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1. INLEIDING

1.1. Aanleiding

In het noordwesten van Beneden-Leeuwen is binnen een bestaande

woonomgeving een perceel gelegen met daarop een agrarische schuur.

De schuur is al enige tijd niet meer in gebruik, waardoor dit perceel in

aanmerking komt voor een andere functie. Driessen beheer B.V. te

Dreumel heeft betreffende perceel aangekocht om het te herontwikkelen

ten behoeve van woningbouw. Een architectenbureau heeft in dit kader

een ontwerp opgesteld dat voorziet in de realisatie van 5 woningen (3

starterswoningen en 2 seniorenwoningen). Het ontwerp is goedgekeurd

door de gemeente West Maas en Waal en de welstandscommissie. Een

aanpassing van de vigerende bestemming is noodzakelijk om de

gewenste ontwikkeling mogelijk te maken.

Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin.

1.2. Ligging en begrenzing plangebied

Het als weidegrond met schuur in gebruik zijnde plangebied maakt

onderdeel uit van een rustig en dorps ogend woongebied in de nabijheid

van de dijk, in het noordwesten van Beneden-Leeuwen. Het plangebied

wordt aan de noord- en zuidzijde begrensd door belendende

woonpercelen. De Oosterpas vormt aan de oostzijde de begrenzing en

aan de westzijde wordt die gevormd door de woonstraat Passewaay. Het

plangebied heeft een oppervlakte van 705 m².

Globale ligging van het plangebied binnen Beneden Leeuwen.

Verwijderd: Gemeente West
Maas en
Waal Bestemmingsplan
Oosterhoeve 131-
023 oktober 2013
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1.3. Juridisch kader

Het plangebied valt in het bestemmingsplan ‘Kom Beneden Leeuwen’,

zoals dat op 12 november 1997 is vastgesteld door de raad van de

gemeente West Maas en Waal en op 6 juli 1998 is goedgekeurd door

Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Het plangebied heeft de bestemming ‘Wonen-1’, met de bouwaanduiding

‘vrijstaand’. De gronden binnen deze bestemming zijn bedoeld voor

wonen, al dan niet in combinatie met kamerbewoning en/of de

uitoefening van een beroep aan huis. Er geldt een maximale goot- en

nokhoogte van 5 en 10 meter.

Begrenzing plangebied.

Uitsnede bestemmingsplankaart met aanduiding plangebied.
Verwijderd: Gemeente West
Maas en
Waal Bestemmingsplan
Oosterhoeve 131-
023 oktober 2013



Beneden-Leeuwen, Oosterhoeve NL.IMRO.0668.BENOosterhoeve-VA01 vastgesteld 5

Met opmaak: Tabs: 4 cm,
Left + 9 cm, Gecentreerd +
Niet op 3,25 cm + 8,5 cm

Op basis van het vigerende bestemmingsplan is de beoogde ontwikkeling

niet mogelijk. Een herziening van het bestemmingsplan is daarom

noodzakelijk. Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin.

1.4. Leeswijzer

De voorliggende toelichting is als volgt opgebouwd:

1. Inleiding

Voorgaande beschrijving van de ligging van het plangebied, de vigerende

bestemmingsplanregelingen en een motivering van het

bestemmingsplan;

2. Bestaande situatie

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de bestaande

situatie;

3. Beleidskader

Een samenvatting van de relevante beleidskaders op landelijk,

provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau ten aanzien van

voorliggend bestemmingsplan;

4. Planbeschrijving

Het planconcept en uitgangspunten worden kort toegelicht en vervolgens

volgt een beschrijving van het voorgenomen initiatief in het plangebied;

5. Onderzoek / verantwoording

In dit hoofdstuk komen de relevante randvoorwaarden – bijvoorbeeld:

aanwezige bedrijvigheid, bodemgesteldheid, landschap en archeologie

aan bod.

