor wat betreft woon-werkunits is geen specifiek beleid opgenomen. Het plan is ech-
ter in lijn met de regionale beleidsuitgangspunten voor kwalitatieve woningbouw en 
het restrictief ruimtegebruik.     
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3.3 Gemeentelijk beleid 

Ontwikkelingsvisie Wonen & Werken 
In juni 2000 is een partiële streekplanherziening van het streekplan Gelderland vast-
gesteld. Met deze herziening heeft de provincie ruimtelijk beleid in gang gezet dat ge-
richt is op het benutten van inbreidingslocaties voor woningbouw. In navolging op dit 
beleid heeft de gemeenteraad van West Maas en Waal in december 2002 de ontwik-
kelingsvisie Wonen & Werken vastgesteld. In deze nota zijn op basis van een ruimte-
lijke typering, kwaliteiten, diskwaliteiten en milieuaspecten, mogelijke in- en uitbrei-
dingslocaties van de acht kernen in de gemeente op een rij gezet. Instandhouding van 
de leefbaarheid vereist dat ruimte aanwezig is voor winkel-, zorg- en welzijnsvoorzie-
ningen en voor woningbouw, vooral voor starters en senioren. In de nota is een locatie 
aangemerkt als inbreidingslocatie op het moment dat deze aan drie zijden direct wordt 
omgeven door stedelijke functies dan wel dient als afronding van de kern of vervan-
ging van bestaande bebouwing c.q. ruimte van stedelijke functies betreft (bijv. bouwen 
op een voormalige bedrijfslocatie of op terrein van de sportvelden). Voorliggend plan 
komt overeen met deze randvoorwaarden en wordt hierdoor getypeerd als inbrei-
dingslocatie.  
De gemeente is van oordeel dat de woningvoorraad onvoldoende is toegesneden op 
de bevolking van de toekomst. Er is onvoldoende aanbod voor de te verwachte vraag 
van senioren en starters. Deze kunnen moeilijk aan een woning komen. Naast veran-
dering in samenstelling is tevens een zekere uitbreiding van de woningvoorraad nodig. 
Als uitgangspunt hierbij hanteert de gemeente het benutten van inbreidingslocaties 
boven uitbreidingslocaties. 
 
Het plangebied is aangeduid als ontwikkelingslocatie industrieterreinen Beneden-
Leeuwen Oost. Aan de oostzijde van Beneden-Leeuwen ligt een groot gebied met een 
industriële functie. De bedrijventerreinen die hier zijn gelegen zijn voor een deel ver-
ouderd. Verwacht wordt dat binnen de planperiode van de visie revitalisering van de 
industriegebieden aan de orde zal komen. Op het moment dat er ruimte vrijkomt in dit 
gebied heeft de gemeente als beleid dat deze locaties eerst moeten worden ingevuld 
met bedrijvigheid alvorens er wordt overgegaan tot uitbreiding (inbreiding voor 
uitbreiding). Aan deze zijde van Beneden-Leeuwen is een afwisselend bedrijfstype 
mogelijk van grootschalig tot kleinschalig, maar ook kantoren. Het is van belang dat bij 
nieuwbouw op strategische locaties, bijvoorbeeld gelegen aan de Van Heemstraweg 
of andere doorgaande routes de bedrijvigheid zich aan die routes presenteert. 
 
De voorgenomen ontwikkeling zet in op inbreiden van de locatie met kleinschalige be-
drijvigheid. Het stedenbouwkundig ontwerp draagt zorgt voor een representatieve ge-
velwand richting de Van Heemstraweg. Tevens draagt de toevoeging van de woon-
werkunits bij aan een passende overgang van het woongebied naar het bedrijventer-
rein. Voorliggend plan is hierdoor in lijn met het beleid, zoals dit verwoord is in de ont-
wikkelingsvisie. 
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Welstandsnota 2004 
Het welstandsbeleid voor West Maas en Waal is opgesteld vanuit de overtuiging dat 
de gemeente, ondernemers en inwoners het belang van een aantrekkelijke gebouwde 
omgeving dienen te behartigen. De gevels van gebouwen en andere bouwwerken 
vormen samen de dagelijkse leefomgeving. Het welstandstoezicht is bedoeld om, in 
alle openheid, een bijdrage te leveren aan de schoonheid en de aantrekkelijkheid van 
West Maas en Waal.  
 
Het bestemmingsplan regelt onder meer de functie en het ruimtebeslag van bouwwer-
ken voor zover dat nodig is voor een goede ruimtelijke ordening. Datgene dat door het 
bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt, kan niet door welstandscriteria worden te-
gengehouden. De architectonische vormgeving van bouwwerken valt buiten de reik-
wijdte van het bestemmingsplan en wordt exclusief door de welstandsnota geregeld. 
Welstandscriteria kunnen waar nodig de ruimte die het bestemmingsplan biedt invul-
len ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteit, het welstandsadvies kan zich dan richten 
op de gekozen invulling binnen het bestemmingsplan.  
 
In de kern Beneden-Leeuwen zijn in totaal 10 welstandsgebieden onderscheiden. Aan 
ieder gebied zijn één of meerdere weerstandsniveaus toegekend. De zogenaamde 
gebiedsgerichte criteria. De navolgende afbeelding bevat een fragment van de ge-
biedsindeling uit de welstandsnota.  
 

Fragment met de verschillende welstandsgebieden     bron: welstandsnota gemeente West Maas en Waal 



SAB 12 
 

 
1. Dorpskernen 
2. Lintbebouwing 
3. Voor- en naoorlogse planmatige woningbouw 
4. Introverte woningbouw 
5. Recente planmatige woningbouw en nieuwbouw 
6. Individuele woningbouw 
7. Bedrijven, kantoren en grootschalige voorzieningen 
8. Industrie- en haventerrein 
9. Sport- en recreatiegebieden 
10. Uiterwaarden en natuurgebieden 
 
Van elk gebied is op basis van de aanwezige kwaliteit het gewenste welstandsniveau 
vastgesteld. Voor de gemeente West Maas en Waal is onderscheid gemaakt in zeer 
waardevolle welstandsgebieden, bijzondere welstandsgebieden en reguliere wel-
standsgebieden. Alle regulier bouwvergunningplichtige bouwplannen in een gebied 
zullen op het vastgestelde niveau aan de gebiedsgerichte criteria worden getoetst. 
Ontwerpen die, doelbewust of noodzakelijkerwijs, van de gebiedsgerichte criteria af-
wijken, zullen met behulp van de algemene criteria beoordeeld worden. Het niveau 
van ‘redelijke eisen van welstand’ ligt dan uiteraard hoog, het is immers redelijk dat er 
hogere eisen worden gesteld aan de zeggingskracht en het architectonisch vakman-
schap naarmate een bouwwerk zich sterker van zijn omgeving onderscheidt. Ook in 
geval van (voorgedragen) monumenten en karakteristieke panden ligt het niveau van 
‘redelijke eisen van welstand’ op het hoogste niveau. 
 
Onderhavig plangebied is gelegen in het welstandsgebied 7 Bedrijven, kantoren en 
grootschalige voorzieningen. De bedrijven- en kantorenterreinen en grootschalige 
voorzieningen vallen allen onder het welstandsniveau 3; regulier welstandgebied. De 
bebouwing langs de Van Heemstraweg betreft echter een zichtlocatie. Voor dit deel 
van het plangebied geldt echter het welstandsniveau 2; zijnde een bijzonder wel-
standsgebied. 
 
Bij verbouwing en/of renovatie dient aangesloten te worden op de bestaande verkave-
ling, positionering, oriëntatie en architectonische vormgeving van de aanwezige be-
bouwing. Bij (vervangende) nieuwbouw is afwijken van de bestaande verkaveling, po-
sitionering, oriëntatie en architectonische vormgeving van de aanwezige bebouwing 
mogelijk en op stedenbouwkundig geëigende locaties zelfs wenselijk. 
 
Conclusie 
Het plan voldoet aan de gemeentelijke beleidsuitgangspunten doordat ingezet wordt 
op de herstructurering van een deels verouderd bedrijventerrein middels realisatie van 
woon-werkunits.   

3.4 Conclusie 

Gesteld kan worden dat de realisatie van de beoogde nieuwbouw aansluit bij het be-
leid op zowel provinciaal, regionaal als gemeentelijk niveau, dat hoofdzakelijk gericht 
is op de intensivering van bestaand bebouwd gebied en de kwalitatieve ontwikkeling 
van de regio.   
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4 Planbeschrijving 

4.1 Beheer 

De gemeente West Maas en Waal streeft naar inbreiding boven uitbreiding met be-
houd van bestaande karakteristieken en waarden. Met dit plan wordt de geldende be-
stemming van het plangebied gewijzigd, in die zin dat in plaats van de grootschalige, 
meer milieubelastende bedrijvigheid, kleinschalige, meer milieuvriendelijke bedrijven 
met bedrijfswoning mogelijk worden gemaakt. Bedrijfswoningen zijn overigens op ba-
sis van het geldend plan ook al mogelijk. Het bieden van de mogelijkheid tot het bou-
wen van woningen in combinatie met bedrijvigheid sluit aan bij het karakter van het 
omliggende gebied, omdat deze combinatie namelijk al voorkomt, zoals aan Het Am-
bacht. De toegelaten bebouwing sluit wat betreft schaal aan op de omliggende be-
bouwing.  

4.2 Inrichtingsvoorstel 

Het plan voorziet in de realisatie van woon-werkunits, (bijbehorende) openbare we-
gen, een watergang en waterberging. De woon-werkunits zijn op afzonderlijke perce-
len in het plangebied voorzien. Om aansluiting te vinden met de directe omgeving zijn 
deze percelen geënt op een noord-zuid gerichte structuur. De voorgenomen ontwikke-
ling draagt hierdoor bij aan een uniformer beeld en relatie tussen het plangebied en 
Het Ambacht. Structuurdragers zijn hierin de situering van de percelen, de water-
gang(en), de bomen en de brede entree aan de Van Heemstraweg. Onderstaande af-
beelding geeft inzicht in de toekomstige situatie van het plangebied. 

Inrichtingsschets van het plangebied d.d. 31-8-2010             bron: J&J Adviseurs 
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Belangrijk uitgangspunt is dat de woon- en werkkavels zoveel mogelijk tegenover el-
kaar worden gesitueerd. Hiermee dient te worden voorkomen dat zicht op achterzijden 
of dode gevels en opslag van goederen ontstaat. Om aan voorgaande uitgangspunten 
tegemoet te kunnen komen is gekozen om de woon-werkunits te situeren aan een 
ontsluitingsweg in de vorm van een lus. In het noordwesten van het plangebied staat 
deze lus in verbinding met Het Ambacht middels een langzaamverkeersroute. De 
hoofdontsluiting van het plangebied vindt via de Van Heemstraweg plaats. Het plan-
gebied is gelegen tussen het woongebied en het bedrijventerrein in Beneden-
Leeuwen. De ontwikkeling van woon-werkunits fungeert hierdoor als een geschikte 
combinatie in dit overgangsgebied. De opritten voor de percelen in het oosten van het 
plangebied zijn aan elkaar gekoppeld om de watergang zo veel mogelijk intact te la-
ten.   
 
De percelen hebben een oppervlakte die varieert tussen de circa 870 m2 en circa 
1.320 m2. De woon-werkunits betreffen woningen met kleinschalige bedrijfjes en wor-
den in de vorm van twee bouwlagen met een kap gerealiseerd. De bebouwing heeft 
een maximale goot- en nokhoogte van respectievelijk 9 en 10 m. De bedrijfjes dienen 
te vallen binnen categorie 1 en 2 van de lijst van bedrijfsactiviteiten, zoals is opgeno-
men in de bijlage van de regels. 
Vanwege hindercirkels van de nabij gelegen bedrijven aan het Ambacht 11 en 13 is 
het niet mogelijk om in de noordwesthoek van het plangebied bedrijfswoningen op te 
richten. Bovendien is het uiteindelijk niet langer noodzakelijk gebleken om percelen te 
realiseren waarop alleen bedrijfsgebouwen kunnen worden gerealiseerd. Als gevolg 
daarvan is het zuidwestelijke gedeelte buiten dit bestemmingsplan gelaten. 
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5 Onderzoek/verantwoording 

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is een nieuw stedenbouwkundig plan 
opgesteld. De onderzoeken die zijn gebaseerd op een ouder initiatief en stedenbouw-
kundig plan voor deze locatie uit 2008 zijn echter nog steeds actueel om te gebruiken 
bij de onderbouwing van voorliggend plan, omdat enerzijds wet- en regelgeving op die 
punten geen actualisatie vraagt, maar anderzijds het huidige initiatief niet tot hogere 
intensiteiten zal leiden. De conclusies uit die onderzoeken zijn dan ook in voorliggend 
bestemmingsplan opgenomen. Uitsluitend voor wat betreft het aspect geluid is actua-
lisatie van het onderzoek noodzakelijk en reeds uitgevoerd.  

5.1 Geluidhinder  

De mate waarin het geluid het woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet ge-
luidhinder. In het bestemmingsplan moet volgens de Wet geluidhinder worden aange-
toond dat gevoelige functies (zoals een woning) een aanvaardbare geluidsbelasting 
hebben als gevolg van omliggende (spoor)wegen en industrieterreinen. Onderhavig 
plan voorziet in de realisatie van een geluidgevoelige functie. 

5.1.1 wegverkeer 

De mate waarin het geluid, veroorzaakt door het wegverkeer, het woonmilieu mag be-
lasten, is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh). De Wet stelt dat in principe de ge-
luidbelasting op woningen de 48 dB niet mag overschrijden. Wanneer een bestem-
mingsplan nieuwe woningen of andere geluidsgevoelige bebouwing toestaat, stelt de 
Wet geluidhinder de verplichting akoestisch onderzoek te verrichten naar de geluidbe-
lasting ten gevolge van alle wegen op een bepaalde afstand van die woningen.  

 

Voorliggend plan voorziet in de realisatie van geluidsgevoelige bebouwing in de vorm 
van woningen in de woon-werkunits. De wegen in de directe omgeving van het plan-
gebied, met uitzondering van de Van Heemstraweg, vallen onder het 30 km/uur regi-
me en zijn daarmee uitgezonderd van akoestisch onderzoek. De geluidshinder van de 
Van Heemstraweg op de beoogde woningbouw dient te worden onderzocht. Als ge-
volg daarvan heeft SAB Arnhem BV1 een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Dit onder-
zoek is gebaseerd op het stedenbouwkundig plan, zoals opgenomen in het vooront-
werpbestemmingsplan. Actualisatie van het onderzoek aan het nieuwe 
stedenbouwkundig plan, dat is opgenomen in voorliggend bestemmingsplan, is niet 
nodig, omdat ter plekke van de gewijzigde delen in de noordwesthoek voldaan wordt 
aan de voorkeursgrenswaarde. Uit het onderzoek kan het volgende worden geconclu-
deerd.   
 
Uit de berekende geluidsbelastingen blijkt dat bij twee woningen de voorkeursgrens-
waarde van 48 dB wordt overschreden. De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van 
het wegverkeer op de Van Heemstraweg bedraagt 58 dB, inclusief aftrek ex artikel 
110g Wgh en afronding. De optredende geluidsbelastingen zijn hiermee lager dan de 
hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB.  
 

                                                      
1  SAB Arnhem BV, akoestisch onderzoek Beneden-Leeuwen, De Krozenbogerd, 9 juni 2010 
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Verlening van hogere waarden 
Het doel van de Wgh is geluidhinder te voorkomen. Maatregelen om de voorkeurs-
grenswaarde te bereiken zijn bijvoorbeeld het toepassen van stil wegdek op de Van 
Heemstraweg, het vergroten van de afstand tussen de woningen of het toepassen van 
dove gevels. Gezien de beperkte schaal van dit plan lijkt het niet mogelijk of gewenst 
om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot een 
waarde die lager is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
Voor deze twee bedrijfswoningen kan door de gemeente een hogere waarde worden 
verleend. Om een hogere waarde aan te vragen moet de situatie passen in het ge-
meentelijk geluidsbeleid ten aanzien van het aanvragen van hogere waarden. In het 
plangebied worden woon-werkunits mogelijk gemaakt. De woningen zijn noodzakelijk 
in verband met de bedrijfsvoering van de bijbehorende bedrijven. 
De gemeente heeft het stuk “Beleidsregel Hogere Waarde Wet geluidhinder gemeente 
West Maas en Waal” opgesteld. Hierin staat het ontheffingscriterium: “Het betreft een 
grond- of bedrijfsgebonden woning”. Dit ontheffingscriterium is in deze situatie van 
toepassing. De situatie past in het gemeentelijk beleid. Hierdoor kan voor deze wonin-
gen een hogere waarde worden verleend door de gemeente. De te verlenen hogere 
waarden zijn:  
  
Woning Aan te vragen hogere 

waarden in dB 
W06 58 
W07 50 

 
Bepaling van de binnenwaarde voor het Bouwbesluit 
Op grond van het Bouwbesluit dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij wo-
ningen ten gevolge van wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai gegarandeerd te 
worden.  
 
De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB bij de twee bedrijfswonin-
gen gebeurt alleen door de Van Heemstraweg. De overige wegen nabij het plange-
bied zorgen niet voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde op de twee 
bedrijfswoningen. Omdat bij deze twee bedrijfswoningen maar één weg zorgt voor de 
overschrijding, hoeft er geen cumulatie te worden uitgevoerd. 
 
De hoogste geluidsbelasting op de woningen bedraagt 58 dB, inclusief aftrek ex artikel 
110g Wgh en afronding. Zonder deze aftrek bedraagt de hoogste geluidsbelasting 
daardoor 63 dB. Om de binnenwaarde bij de woningen te halen, moet een minimale 
geluidsisolatie van (63-33=) 30 dB worden bereikt.  
Ter indicatie: volgens artikel 3.2 lid 3 van het Bouwbesluit 2003 bezit een standaard 
gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. In een aanvullend bouwa-
koestisch onderzoek moet worden onderzocht of aanvullende gevelmaatregelen nodig 
zijn.  
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Waarborgen van het wooncomfort 
Het plangebied is een geluidsbelaste locatie met een geluidsbelasting van meer dan 
53 dB en daarom moet bij de beoordeling van het plan en bij de verlening van de ho-
gere waarden ook nog worden gekeken naar zogenaamde compenserende factoren 
(aanvullende eisen ten aanzien van het wooncomfort). In dit plan kunnen de volgende 
zaken als compenserende factoren worden aangemerkt: 
− Alle woningen in dit plan hebben één of meerdere geluidsluwe gevels2.  
− De buitenruimte kan bij woningen aan de geluidsluwe zijde van de woning worden 

gerealiseerd zijn.  
− Minimaal één slaapkamer kan aan de geluidsluwe gevel worden gerealiseerd. 
 