Vervolgens wordt nader ingegaan op de waterhuishouding, flora en

fauna, luchtkwaliteit en externe veiligheid. De voorgenoemde aspecten

kunnen namelijk leiden tot beperkingen voor de bouw- en

gebruiksmogelijkheden;

6. Juridische planopzet

Een toelichting op de opzet en inhoud van de Verbeelding en de Regels,

ofwel het juridisch plan;

7. Economische uitvoerbaarheid

Een financieel-economische toelichting bij het voorliggende

bestemmingsplan;

8. Overleg en inspraak

Dit hoofdstuk behandelt de maatschappelijke haalbaarheid van het

project. Verwijderd: Gemeente West
Maas en
Waal Bestemmingsplan
Oosterhoeve 131-
023 oktober 2013
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2. BESTAANDE SITUATIE

Stroomgebieden van de grote rivieren zijn van oudsher de vroegst

bewoonde gebieden in de geschiedenis. De hogere delen, zoals de

oeverwallen en stroomruggen werden bewoond en landbouwkundig in

gebruik genomen, terwijl de lagere delen, waar tijdens hogere

rivierstanden zwaardere klei werd afgezet, lange tijd onontgonnen

bleven. Naast de landbouw waren ook jacht en visserij een belangrijke

bron van bestaan. Voor 1200 na Chr. waren er in het gebied nog geen

dijken, de rivier had dus vrij spel en zocht zijn eigen weg. Pas rond 1300

kwam er een aaneengesloten bedijking die de bewoners tegen het

wassende water beschermde.

Het plangebied is gelegen in het noordwesten van Beneden-Leeuwen

bijna tegen de Waalbandijk aan.

Bovenstaande foto’s geven

een indruk van de omgeving

van het plangebied

Boven; de ontwikkeling van Beneden Leeuwen gezien in de tijd

Onder; ligging plangebied ten opzichte van oude linten

plangebied

Verwijderd: Gemeente West
Maas en
Waal Bestemmingsplan
Oosterhoeve 131-
023 oktober 2013
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Van vroeger uit zijn haaks op de dijk een aantal woonlinten opgespannen

waaraan boerderijen en ambachtelijke bedrijven gelegen waren. Deze

linten bepalen in grote mate de oude hoofdstructuur van Beneden-

Leeuwen.

Het plangebied is gelegen tussen het oude lint van Het Zand en de

Ringkade. In de loop der tijd is de bebouwing aan deze linten steeds

verder verdicht. Deze verdichting heeft geleidt tot een grote variëteit aan

woningtypologieën in de omgeving van het plangebied. De directe

omgeving van het plangebied kent een rustig karakter. De wegen zijn

relatief smal en een voetpad ontbreekt, wat het dorpse karakter van dit

woongebied benadrukt. Door de aanwezigheid van een flink aantal

bomen en groene erfscheidingen kent het gebied een groene uitstraling.

Links boven: straatbeeld Oosterpas. Rechts boven: straatbeeld Passewaay. Onder: oude

schuur ter plaatse van het plangebied.

Verwijderd: Gemeente West
Maas en
Waal Bestemmingsplan
Oosterhoeve 131-
023 oktober 2013
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3. BELEIDSKADERS

3.1. Europees en rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

De SVIR vervangt verschillende bestaande nota’s zoals: de Nota Ruimte,

de Nota Mobiliteit, de agenda Landschap en de agenda Vitaal Platteland.

In de SVIR staan de plannen voor ruimte en mobiliteit. In deze

structuurvisie schetst het Rijk haar ambities tot 2040 en doelen, belangen

en opgaven tot 2028.

Het Rijk formuleert drie hoofddoelen om Nederland concurrerend,

bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de middellange termijn

(2028):

1. Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het

versterken van de ruimtelijk- economische structuur van Nederland;

2. Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de

bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat;

3. Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke

natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn.

Een leefbare en veilige samenleving vraagt om een goede milieukwaliteit,

waterveiligheid en zoetwatervoorziening, bescherming van cultureel

erfgoed, unieke natuurlijke waarden en locaties voor landsverdediging.

Voor het plangebied heeft het beleid uit de structuurvisie geen

consequenties; het plan voegt zich wel naar deze structuurvisie en leidt

tot zuinig ruimtegebruik en binnenstedelijke vernieuwing. Dit beleid is

verder uitgewerkt in het Barro en regelgeving van lagere overheden.

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)

De wetgever heeft in de Wro, ter waarborging van de nationale of

provinciale belangen, de besluitmogelijkheden van lagere overheden

begrensd. Indien provinciale of nationale belangen dat met het oog op

een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken, kunnen bij of

krachtens provinciale verordening respectievelijk bij of krachtens

algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld omtrent de

inhoud van bestemmingsplannen.

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), beter bekend

als de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Ruimte, zijn 13

nationale belangen opgenomen die juridische borging vereisen. Het

Barro is gericht op doorwerking van de nationale belangen in

gemeentelijke bestemmingsplannen. Ten aanzien van het plangebied

spelen er op basis van het Barro beperkte nationale belangen en

randvoorwaarden die in het bestemmingsplan vertaald dienen te worden.

De vereiste bescherming van de winterdijk langs de Waal

overeenkomstig de bepalingen uit het Barro voor de kernzone en

beschermingszone hebben betrekking op meer noordelijk gelegen

binnenstedelijk gebied.

Verwijderd: Gemeente West
Maas en
Waal Bestemmingsplan
Oosterhoeve 131-
023 oktober 2013
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Bro; ladder voor duurzame verstedelijking

Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is per 1 oktober 2012 op

onderdelen gewijzigd. In artikel 3.1.6 van het Bro is de 'ladder voor

duurzame verstedelijking' opgenomen. Deze ladder stelt eisen aan de

onderbouwing in bestemmingsplannen die nieuwe stedelijke

ontwikkelingen mogelijk maken. De toelichting dient te voldoen aan de

volgende voorwaarden:

Trede 1 - Is er genoeg regionale behoefte?

De ontwikkeling van dit plan leidt ertoe dat er 5 nieuwe woningen

gerealiseerd worden in binnenstedelijk gebied. 3 ervan betreffen

starterswoningen, 2 zijn geschikt voor bewoning door senioren met

eventuele zorgbehoefte (alle primaire gebruiksruimten op begane grond).

Deze aantallen en doelgroepen passen binnen de

volkshuisvestigingsopgave van de gemeente. Uit de woningmarktscan,

behoefte en plancapaciteit van Companen van 2011 voor de gemeente

West Maas en Waal blijkt dat er een concrete behoefte is aan

seniorenwoningen (pag. 11) en starterswoningen (pag.12). Daar voorziet

dit plan in.

Trede 2 - Is de behoefte op te vangen binnen het bestaande stedelijk

gebied?

Ja, de locatie is binnenstedelijk.

Trede 3 – Zoek een locatie die multimodaal ontsloten is of kan worden.

De locatie is voor wel en niet gemotoriseerd verkeer goed bereikbaar en

ligt in de dorpskom, waardoor gebruik gemaakt kan worden van het

openbaar vervoernet.

Flora- en faunawet

In deze wet wordt de wettelijke bescherming van in het wild levende

planten en dieren geregeld. Dit is met name van belang voor

natuurwaarden die buiten de EHS en de beschermde natuurgebieden

voorkomen. Dit betekent dat handelingen waarmee beschermde dieren

worden verontrust, verjaagd, gevangen of gedood, zijn verboden. Ook

het verontrusten en beschadigen van rust- en voortplantingsplaatsen van

beschermde dieren is verboden.