Vanuit een akoestisch oogpunt kan worden gesteld dat er sprake is van een goede 
ruimtelijke ordening. 

5.1.2 Industrielawaai 

Het plangebied ligt niet in een geluidscontour van een gezoneerd industrieterrein. Het 
aspect industrielawaai is derhalve niet verder behandeld. 

5.2 Bedrijven en milieuzonering 

Indien door middel van een plan nieuwe, milieuhindergevoelige functies mogelijk wor-
den gemaakt, dient te worden aangetoond dat deze niet worden gerealiseerd binnen 
de hinderzone van omliggende bedrijven. Anderzijds mogen milieuhindergevoelige 
functies in de directe omgeving van het plangebied niet negatief worden beïnvloed 
door de ontwikkelingen die met het plan mogelijk worden gemaakt en mogen omlig-
gende (agrarische) bedrijven niet in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden aange-
tast. Ten behoeve hiervan heeft de gemeente West Maas en Waal het project ge-
toetst3. De conclusies uit deze toets zijn als volgt: 

5.2.1 bedrijven 

De aangegeven hindercirkels van de in de omgeving van het Plan Walraven gelegen 
bedrijven kunnen met uitzondering van het agrarisch bedrijf aan de Van Heemstraweg 
47 met één afstandsstap worden verkleind omdat sprake is van de omgevingstype 
gemengd gebied. De aan te houden afstanden staan aangegeven op de situatieteke-
ning die als bijlage is bijgevoegd. 
Voor het agrarisch bedrijf aan de Van Heemstraweg 47 blijft de afstand van 50 meter 
gelden. Dit betekent dat er binnen deze hindercirkel, die voor een klein gedeelte over 
het plangebied valt, geen woning mag worden gerealiseerd. In onderhavige situatie 
zijn geen woning binnen de contour van 50 meter gepland.   
 
De overige bedrijven leveren ook geen belemmeringen op voor de realisatie van het 
beoogde plan Walraven. 
 

                                                      
2  Geluidsluwe gevel: gevel waarop de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden. 
3  Gemeente West Maas en Waal, 21 september 2009, hindercirkels plan Walraven te Beneden-Leeuwen 
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Voor de percelen aan Het Ambacht kan het volgende worden geconcludeerd. Op de 
aangrenzende percelen rond het bestemmingsplan zijn bestaande bedrijven en wo-
ningen aanwezig. De bestaande bedrijven mogen op grond van het bestemmingsplan 
´Bedrijventerreinen´ milieucategorie 3.2 zijn. Voor gemengd gebied geldt voor de 
nieuwe woningen in het plan Krozenbogerd een richtafstand van 50 meter tot deze 
bedrijven (brochure Bedrijven en Milieuzonering, VNG). 
In de feitelijke situatie zijn echter op de percelen Het Ambacht 5, 7, 9 en 11 uitsluitend 
bedrijven aanwezig van categorie 1 en 2. Op het perceel Nijverheidsweg 6 / Het Am-
bacht 13 wordt een bedrijf gevestigd dat in principe milieucategorie 3.1 heeft, maar 
qua bedrijfsoppervlak (330 m2) vergelijkbaar is met categorie 2. 
De percelen zijn dermate klein, dat het niet voor de hand liggend is dat hier in de toe-
komst bedrijven gevestigd zullen worden, die feitelijk het best aansluiten bij milieuca-
tegorie 3 of 4. 
 
Door het realiseren van bedrijfswoningen in het plan Krozenbogerd zullen de be-
staande bedrijven in hun huidige omvang en functie niet belemmerd worden. Voor 
toekomstige uitbreidingen kunnen eventueel wel belemmeringen ontstaan. 
Anderzijds zullen de nieuwe woningen geen hinder ondervinden van de bestaande 
bedrijven. 
 
Voor meer informatie wordt verwezen naar de bijlagen.  

5.2.2 Conclusie 

Het aspect bedrijven en milieuzonering is geen belemmering voor de uitvoering van 
het plan. 
 
 

5.3 Bodem 

Voordat het bestemmingsplan kan worden vastgesteld, moet worden aangetoond dat 
de kwaliteit van de bodem en het grondwater geschikt is voor de beoogde ontwikke-
ling.  

 

In juli 2007 is door TOP Milieu B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd4 
voor het noordelijke deel van het plangebied. Dit onderzoek is bijgevoegd als bijlage.  
Het onderzoek is uitgevoerd volgens NEN 5740 systematiek. Als onderzoekshypothe-
se is aangehouden dat de onderzoekslocatie als ‘niet verdacht’ wordt aangemerkt. Er 
zijn, verspreid over het plangebied, grondboringen uitgevoerd en mengmonsters ge-
nomen. Uit de onderzoeksresultaten blijkt, dat er geen gehaltes boven de streefwaar-
den zijn aangetroffen. Daarmee kan het noordelijke deel van het plangebied met ‘niet 
verdacht’ worden aangeduid. Aanvullend onderzoek voor deze locatie wordt niet 
noodzakelijk geacht. 

 

                                                      
4   TOP Milieu B.V., ‘Verkennend bodemonderzoek Deel A Van Heemstraweg 42 te Beneden-Leeuwen’,  

     d.d. 6 augustus 2007, rapportnummer 1807021 
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In oktober 2007 is door EnviroPlan B.V. een verkennend bodemonderzoek, een ver-
kennend asbestonderzoek en een nader bodemonderzoek voor (onder andere) de 
planlocatie uitgevoerd5. De rapportage van deze onderzoeken is separaat bijgevoegd. 
Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd volgens NEN 5740 systematiek. Het 
verkennend asbestonderzoek is uitgevoerd volgens NEN 5707 systematiek.  

 

Uit de onderzoeksgegevens van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat er in het 
grootste deel van het plangebied geen verontreinigingen in grond en grondwater zijn 
aangetroffen. Wel blijkt het grondwater in een klein deel van het plangebied licht ver-
ontreinigd te zijn met zink. Verder is er op de locatie van de voormalige lijmopbreng-
machines een verontreiniging met minerale olie aangetroffen. De omvang van de licht 
tot matig met minerale olie verontreinigde grond bedraagt circa 40 m3. Daarmee wordt 
volumecriterium van 25 m3 boven de interventiewaarde niet overschreden. Sanering 
op grond van de Wet bodemsanering is betreffende deze locatie niet noodzakelijk. 
 
Het verkennend bodemonderzoek wijst ook op de aanwezigheid van asbest in de bo-
dem. Uit het verkennend asbestonderzoek blijkt, dat op 4 locaties in het onderzoeks-
gebied de bodemverontreiniging de interventiewaarde overschrijdt. Deze verontreinig-
de locaties moeten worden gesaneerd. Met betrekking tot het saneren van deze 
locatie is bij de provincie Gelderland een BUS-aanvraag ingediend. Deze aanvraag is 
inmiddels goedgekeurd. Een reactie van de provincie Gelderland is als bijlage bijge-
voegd. 

 

De gemeente West Maast en Waal onderschrijft de bovenstaande conclusies van de 
verrichte onderzoeken. Na sanering van de met asbest verontreinigde locaties zijn 
geen bodemhygiënische omstandigheden aanwezig welke een beletsel of beperking 
vormen ten aanzien van het beoogde gebruik op de locatie. 
 
Conclusie 
Hiermee vormt de milieuhygiënische bodemkwaliteit geen belemmering voor de uit-
voerbaarheid van voorliggend plan. 

5.4 Archeologische en cultuurhistorische waarden 

Archeologische waarden 
Ingevolge de CULTUUR Archeologie kaart van de provincie Gelderland (zie afbeel-
ding CULTUUR Archeologie) rust op het oostelijk deel van het plangebied een hoge 
en op het overige deel van het plangebied een middelhoge archeologische verwach-
tingswaarde. Een (middel)hoge archeologische verwachtingswaarde houdt in dat de 
kans op het aantreffen van archeologische waarden reëel wordt geacht. Het uitvoeren 
van een inventariserend archeologisch onderzoek is in het kader van genoemde ont-
wikkelingen dan ook noodzakelijk. 
 
 
 

                                                      
5   EnviroPlan B.V., ‘Verkennend bodemonderzoek, verkennend asbestonderzoek en nader  

     bodemonderzoek Van Heemstraweg 42, Beneden-Leeuwen’, d.d. 2 november 2007, rapportnummer  

     P-074612A/R01 
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Uitsnede CULTUUR Archeologie (bron: www.gelderland.nl) 

 
Door Becker & Van de Graaf is in december 2007 een inventariserend veldonderzoek 
(IVO) uitgevoerd6. Een dergelijk onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een 
verkennend booronderzoek. Het onderzoek is separaat bijgevoegd. 
 
Uit het bureauonderzoek blijkt, dat in het plangebied een hoge archeologische ver-
wachtingswaarde geldt. Op basis van vondstmeldingen en waarnemingen uit de direc-
te omgeving van het plangebed mag verondersteld worden dat de hoge verwachting 
van toepassing is op de periode IJzertijd en Romeinse Tijd. 
 
Op basis van het verkennend booronderzoek kan geconcludeerd worden dat de bo-
dem ter hoogte van de boringen vanaf 80 cm diepte grotendeels intact is. Tevens is 
er, op een diepte van 80 cm beneden maaiveld, een fragment keramiek uit de Ro-
meinse Tijd aangetroffen. Als de graafwerkzaamheden niet dieper reiken dan 70 cm, 
worden de archeologisch relevante lagen niet geschaad. Bij diepere ontgravingen 
worden de archeologische waarden wel bedreigd. Daarnaast heeft het booronderzoek 
aangetoond dat het plangebied op de oeverwalafzettingen van een oude stroomgordel 
is gesitueerd.  
 