Natuurbeschermingswet

Om te voldoen aan de internationale richtlijnen is in 1998 een nieuwe

Natuurbeschermingswet opgesteld, welke in 2005 in gewijzigde vorm in

werking is getreden. Deze Natuurbeschermingswet richt zich alleen op de

gebiedsbescherming; de verplichtingen voor soortbescherming zijn

vastgelegd in de Flora- en faunawet. Met het in werking treden van de

(nieuwe) nationale wetgeving verdwijnen de Europese Vogel- en

Habitatrichtlijn naar de achtergrond.

Verwijderd: Gemeente West
Maas en
Waal Bestemmingsplan
Oosterhoeve 131-
023 oktober 2013
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De bescherming van Natura 2000 gebieden volgens de

Natuurbeschermingswet is vergelijkbaar met de bescherming volgens

artikel 6 van de Habitatrichtlijn.

Nederland past een vergunningenstelsel toe om een zorgvuldige

afweging te waarborgen rond projecten die mogelijk gevolgen hebben

voor de afspraken als vastgelegd in Natura 2000. De betreffende

vergunningen kunnen worden verleend door de provincie. Daarnaast zal

Nederland in de komende jaren voor alle gebieden die samen Natura

2000 vormen, beheerplannen opstellen. Hiermee wordt duidelijk welke

activiteiten wel en niet mogelijk zijn in en om die gebieden.

Het nieuwe woongebied is zelf niet gelegen in de Ecologische

Hoofdstructuur, maar het buitendijks gebied maakt wel deels onderdeel

uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Dit ligt evenwel op 200 meter van

de planlocatie met tussenliggende woonstraten. Het plan heeft daardoor

geen significant effect op Natura 2000 gebied.

3.2. Provinciaal en gemeentelijk beleid

Structuurvisie

Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. De

nieuwe wet verandert niets aan de inhoud van het Streekplan ‘Gelderland

2005’. Het enige is dat in de nieuwe wet de term ‘streekplan’ niet meer

gebruikt wordt. Daarvoor in de plaats heet het streekplan ‘structuurvisie’.

Dit op basis van de invoeringswet Wro.

Het instrumentarium van de provincie wijzigt echter ingrijpend ten

opzichte van de huidige situatie. Provincies keuren niet langer

gemeentelijke bestemmingsplannen goed: de goedkeuring vervalt.

In plaats daarvan krijgt de provincie een aantal andere instrumenten om

het eigen beleid juridisch te laten doorwerken en uit te voeren om zo de

eigen verantwoordelijkheid waar te maken.

Ruimtelijke verordening Gelderland

De gemeenten in Gelderland moeten in hun bestemmingsplannen

rekening houden met de ruimtelijke verordening van de provincie

Gelderland. Op 22 januari 2011 is de Ruimtelijke Verordening Gelderland

officieel in werking getreden.

Met de ruimtelijke verordening stelt de provincie regels voor onderwerpen

die van provinciaal belang zijn, zoals verstedelijking, natuur, nationale

landschappen, water en glastuinbouw.

Geen nieuw beleid

De invoering van de verordening is een direct gevolg van de Wet

ruimtelijke ordening (Wro) uit 2008 die is ingevoerd om de rolverdeling

tussen Rijk, provincies en gemeenten te vereenvoudigen. De verordening

betekent geen verandering in het ruimtelijk beleid van de provincie, maar

Verwijderd: Gemeente West
Maas en
Waal Bestemmingsplan
Oosterhoeve 131-
023 oktober 2013
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is de ‘juridische vertaling’ van de eerder vastgestelde Structuurvisie, de

opvolger van het Streekplan.

Er is onderzocht of de voorliggende herontwikkeling in strijd is met de

eisen van de verordening. Het plangebied is gelegen binnen bestaand

stedelijk gebied. De realisatie van woningen binnen dit gebied vormt

geen belemmering.