Deze bevindingen leiden ertoe dat Becker & Van de Graaf een archeologisch vervolg-
onderzoek in de vorm van proefsleuven noodzakelijk acht. Een karterend booronder-
zoek wordt afgeraden gezien de grote hoeveelheid puin in de toplaag. 
 
Op verzoek van de gemeente West Maas en Waal heeft RAAP Archeologisch Advies-
bureau in februari 2008 een beoordeling verricht van het onderzoek van Becker & Van 
de Graaf.  
 

                                                      
6  Becker & Van de Graaf, ‘Inventariserend Veldonderzoek verkennende fase, Van Heemstraweg 42 

   Beneden Leeuwen’, december 2007, CIS-code 24512 
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Betreffende de reeds door Becker & Van de Graaf onderzochte delen van het plange-
bied concludeert RAAP dat er geen overtuigende aanwijzingen zijn gevonden van ar-
cheologische waarden, terwijl Becker & Van de Graaf het plangebied hebben onder-
zocht middels een zeer fijnmazig boorgrid. RAAP concludeert dat voor het reeds 
onderzochte gedeelte van het plangebied geen nader onderzoek noodzakelijk is.  
 
De niet onderzochte delen van het plangebied kunnen alsnog worden verkend door 
middel van een booronderzoek in een grid van 6 boringen per hectare. Indien hierin 
vindplaatsen worden aangetroffen, kan een proefsleuvenonderzoek alsnog noodzake-
lijk zijn. Indien geen vindplaatsen worden gevonden, is verder onderzoek niet nodig en 
kan het gebied zonder belemmeringen van de archeologische belangen verder wor-
den ontwikkeld. 

 

De gemeente West Maas en Waal ondersteunt de beoordeling door RAAP. Voor het 
niet onderzochte deel van het plangebied dient een inventariserend archeologisch on-
derzoek uitgevoerd te worden middels een booronderzoek in een grid van 6 boringen 
per hectare. 
 
Als gevolg van deze conclusie heeft bureau SOB7 Research een aanvullend onder-
zoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat een aanvullend archeologisch onderzoek 
niet noodzakelijk is, mits de gronden niet dieper dan 1,50 meter beneden maaiveld 
worden geroerd.  
Ook dit rapport is weer voorgelegd aan RAAP. RAAP concludeert dat, indien de gron-
den dieper dan 1,5 m worden geroerd, eveneens geen belemmeringen vanuit archeo-
logie bestaan. 
 
Voor meer informatie wordt verwezen naar de bijlagen.  
 
Cultuurhistorische waarden 
In de directe omgeving van het plangebied en het plangebied zelf bevinden zich geen 
cultuurhistorische waarden waar in de planontwikkeling rekening mee moet worden 
gehouden. 
 
Conclusie 
Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het 
plan.  

                                                      
7     SOB Research, instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek, Aanvullend Inventariserend 

Veldonderzoek door middel van grondboringen Van Heemstraweg 42, Beneden-Leeuwen, Gemeente 

West Maas en Waal, Heinenoord, februari 2008 (concept) 
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5.5 Watertoets 

5.5.1 Rijksbeleid 

Het Rijksbeleid ten aanzien van water is neergelegd in de Vierde Nota Waterhuishou-
ding (1998). Hierin is aangegeven dat het waterbeheer in Nederland moet zijn gericht 
op een veilig en goed bewoonbaar land met gezonde duurzame watersystemen. Om 
dit te bereiken moet zoveel mogelijk worden uitgegaan van een watersysteembenade-
ring en integraal waterbeheer. In de nota is onder andere aangegeven dat stedelijk 
water meer aandacht moet krijgen. Volgens de nota Waterbeheer 21e eeuw moet aan 
het watersysteem meer aandacht worden gegeven om de natuurlijke veerkracht te 
benutten. Voorkomen van afwenteling door het hanteren van de drietrapsstrategie 
"vasthouden-bergen-afvoeren" staat hierbij centraal. Ook in stedelijke uitbreidingen 
dient daarom het overtollige hemelwater beter vastgehouden te worden. 

5.5.2 Provinciaal beleid 

Waterhuishoudingsplan “Water leeft in Gelderland”  
Het nieuwe waterhuishoudingsplan “Water leeft in Gelderland” (WHP-3) is op 
15 december 2004 vastgesteld. Het waterhuishoudingsplan schetst de mogelijkheden 
om de kansen van water voor mens en natuur goed te benutten in Gelderland. De 
provincie zal de uitvoering specifiek stimuleren in een aantal integrale projecten. In 
deze zogenaamde sleutelprojecten wordt gezocht naar mogelijkheden om de samen-
werking in de uitvoering te optimaliseren. Daarbij zal worden gekeken naar de moge-
lijkheden voor het verbeteren van het uitvoeringsinstrumentarium. Naast kansen voor 
verbetering van de kwaliteit van onze leefomgeving zijn er ook maatregelen noodza-
kelijk om veiligheid te blijven bieden tegen overstroming met rivierwater en om water-
overlast na hevige regenval te voorkomen.  
 
Voor ‘stedelijk’ gebied zijn de inrichting en het beheer van het waterhuishoudkundig 
systeem gericht op: 
− het voorkomen of beperken van wateroverlast; 
− de ontwikkeling en het behoud van de natuur in het stedelijk gebied; 
− het voorkomen van zettingen; 
− het herbenutten van ontwateringswater voor drink- en industriewatervoorziening of 

voor herstel van verdroogde natuur; 
− het weren van (diepe) drainage en het voorkomen van instroming van oppervlakte-

water op de riolering; 
− het beperken van de vuilbelasting door riooloverstorten; 
− het beperken van de invloed van bronbemaling. 
Voor bestaand bebouwd gebied geldt dat bij inrichting en herstructurering waterneu-
traal wordt gebouwd en kansen worden aangegrepen om een eventuele bestaande 
afwenteling te verminderen. Bij herstructurering zijn voldoende infiltratie en waterber-
ging uitgangspunten. Voor waterbeheer in stedelijk gebied geldt voorts: 
1. vasthouden, bergen en afvoeren van water; 
2. niet vervuilen, zuinig gebruiken, hergebruik, schoonmaken van water. 
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Ontwerp-Waterplan Gelderland 2010-2015 
Het provinciaal beleid is verwoord in ontwerp Waterplan Gelderland 2010-2015. Hierin 
staat verwoord hoe de provincie wil zorgen voor voldoende schoon water én droge 
voeten. Het ontwerp Waterplan Gelderland 2010-2015 is op 9 december 2008 door 
Gedeputeerde Staten vastgesteld. 
 
Het Waterplan wordt de opvolger van het huidige derde Waterhuishoudingsplan 
(WHP3). Het beleid uit WHP3 wordt grotendeels voortgezet. Het ontwerp Waterplan is 
tegelijk opgesteld met de ontwerp water(beheer)plannen van het Rijk en de water-
schappen. In het plan staan de doelen voor het waterbeheer, de maatregelen die 
daarvoor nodig zijn en van wie ze gaat uitvoeren. Voor oppervlaktewaterkwaliteit, 
hoogwaterbescherming, regionale wateroverlast, watertekort en waterbodems gelden 
provinciebrede doelen. Voor een aantal functies, zoals landbouw, natte natuur, water-
bergingsgebieden en grondwaterbeschermingsgebieden, zijn specifieke doelen ge-
formuleerd. Voor de realisatie van bepaalde waterdoelen zijn ruimtelijke maatregelen 
nodig. Hiervoor krijgt het Waterplan op basis van de nieuwe Waterwet de status van 
structuurvisie en is beschreven welke instrumenten uit de Wet ruimtelijke ordening de 
provincie daarvoor wil inzetten.  

5.5.3 Beleid waterschap 

Het beleid uit het Waterbeheerplan 2010-2015 van Waterschap Rivierenland is er op 
gericht schoon hemelwater niet af te voeren naar de riolering. In het kader van duur-
zaam waterbeheer is het gewenst om bij alle nieuwbouw maximale afkoppeling van 
het hemelwater toe te passen. Hierbij hanteert het waterschap de drietrapsstrategie 
vasthouden, bergen en afvoeren. Het schone hemelwater dient geïnfiltreerd te worden 
in de bodem of anders via een bodempassage afgevoerd te worden naar het opper-
vlaktewater.  
 
Legger wateren 
Een legger van het waterschap omvat het volgende; de afmetingen van de wateren, 
de afmetingen en constructie van stuwen, sluizen, duikers en gemalen (kunstwerken) 
en wie wat moet doen als het gaat om het onderhoud van het water. Waterschap Ri-
vierenland is verantwoordelijk voor het waterbeheer in haar gebied. Om de relevante 
wateren goed te kunnen beheren, legt het waterschap essentiële informatie over wa-
teren vast in de legger. Voor dit plan zijn de A-watergangen van belang. In en nabij 
het plangebied zijn enkele A-watergangen aanwezig. Deze watergangen worden be-
schermd via de Keur. Daarin zijn gebods- en verbodsbepalingen opgenomen die de 
aanleg en het onderhoud van de watergangen moeten waarborgen. De gronden vanaf 
de insteek van de watergang tot 4 meter daarnaast dienen vrij te worden gehouden 
van bebouwing en bouwwerken ter bescherming van het profiel en het onderhoud.  
 