Ontwerp provinciale Omgevingsverordening

Inmiddels ondergaat voorgaande verordening een actualisatie en is het

ontwerp van de Omgevingsverordening in procedure. Daar vaststelling

hiervan begin 2014 volgt en de vaststelling van onderhavig

bestemmingsplan voorafgaand hieraan zal plaatsvinden, is strikt

genomen uitsluitend de vigerende verordening relevant. Evenwel is

onderhavige ontwikkeling niet strijdig met de ontwerp verordening.

Structuurvisie (Streekplan 2005)

De provincie Gelderland heeft in 2005 een nieuw streekplan vastgesteld.

Het streekplan kiest voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Dat

gebeurt door te sturen op kenmerken en waarden die van provinciaal

belang worden geacht: water, natuur, landschap (groenblauwe

raamwerk) èn de ruimtelijke ontwikkelingen in het rode raamwerk van

stedelijke functies en infrastructuur (knooppuntenbenadering).

Met het ruimtelijk beleid beoogt de provincie bij te dragen aan de

versterking van de ecologische, economische en sociaal-culturele positie

van Gelderland als één van de Europese regio’s. Hierbij hanteert de

provincie de volgende doelen als uitwerking van de hoofddoelstelling:

 sterke stedelijke netwerken en regionale centra bevorderen;

 de vitaliteit van het landelijk gebied en de leefbaarheid van daarin

aanwezige kernen versterken;

Uitsnede kaartbeeld ‘Verstedelijking’ met aanduiding plangebied.

Verwijderd: Gemeente West
Maas en
Waal Bestemmingsplan
Oosterhoeve 131-
023 oktober 2013
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 de waardevolle landschappen verbeteren en de Ecologische

Hoofdstructuur realiseren,de watersystemen veilig en duurzaam

afstemmen op de veranderende water aan- en afvoer en de

benodigde waterkwaliteit;

 een gezonde en veilige milieu(basis)kwaliteit bewerkstelligen;

 met ruimtelijk beleid bijdragen aan de verbetering van de

bereikbaarheid van en in de provincie;

 bijdragen aan een evenwichtige regionaal gedifferentieerde

ruimtelijke ontwikkeling, door de cultuurhistorische identiteiten en

ruimtelijke kenmerken als inspiratiebron te hanteren in de ruimtelijke

planning.

In het provinciale beleid voor stedelijke ontwikkeling 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 o.a.

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 duurzame planontwikkeling;

 door kwalitatief woonbeleid bevorderen dat woonmilieus en de

kwaliteit van de woningen aansluiten op de vraag van de inwoners

van Gelderland;

 intensivering van het stedelijk grondgebruik, maar wel met behoud

van karakteristieke elementen en zorgvuldig omgaan met open

ruimten daarbinnen.

Het Gelders kwalitatieve woonbeleid richt zich zowel op bestaand

bebouwd gebied (herstructurering, transformatie) als op nieuw stedelijk

gebied (uitbreiding). Eén van de belangrijkste ruimtelijke beleidsaccenten

is een aanbod aan woningen en woonmilieus dat beter aansluit bij de

voorkeuren van bewoners. Om deze reden bevordert de provincie vooral

de realisatie van woningen voor ouderen en starters en van de

woonmilieus centrum-stedelijk en landelijk wonen. Voorts wil de provincie

een versnelling bevorderen van herstructurering en transformatie van

bestaand bebouwd gebied, het aanpakken van de stagnerende

(nieuwbouw)productie, het vergroten van het aanbod aan

levensloopbestendige woningen en wijken en het versterken van

verscheidenheid en identiteit.

De planlocatie valt in de structuurvisie onder bestaand stedelijk gebied.