In voorliggend bestemmingsplan zijn de A-watergangen bestemd als “Water” en heb-
ben eveneens de dubbelbestemming Waterstaat - Beschermingszone watergang. Ook 
ter plekke van de duikers is deze dubbelbestemming geprojecteerd. Dit ten behoeve 
van de bescherming van het profiel en het onderhoud van de watergang (zie wijze van 
bestemmen). Op de navolgende afbeelding is een uitsnede van de legger van Bene-
den-Leeuwen opgenomen. Hierop zijn de A-watergangen met een groenblauwe lijn 
weergegeven. 
 



SAB 24 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitsnede legger Waterschap Rivierenland               bron: Waterschap Rivierenland 

5.5.4 Situatie plangebied 

DHV heeft in november 2007 een wateradvies opgesteld. Doordat inmiddels een 
nieuw stedenbouwkundig plan is opgesteld, zijn de uitgangspunten voor het waterad-
vies gewijzigd. DHV is heeft het wateradvies aangepast8 op het nieuwe stedenbouw-
kundige plan. De resultaten van het wateradvies zijn in de navolgende alinea’s ver-
werkt. Het wateradvies is bijgevoegd als bijlage aan dit plan.  
 
Voldoende ontwatering en drooglegging 
Voldoende ontwatering wordt verkregen door het terrein op te hogen. De advieshoog-
te voor de wegen en het parkeerterrein is 5,9 m +NAP. Voor gebouwen met kruipruim-
te geldt als advieshoogte voor het vloerpeil 6,2 m +NAP. Daarnaast moeten de maai-
veldhoogtes aansluiten op omliggende terreinen en bebouwing. 
 
Voldoende waterberging 
Door verbreding van watergangen en door de verdwijning van een duiker wordt wa-
terberging gecreëerd in het plangebied. Door deze maatregelen kan 170 m³ water 
worden geborgen. Dit betekent dat voldoende water geborgen kan worden binnen het 
plangebied. 
 
Waarborging waterkwaliteit 
Afstromend hemelwater van daken mag rechtstreeks geloosd worden op oppervlak-
tewater, mits geen uitlogende dakmaterialen worden toegepast. Voor het lozen van 
afstromend hemelwater van de wegen en de terreinen is een zuivering vereist. De 
wegen liggen voor het grootste deel langs de watergangen of de wadi. De wegen 
worden op één oor gelegd en het water van de wegen zal via de berm afstromen naar 

                                                      
8  DHV b.v. (januari 2010), Waterhuishouding Walraven Bever Terrein, Watertoets en -advies,  

    projectnummer: C4032-01.001 
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oppervlaktewater of de wadi. De bermen hebben een breedte van circa 2 meter en 
hebben een zuiverende functie. De verwachting is dat het water afstromend van de 
woon-werkkavels niet verontreinigd is. De lozing van deze verharding dient boven-
gronds en dus zichtbaar plaats te vinden naar het oppervlaktewater 
 
Voldoende afvoercapaciteit 
Binnen het plangebied van deze studie hoeft geen ruimte gereserveerd te worden 
voor de A-watergang die ten westen van het plangebied ligt, omdat nabij de Bea-
trixstraat een nieuwe duiker aangelegd kan worden met voldoende afvoercapaciteit. 
Binnen het plangebied ligt een A-watergang. De kans om de capaciteit van deze dui-
ker te vergroten dient benut te worden. De duiker dient vergroot te worden tot een 
diameter van minimaal 1.000 mm. 
 
Onderhoudbare watergangen 
Het onderhoud van de A-watergang valt onder verantwoordelijkheid van het water-
schap. De B-watergang wordt onderhouden door de gemeente. 
 
Advies waterschap  
Het concept-waterhuishoudingsplan is beoordeeld door het waterschap Rivierenland 
en sluit grotendeels aan bij de wensen en eisen van het waterschap. Op een aantal 
punten heeft het plan aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen. Deze op-
merkingen zijn verwerkt in het definitieve waterhuishoudingsplan.  
Verder geeft het waterschap een aantal suggesties ten aanzien van welke gegevens 
het waterschap in het bestemmingsplan terug wil zien.  
 
Voor meer informatie wordt verwezen naar de bijlagen.  

5.5.5 Conclusie 

Het aspect water vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van voorliggend 
bestemmingsplan. 

5.6 Flora en fauna 

Bij ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden gehouden met de natuurwaarden ter 
plaatse. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen soortbescherming en gebiedsbe-
scherming. Ten behoeve van de planontwikkeling is door SAB Arnhem B.V. aan flora- 
en faunaonderzoek 9uitgevoerd, waaruit het volgende kan worden geconcludeerd.  

5.6.1 gebiedsbescherming 

De Natura 2000-gebieden zijn opgenomen in de Natuurbeschermingswet 1998. Hierin 
zijn ook de reeds bestaande Natuurmonumenten opgenomen. Zowel directe als indi-
recte (externe werking) negatieve invloeden zijn vergunningplichtig. 
 

                                                      
9  SAB Arnhem B.V. 13 juni 2008, flora- en faunaonderzoek Beneden-Leeuwen, terrein Walraven, project-

nummer 62178 
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Het plangebied ligt niet in, maar wel nabij een gebied beschermd in de Natuurbe-
schermingswet 1998. Het Natura 2000-gebied de Uiterwaarden van de Waal ligt op 
ongeveer 0,8 kilometer van het plangebied. Het plangebied in het zuiden van Bene-
den-Leeuwen heeft geen relatie met de uiterwaarden of de daar aanwezige habitats. 
Ook is een dergelijke kleinschalige omgeving met veel menselijke invloeden en ver-
storing niet geschikt als foerageergebied voor soorten uit het Natura 2000-gebied. 
Verder zal van een toename van verstorende effecten op de Natura 2000-gebied ge-
zien de afstand en het lokale karakter van de ingreep, vervanging van bebouwing door 
bebouwing, geen sprake zijn. Negatieve effecten door de ontwikkeling op beschermde 
gebieden binnen de Natuurbeschermingswet 1998 zijn niet te verwachten. 
 
Hetzelfde gebied dat is aangewezen als Natura 2000-gebied, is ook aangewezen als 
Ecologische hoofdstructuur (EHS). Vanwege de eerder genoemde redenen zijn ook 
geen negatieve effecten te verwachten op de EHS. Gebiedsbescherming op deze lo-
catie is niet van toepassing. 

5.6.2 soortenbescherming 

In het kader van de Flora- en faunawet dient te worden nagegaan of vaste rust- en 
verblijfplaatsen door de ingreep worden aangetast (verwijderd, ongeschikt gemaakt) of 
dieren opzettelijk worden verontrust. Invloeden die leiden tot een verminderde ge-
schiktheid als bijvoorbeeld foerageergebied zijn niet ontheffingsplichtig, tenzij het een 
zodanig belang betreft dat bij het wegvallen van deze functie ook vaste rust- en ver-
blijfplaatsen niet langer kunnen functioneren.  
 
Het plangebied zal worden herontwikkeld. Hierdoor zullen de verblijfplaatsen van de 
meeste in het plangebied voorkomende soorten verloren gaan. Voor een aantal soor-
ten zal het plangebied in de toekomst ook weer geschikt zijn als leefgebied. 
 
De meeste van de (mogelijk) voorkomende soorten als egel, mol, konijn, verschillende 
muizen- en spitsmuizensoorten, hermelijn, wezel en bunzing, gewone pad, bastaard-
kikker en bruine kikker zijn beschermd en vallen onder het lichte beschermingsregime 
van de Flora- en faunawet. Hiervoor geldt dat aantasting van vaste rust- en verblijf-
plaatsen op basis van een vrijstelling mogelijk is, zonder dat er sprake is van procedu-
rele consequenties.  
 
Een aantal van de mogelijk voorkomende soorten zijn meer strikt beschermde soor-
ten, soorten waarvoor bij aantasting van vaste rust- en verblijfplaatsen een ontheffing-
plicht in het kader van de Flora- en faunawet geldt. Naar aanleiding van de quick scan 
flora en fauna (SAB, 2007) is op deze locatie nader onderzoek uitgevoerd, door Ad-
viesbureau Mertens, naar soorten uit de soortgroep vleermuizen en uilen (bijlage 3 
van het flora- en faunaonderzoek). Tijdens het nader onderzoek zijn geen vaste rust- 
en verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen. Gelet op het niet vaststellen van de 
steenuilen en de oude sporen, kan worden geconcludeerd dat gedurende het veldon-
derzoek de steenuil niet meer huisde in het plangebied. Echter, de kans is aanwezig 
dat de uil(en) terug keren. De gebouwen zijn geschikt voor uilen en de soort is daar in 
2007 waargenomen.  
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Tijdens het nader veldonderzoek op 8 mei en 22 mei 2008, door Adviesbureau Mer-
tens, bleek dat een gedeelte van de bebouwing in het oosten van het plangebied ge-
sloopt was. Op de oude locatie van de bebouwing is nu een open terrein ontstaan met 
enkele waterplassen. Op basis van de verspreidingsgegevens, aanwezigheid van ge-
schikt biotoop (braakliggend terrein) met plassen en de nabij gelegen uiterwaarden 
van de Waal is het niet onwaarschijnlijk dat de strikt beschermde rugstreeppad, indien 
het plangebied te lang braak ligt, het plangebied koloniseert.  
 
Voor de aanwezigheid van belangrijke onderdelen van leefgebieden van andere ont-
heffingsplichtige soorten is geen aanwijzing gevonden. Wel kunnen vogels broeden in 
het plangebied.  

5.6.3 consequenties  

Op basis van het nader onderzoek, is het niet waarschijnlijk dat (steen)uilen een vaste 
broed, rust- en/of verblijfplaatsen in het plangebied hebben. Ook is op basis van het 
nader onderzoek niet waarschijnlijk dat vleermuizen een vaste rust- en verblijfplaats in 
het plangebied hebben. Een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet voor 
het slopen van de bebouwing en het opnieuw inrichten van het plangebied is, op basis 
van het nader onderzoek, niet noodzakelijk. Echter voor de steenuil dient men met 
een aantal aspecten rekening te houden, deze worden hieronder toegelicht. Wel kun-
nen bij de start van werkzaamheden in het broedseizoen, broedende vogels worden 
verstoord, of hun nesten worden aangetast. Er is geen vrijstelling te verkrijgen in het 
kader van de Flora- en faunawet voor activiteiten die vogels in hun broedseizoen zou 
kunnen verstoren. 

 

steenuil 
Op basis van de gevonden oude sporen (kalksporen en braakballen), de aanwezig-
heid van de steenuil op 18 oktober 2007 en de geschiktheid van de gebouwen in het 
plangebied, is het mogelijk dat in de toekomst de steenuil zich alsnog in het plange-
bied vestigt. De gebouwen zijn erg geschikt bevonden. Aanbevolen wordt om een 
tweetal nestkasten voor steenuilen op te hangen. Hierdoor is de kans aanwezig dat 
jonge steenuilen hier hun vaste rust- en verblijfplaats kiezen in plaats van in de te slo-
pen gebouwen. Indien de sloop plaatsvindt voor augustus/september, voor de periode 
waarin de jongen een eigen territorium gaan zoeken, zijn negatieve effecten door de 
sloop op steenuilen niet te verwachten. Indien na deze periode gesloopt wordt is het 
noodzakelijk, voorafgaand aan de sloop met behulp van een terzake kundige, de 
aanwezigheid van steenuilen te bepalen in het plangebied. Als hieruit blijkt dat de 
steenuil niet aanwezig is, kan de sloop plaatsvinden. 

 

rugstreeppad 
Met betrekking tot de rugstreeppad wordt geadviseerd om zo snel mogelijk te begin-
nen met de bouw en waterplassen in het plangebied te dempen, zodat de soort zich 
niet kan voortplanten. Tevens wordt in het kader van de zorgplicht sterk aanbevolen 
om een paddenscherm met paddenrooster rondom het plangebied te plaatsen (zie bij-
lage 4 van het flora- en faunaonderzoek). 
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Een gericht veldinventarisatie brengt het gebruik van het plangebied door één of 
meerder soorten beter in beeld. Dieren gedragen zich echter niet altijd voorspelbaar. 
Zelfs een gericht veldonderzoek geeft nooit de volledige garantie dat geen (ander) 
strikt beschermde soorten aanwezig zijn. 
 
Verder zijn twee algemene voorwaarden uit de Flora- en faunawet altijd van toepas-
sing: 
− in het broedseizoen van vogels (half maart tot half juli) mogen de vegetatie, bosjes 

en opstallen in het plangebied niet worden verwijderd. De start van werkzaamhe-
den tijdens deze periode zou leiden tot directe verstoring van broedvogels en het 
broedsucces. Alle vogels zijn beschermd. Er is geen vrijstelling te verkrijgen in het 
kader van de Flora- en faunawet voor activiteiten die vogels in hun broedseizoen 
zouden kunnen verstoren. 

− op basis van de zorgplicht volgens artikel 2 van de Flora- en faunawet dient bij de 
uitvoering van de werkzaamheden voldoende zorg in acht te worden genomen 
voor de in het wild levende dieren en hun leefomgeving. Er dienen maatregelen te 
worden getroffen om bijvoorbeeld verstoring tot een minimum te beperken. Dieren 
moeten de gelegenheid hebben om uit te wijken en mogen niet opzettelijk worden 
gedood. Dit kan door: 
− voortijdig maaien van het plangebied zodat dieren wegtrekken; 
− het beperken van verlichting tijdens de avonduren in zomer, voorjaar en herfst 

ten behoeve van vleermuizen en andere nachtdieren; 
− het slopen en rooien starten buiten het voortplantingsseizoen en het win-

ter(slaap)seizoen. Zodat het plangebied ongeschikt is voor dieren. 
 
NB in afwijking van hetgeen in het flora en faunaonderzoek werd geadviseerd zijn alle 
gebouwen op het terrein reeds geamoveerd, wat tot gevolg heeft dat nader onderzoek 
niet meer aan de orde is.  

5.7 Luchtkwaliteit 

De Wet luchtkwaliteit benoemt “gevoelige bestemmingen” en maakt onderscheid tus-
sen projecten die “in betekende mate” en “niet in betekende mate” leiden tot een ver-
slechtering van de luchtkwaliteit. Daarnaast moet uit het oogpunt van een goede ruim-
telijke ordening worden afgewogen of het aanvaardbaar is om een bepaald project op 
een bepaalde plaats te realiseren. 
 
Projecten die ‘niet in betekenende mate’ leiden tot een verslechtering van de lucht-
kwaliteit hoeven volgens de Wet luchtkwaliteit niet langer afzonderlijk te worden ge-
toetst op de Europese grenswaarden voor fijn stof, tenzij een dreigende overschrijding 
van één of meerdere grenswaarden te verwachten is. Tot 2009 ligt de grens van ‘niet 
in betekenende mate’ bij 1% van de grenswaarde van een stof. Voor fijn stof en stik-
stofdioxide betekent dit een maximale toename van 0,4 µg/m3. Hiervan is volgens de 
ministeriële regeling sprake bij de realisatie van woningbouwprojecten tot 500 wonin-
gen.  
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Door SAB Arnhem B.V. is in februari 2008 een luchtkwaliteitonderzoek voor het plan-
gebied uitgevoerd10. Dit onderzoek is bijgevoegd in de bijlage. Uit het onderzoek blijkt 
dat onderhavig plan ‘in betekenende mate’ tot een verslechtering van de luchtkwaliteit 
leidt. Er worden echter geen grenswaarden overschreden; de concentratie vervuilende 
stoffen ligt op een aanvaardbaar niveau. Daarom bestaat voor de toekomstige bewo-
ners van de ontwikkelingslocatie geen risico op blootstelling boven normconcentraties 
zoals deze in de Wet luchtkwaliteit zijn opgenomen. Daarnaast voorziet voorliggend 
plan niet in een ‘gevoelige bestemming’, in het kader van de Wet luchtkwaliteit. Aan 
de doelstellingen van de Wet luchtkwaliteit kan worden voldaan. Het project is wat be-
treft luchtkwaliteit niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening.  
 
Conclusie 
Op basis van het uitgevoerde luchtkwaliteitonderzoek kan geconcludeerd worden dat 
zowel vanuit de Wet Milieubeheer als vanuit een goede ruimtelijke ordening de lucht-
kwaliteit ter plaatse geen belemmering vormt voor de uivoering van het project op de-
ze locatie. Voor meer informatie wordt verwezen naar de bijlagen. 

5.8 Externe veiligheid  

Bepaalde maatschappelijke activiteiten brengen risico’s op zware ongevallen met mo-
gelijk grote gevolgen voor de omgeving met zich mee. Externe veiligheid richt zich op 
het beheersen van de risico’s bij de productie, opslag, transport en gebruik van ge-
vaarlijke stoffen. De aanwezigheid of het nieuw vestigen van dergelijke activiteiten 
kunnen beperkingen opleggen aan de omgeving, doordat veiligheidsafstanden tussen 
risicovolle activiteiten en bijvoorbeeld woningen nodig zijn. Aan de andere kant is het 
rijksbeleid er op gericht de schaarse ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten. Het ruim-
telijk beleid en het externe veiligheidsbeleid moeten dus goed op elkaar worden afge-
stemd.  
 
De wetgeving rond externe veiligheid richt zich op het beschermen van kwetsbare en 
beperkt kwetsbare objecten (artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
(Bevi). Kwetsbaar zijn onder meer woningen, onderwijs- en gezondheidsinstellingen 
en kinderopvang- en dagverblijven. Beperkt kwetsbaar zijn onder meer kleine kanto-
ren, winkels, horeca en parkeerterreinen. 
 
Bij externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt in plaatsgebonden risico en groeps-
risico. Het plaatsgebonden risico mag in principe nergens groter zijn dan 1 op 1 mil-
joen (ofwel 10-6). Dit is de kans dat een denkbeeldig persoon, die zich een jaar lang 
permanent op de betreffende plek bevindt (de plek waarvoor het risico is uitgerekend), 
dodelijk verongelukt door een ongeval. Elke ruimtelijke ontwikkeling wordt getoetst 
aan het plaatsgebonden risico van 10-6 als grenswaarde. Het groepsrisico geeft de 
kans aan dat in één keer een groep mensen die zich in de omgeving van een risicosi-
tuatie bevindt, dodelijk door een ongeval wordt getroffen. Groepsrisico legt een relatie 
tussen de kans op een ramp en het aantal mogelijke slachtoffers. Bij groepsrisico is 
het dan ook niet een contour die bepalend is, maar het aantal mensen dat zich gedu-
rende een bepaalde periode binnen de effectafstand van een risicovolle activiteit op-

                                                      
10   SAB Arnhem B.V., ‘Onderzoek luchtkwaliteit terrein Walraven te Beneden-Leeuwen’, d.d. 15 februari  

    2008, projectnummer 62178. 



SAB 30 
 

houdt. Welke kans nog acceptabel geacht wordt, is afhankelijk van de omvang van de 
ramp. Een ongeval met 100 doden leidt tot meer ontwrichting, leed en emoties, dan 
een ongeval met 10 dodelijke slachtoffers. Aan de kans op een ramp met 100 doden 
wordt dan ook een grens gesteld, die een factor honderd lager ligt dan voor een ramp 
met 10 doden. In het Bevi (stb. 250, 2004) wordt verder een verantwoordingsplicht 
(door de overheid) voor het groepsrisico rond inrichtingen wettelijk geregeld (artikel 
13). De verantwoording houdt in dat wordt aangegeven of risico’s acceptabel zijn en 
welke maatregelen worden genomen om de risico’s te verkleinen. Het aspect externe 
veiligheid betreft het risico op een ongeval waarbij een gevaarlijke stof aanwezig is. 
Deze gevaarlijke stoffen kennen twee verschillende bronnen. Dit zijn de stationaire 
(chemische fabriek, LPG-tankstation) en de mobiele (tankwagen) bronnen.  
 
Stationaire bronnen 
Uit de risicokaart van de provincie Gelderland blijkt dat in de omgeving van het pro-
jectgebied aan de Van Heemstraweg 37 een lpg-tankstation is gelegen. Dit betreft de 
enige stationaire risicobron in de nabijheid van het plangebied. Het aanwezige vulpunt 
voor lpg heeft voor dit tankstation een plaatsgebonden risicocontour 10-6 van 
110 meter. Binnen deze contour mogen geen nieuwe gevoelige bestemmingen wor-
den gerealiseerd. Het plangebied is op de navolgende afbeelding met een rood kader 
aangeduid. Hieruit blijkt dat de 10-6 PR contour van het vulpunt buiten het plangebied 
is gelegen. Deze stationaire bron vormt hierdoor geen belemmering voor de uitvoer-
baarheid van het plan.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragment provinciale risicokaart Gelderland                bron: www.risicokaart.nl 

 
Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen 
Bij de inventarisaties van Verkeer en Waterstaat ten behoeve van het op te stellen 
nieuwe ‘Basisnet Vervoer van Gevaarlijke Stoffen’ (BVGS), zijn rondom het plange-
bied vooralsnog geen knelpunten geïnventariseerd. Het BVGS is nog geen vastge-
steld beleid. Desondanks is al aangesloten op dit beleid om in de toekomst te voldoen 
aan de wettelijke eisen. Het BVGS bepaalt voor alle hoofdverbindingen over de weg, 
het water en het spoor welk vervoer mag plaatsvinden en hoe de ruimte in de directe 



SAB 31 
 

nabijheid mag worden gebruikt. Het basisnet maakt duidelijk over welke verbindings-
assen het vervoer van gevaarlijke stoffen mag plaatsvinden en welke gevolgen dit 
heeft voor andere ruimtelijke functies (zoals wonen, werken en natuur) van een ge-
bied.  
 
Het basisnet bestaat uit drie typen verbindingen: 
− verbindingen waar ruimtelijke beperkingen gelden (categorie 1); 
− verbindingen waar ruimtelijke beperkingen en beperkingen voor het vervoer gelden 

(categorie 2); 
− verbindingen met beperkingen voor het vervoer waar geen ruimtelijke beperkingen 

gelden(categorie 3). 
Bij de inventarisaties van Verkeer en Waterstaat, ten behoeve van het op te stellen 
nieuwe ‘Basisnet Vervoer van Gevaarlijke Stoffen’, is rondom het plangebied voor-
alsnog geen knelpunt geïnventariseerd. Echter is het nog geen vastgesteld beleid, dus 
harde uitspraken hierover kunnen dan ook nog niet worden gedaan. De verwachting is 
dat in 2009 het basisnet wordt vastgesteld.  
 
Wegverkeer 
Het vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen levert, over het algemeen weinig pro-
blemen op ten aanzien van de veiligheid. Met name in zeer dichtbevolkte gebieden, 
indien op korte afstand van de weg grote groepen mensen verblijven, kunnen proble-
men spelen met externe veiligheid. In de risicoatlas (2005) is, nabij het plangebied 
geen knelpunt geïnventariseerd. Ten zuiden van het plangebied is de N322 (Van 
Heemstraweg) gelegen. Over deze provinciale weg vindt vervoer van gevaarlijke stof-
fen plaats. De normen voor het plaatsgebonden risico en/of groepsrisico worden ter 
plaatse van de plangebied niet overschreden. Er zijn verder geen aanwijzingen dat het 
weggebruik van de wegen in de omgeving van het plangebied invloed heeft op het 
groepsrisico en de bestrijdbaarheid en beheersbaarheid van risico’s en de zelfred-
zaamheid van individuen in de omgeving bij uitvoering van het plan.  
 
Railverkeer 
In de nabijheid van het plangebied is geen spoorlijn aanwezig. Dit aspect is dan ook 
niet nader beoordeeld.  
 
Buisleidingen 
In de nabijheid van het plangebied is geen buisleiding aanwezig. Dit aspect is dan ook 
niet nader beoordeeld.  
 
Vaarwater 
Voor het plangebied is de hoofdvaarweg Waal van belang in het kader van vervoer 
van gevaarlijke stoffen. Op basis van de meest recente gegevens ontleend aan de ri-
sicoatlas vervoer gevaarlijk stoffen: hoofdwegen en hoofdvaarwegen (d.d. 24 maart 
2003), kent het plangebied echter geen knelpunten met het plaatsgebonden risico en 
het groepsrisico. 
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Conclusie 
Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het aspect externe vei-
ligheid geen belemmering vormt voor de uitvoering van voorliggend plan. De uitvoe-
ring van het plan heeft tevens geen invloed op de externe veiligheid. Geconcludeerd 
kan worden dat een onderzoek naar de externe veiligheid niet noodzakelijk is. Externe 
veiligheid vormt geen belemmering voor de haalbaarheid van het plan. 

5.9 Verkeer en parkeren 

Verkeer 
Het plangebied wordt ontsloten op de Van Heemstraweg via een nieuw aan te leggen 
uitrit op deze weg. Voor deze ontsluiting zal afstemming gezocht moeten worden met 
de provincie en de gemeente. De Van Heemstraweg kan naar het idee van de ge-
meente de extra intensiteiten opvangen. 
 
De circulatie binnen het plangebied is gewaarborgd door een lus aan te leggen. Hier-
door wordt ervoor gezorgd dat alleen bestemmingsverkeer van deze weg gebruik 
maakt. De diverse percelen worden allen ontsloten via deze weg. 
Daarnaast wordt een langzaamverkeersroute aangelegd tussen de Krozenbogerd en 
het Ambacht.  
 
Parkeren 
In het plangebied zijn in totaal elf woon-werkunits voorzien. De benodigde parkeer-
plaatsen worden, conform eis van de gemeente, op eigen terrein gerealiseerd. Daar-
om worden geen aanvullende parkeervoorzieningen in de openbare ruimte getroffen.  
 
Conclusie 
De aspecten verkeer en parkeren vormen geen belemmering voor de realisatie van 
het plan. 
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6 Juridische planopzet 

6.1 Inleiding 

In deze paragraaf wordt een nadere toelichting gegeven op het juridisch bindende ge-
deelte van voorliggend bestemmingsplan, te weten de verbeelding en de regels. De 
gekozen wijze van bestemmen komt overeen met bestemmingsregelingen zoals die in 
de gemeente West Maas en Waal worden toegepast. 
 
Verbeelding 
Op de verbeelding hebben alle gronden binnen het plangebied een bestemming ge-
kregen. Binnen een bestemming kunnen nadere aanduidingen zijn aangegeven. Deze 
aanduidingen hebben juridische betekenis, indien en voor zover deze daaraan in de 
regels wordt gegeven. Een aantal aanduidingen heeft juridisch gezien geen betekenis 
en is uitsluitend op de verbeelding aangegeven ten behoeve van de leesbaarheid van 
de kaart (bijvoorbeeld topografisch gegevens). 

6.2 Opbouw van de regels 

De regels zijn ondergebracht in de volgende vier hoofdstukken: 
1 hoofdstuk 1 (inleidende regels) bevat de begripsbepalingen en de wijze van me-

ten. Deze regels beogen een juiste interpretatie en toepassing van de voorschif-
ten in de overige hoofdstukken te waarborgen; 

2 hoofdstuk 2 (bestemmingsregels) bevat de eigenlijke regels bij de bestemmingen. 
Per bestemming zijn een bestemmingsomschrijving, bouwregels en eventueel 
afwijkingsbevoegdheden opgenomen. Ook eventuele dubbelbestemmingen zijn in 
dit hoofdstuk opgenomen. De regels bij de dubbelbestemming gelden in afwijking 
van de regels bij de onderliggende bestemming; 

3 hoofdstuk 3 (algemene regels) bevat een aantal algemene regels zoals algemene 
bouwregels, algemene afwijkingsregels en algemene procedurebepalingen.  

4 hoofdstuk 4 (overgangs- en slotregels) bevat het overgangsrecht en de citeertitel 
van het plan. 

 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking 
getreden. Het doel van deze wet is om te komen tot een samenhangende beoordeling 
in één procedure van verschillende activiteiten die invloed hebben op de fysieke 
leefomgeving.  
De Wabo heeft tot gevolg dat verschillende vergunningen worden verleend in één be-
sluit, de omgevingsvergunning. Ook vergunningen en ontheffingen op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro) vallen onder de Wabo.  
Voor het bestemmingsplan heeft dit gevolgen voor de gebruikte terminologie. Termen 
als ‘aanlegvergunning’, ‘sloopvergunning’, ‘ontheffing’ en ‘bouwvergunning’ zijn ver-
vangen door ‘omgevingsvergunning ten behoeve van…’. 
 
De regels in verband met de bestemmingen kennen een zelfde opbouw met achter-
eenvolgens, voor zover aanwezig, de volgende leden: 
1 bestemmingsomschrijving; 
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2 bouwvoorschriften; 
3 specifieke gebruiksregels; 
4 afwijkingen. 
 
De bestemmingsomschrijving is de centrale bepaling van elke bestemming. In de be-
stemmingsomschrijving worden de functies genoemd die binnen de bestemming zijn 
toegestaan. De bouwregels zijn gerelateerd aan de bestemmingsomschrijving. Bij de 
bestemmingsregels zijn soms specifieke extra gebruiksregels opgenomen.  
 
De afwijkingsbevoegdheden geven het bevoegd gezag de bevoegdheid een omge-
vingsvergunning te verlenen van een specifiek regel met inachtneming van de aldaar 
genoemde grenzen. 

6.3 Bestemmingen 

Dit bestemmingsplan kent de bestemmingen Bedrijf, Groen - Waterberging, Verkeer - 
Verblijfsgebied en Water en de dubbelbestemming Waterstaat - Beschermingszone 
Watergang. 
 
Bedrijf (artikel 3) 
De voor Bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor het uitoefenen van bedrijfs-
matige activiteiten in de categorie 1 en 2 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten, met uit-
zondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen, voor productiegebonden detail-
handel, met uitzondering van detailhandel in voedings- en genotmiddelen, voor 
bedrijfswoningen en voor bijbehorende tuinen, erven en terreinen, parkeervoorzienin-
gen en groenvoorzieningen. Per bouwperceel is maximaal 1 bedrijfswoning toege-
staan. 
Gebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak. De toegestane goot- en 
bouwhoogte zijn op de verbeelding aangegeven. De minimale afstand tot zijdelingse 
perceelgrens bedraagt 3 m. Bij de bedrijfswoningen zijn bijgebouwen toegestaan. De 
bestemming kent een afwijkingsbevoegdheid ten aanzien van de uitoefening van be-
drijfsactiviteiten die gelet op de milieubelasting naar aard en invloed op de omgeving 
gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten in de categorie 1 en 2 van de Lijst van be-
drijfsactiviteiten, maar niet in de Lijst van bedrijfsactiviteiten worden genoemd en een 
afwijkingsbevoegdheid ten aanzien van de uitoefening van bedrijfsactiviteiten, die 
hoewel gelet op de milieubelasting naar aard en invloed op de omgeving gelijkwaardig 
zijn aan de bedrijfsactiviteiten in de categorie 1 en 2 van de Lijst van bedrijfsactivitei-
ten, maar niet in de Lijst van bedrijfsactiviteiten worden genoemd. 
 
Groen - Waterberging (artikel 4) 
De voor Groen - Waterberging aangewezen gronden zijn bestemd voor de aan- en af-
voer van water, voor de waterberging, waterhuishoudkundige voorzieningen, groen-
voorzieningen in de vorm van plantsoenen, groenstroken en bermen met beplanting 
en bijbehorende voet- en fietspaden en inritten. 
Er mag uitsluitend ten behoeve van de bestemming worden gebouwd. Gebouwen zijn 
niet toegestaan. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt 
maximaal 2 m. 
 



SAB 35 
 

Verkeer - Verblijfsgebied (artikel 5) 
De gronden binnen de bestemming Verkeer – Verblijfsgebied zijn bestemd voor we-
gen, straten en paden met hoofdzakelijk een verblijfsfunctie, voet- en rijwielpaden, 
parkeervoorzieningen, bermen en beplanting, straatmeubilair, waterlopen en water-
partijen, waterhuishoudkundige voorzieningen, oeververbindingen (bruggen) en eve-
nementen. 
Binnen deze bestemming mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van openbaar nut 
worden gebouwd. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt 
maximaal 5 m, met uitzondering van lichtmasten, met een maximale bouwhoogte van 
12 m en een antenne-installatie met een maximale bouwhoogte van 15 m.  
 
Water (artikel 6) 
De A-watergangen in het plangebied hebben deze bestemming gekregen. De voor 
Water aangewezen gronden zijn bestemd voor waterberging, waterhuishoudkundige 
voorzieningen, waterlopen en waterpartijen, groenvoorzieningen, infiltratievoorzienin-
gen, kruisingen en overbruggingen ten behoeve van verkeersdoeleinden.  
Gebouwen zijn binnen deze bestemming niet toegestaan. De bouwhoogte van bouw-
werken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 5 m. 
 
Waterstaat - Beschermingszone watergang (artikel 7) 
De voor Waterstaat - Beschermingszone watergang aangewezen gronden zijn, behal-
ve de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de aanleg, in-
standhouding en bescherming van de A-watergangen (beschermingszone water-
gang). 
Er mag uitsluitend ten behoeve van de bestemming worden gebouwd. Gebouwen zijn 
niet toegestaan. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt 
maximaal 2,5 m. 
De bestemming kent een afwijkingsbevoegdheid voor de bouw van bouwwerken 
overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemmingen, met dien verstande dat 
geen onevenredige aantasting ontstaat of kan ontstaan van de belangen van de wa-
terhuishouding. Daartoe moet vooraf advies worden ingewonnen bij de beheerder van 
de watergang. 
Binnen de bestemming bestaan bepalingen met betrekking tot het uitvoeren van wer-
ken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden ten behoeve van de bescherming 
van de A-watergang. 

6.4 Algemene bepalingen 

Naast de bestemmingen bevat het plan een aantal algemene regels over bijvoorbeeld 
begrippen, de wijze van meten, algemene afwijkingen, gebruiksregels en overgangs-
regels. Deze min of meer standaardregels in bestemmingsplannen worden hier verder 
niet toegelicht.  
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7 Economische uitvoerbaarheid 

De ontwikkeling van voorliggend plan betreft particulier initiatief. Tussen de gemeente 
en de initiatiefnemer is een exploitatieovereenkomst gesloten met een planschade 
overeenkomst. Er kan dan ook worden gesteld dat de kosten verband houdend met 
deze herziening, alsmede met de uitvoering ervan, voor rekening zijn van de belang-
hebbende. Voor de gemeente zijn aan zowel de opstelling als de uitvoering van dit 
plan geen kosten verbonden. De economische uitvoerbaarheid kan derhalve worden 
geacht te zijn aangetoond. 
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8 Overleg en inspraak 

8.1 Voorbereiding  

Op grond van artikel 1.3.1, lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening wordt in het huis-
aan-huisblad kennis gegeven van de voorbereiding van het bestemmingsplan. In de 
publicatie is onder andere aangegeven waarop het plan betrekking heeft.  

8.2 Overleg  

Gelijktijdig met de ter inzage legging is het voorontwerpbestemmingsplan in het kader 
van het artikel 3.1.1 Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) overleg toegezonden aan 
de volgende instanties: 
− Waterschap Rivierenland; 
− Brandweer West Maas en Waal; 
− Kamer van Koophandel Midden-Nederland; 
− Gasunie. 
Van alle instanties is een reactie ontvangen. De overlegreacties hebben geleid tot de 
volgende wijziging in het bestemmingsplan:  
− de beschermingszone van de beduikerde delen van de A-watergang zijn op de 

verbeelding worden opgenomen. 
Voor meer informatie wordt verwezen naar het inspraakverslag in de bijlagen.  

8.3 Inspraak  

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 4 maart 2010 voor een perio-
de van zes weken voor belanghebbenden ter inzage gelegen. Tijdens de ter inzage 
termijn zijn er twee inspraakreacties binnengekomen. Deze reacties hebben geleid tot 
wijzigingen in het bestemmingsplan, te noemen: 
− Het perceel G nr. 1044 is in zijn geheel uit dit bestemmingsplan gehaald. Het zui-

delijk gedeelte van het perceel wordt in het bestemmingsplan Bedrijventerreinen 
meegenomen en krijgt hierin de bedrijvenbestemming waarbinnen tot categorie 3.2 
bedrijvigheid is toegestaan. Voor het overige is de mogelijkheid van het realiseren 
van bedrijfswoningen binnen een afstand van 30 meter ten opzichte van dit perceel 
uit dit bestemmingsplan gehaald. 

− Om een goede aansluiting op de omgeving te waarborgen is de nokhoogte terug-
gebracht tot 10 m.  

− De mogelijkheid van het realiseren van een bedrijfswoning nabij het perceel Am-
bacht 11 is uit het bestemmingsplan gehaald. Ook het bebouwingspercentage van 
100% is vervallen, omdat dit perceel nu buiten het bestemmingsplan is gevallen.  

 
Voor meer informatie wordt verwezen naar het inspraakverslag.  
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8.4 Zienswijzen 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 24 juni 2010 zes weken ter inzage gelegen. 
Gedurende deze periode is een drietal zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen heb-
ben ertoe geleid dat het bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld. De wijzigingen be-
treffen: 
− Een gedeelte van de als V-VB bestemde openbare ruimte is komen te vervallen; 
− Zoals ook het westelijk deel van het plangebied. waarvoor de bestemmingen B en 

G-WB gelden zijn buiten het plangebied gevallen; 
Een en ander conform de gewijzigde inrichtingsschets van 31 oktober-2010.