Voor de regio Rivierenland is het volgende beleid in het Streekplan

opgenomen. Het ruimtelijk beeld op basis van de structuurdragers en de

opgaven voor het gebied leiden tot de volgende koers voor ruimtelijke

ontwikkelingen:
Verwijderd: Gemeente West
Maas en
Waal Bestemmingsplan
Oosterhoeve 131-
023 oktober 2013



Beneden-Leeuwen, Oosterhoeve NL.IMRO.0668.BENOosterhoeve-VA01 vastgesteld 14

Met opmaak: Tabs: 4 cm,
Left + 9 cm, Gecentreerd +
Niet op 3,25 cm + 8,5 cm

 water als structurerend element: meervoudig ruimtegebruik met

verbreding van watergangen en concretiseren zoekgebieden

waterberging;

 contouren voor zoekruimte verstedelijking tot 2015 volgens

experiment ‘een lijn voor kwaliteit’ blijft uitgangspunt;

 aanvullende zoekruimte voor bedrijvigheid met meerwaarde voor

Rivierenland als vestigingscriterium;

 accent op impuls voor openbaar vervoer;

 functieverandering in het landelijk gebied voor kommen en

oeverwallen differentiëren;

 structuurversterkende bebouwing aan de dijk;

 voor het landelijk gebied is de landbouw richtinggevend. Een

landbouwvisie wordt opgesteld;

 glastuinbouw herstructureren en concentreren in de Bommelerwaard

en Tuil (Neerijnen);

 ontwikkeling meer samenhangend toeristisch-recreatief aanbod.

3.3. Gemeentelijk beleid

Ontwikkelingsvisie Wonen & Werken

In december 2002 heeft de gemeenteraad van West Maas en Waal de

ontwikkelingsvisie Wonen & Werken vastgesteld. In deze nota zijn op

basis van een ruimtelijke typering, kwaliteiten, diskwaliteiten en

milieuaspecten, potentiële in- en uitbreidingslocaties voor wonen en

werken onderzocht. Bundeling en concentratie was een van de

uitgangspunten bij het opstellen van de visie. Dit betekent dat

uitbreidingslocaties voor stedelijke ontwikkeling pas aan bod mogen

komen als:

 geen geschikte inbreidingslocaties (meer) voor handen zijn;

 geen substantiële inbreidingslocaties voorhanden zijn;

 inbreidingslocaties lastig te ontwikkelen zijn vanwege

milieuproblemen.

In de kern Beneden-Leeuwen zijn diverse locaties aanwezig die in

aanmerking komen voor inbreiding. Belangrijk argument voor

inbreidingslocaties is dat herontwikkeling hiervan leidt tot een verbetering

van de ruimtelijke en milieutechnische verbetering van de

woonomgeving.

Beleidskader kleinschalige woningbouwplannen

Onderhavig verzoek voor de bouw van een woongebouw met 5 woningen

is bij de gemeente ingediend in februari 2009. Op dat moment is getoetst

aan het beleidskader kleinschalige woningbouwplannen, te weten de

destijds geldende versie 2007. Op basis van het beleid worden op de

locatie maximaal 6 starters en/of seniorenwoningen toegestaan van

anderhalve bouwlaag met kap. Het bouwplan voldoet hieraan. Deze

conclusie is de basis voor de gemeente om bouwcontingent toe te
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kennen en voor de start van de planologische procedure die leidt tot

bestemmingsplanwijziging.

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat in september 2009 en in 2011

het beleidskader geactualiseerd is, maar dat daarin tevens een

overgangsrecht is opgenomen dat ertoe leidt dat ieder plan getoetst moet

worden aan het beleid dat geldt op het moment van indiening van het

planverzoek.

Nota parkeerbeleid 2012/2013

In de gemeentelijke Nota parkeerbeleid 2012 en 2013 is opgenomen dat

bestemmingsplannen die bij het in werking treden van de verordening al

ver in voorbereiding zijn niet getoetst worden aan de nieuwe

parkeernormen. Het ontwerp bestemmingsplan dateert van 2011. Om

deze reden is op dit plan de parkeernota uit 2010 van toepassing. Voor

de toets van het plan zijn 2 criteria van belang: toetsing van het feitelijke

bouwplan en toetsing van de planologische mogelijkheid die het

bestemmingsplan biedt (uitvoerbaarheid). Deze worden hierna belicht.

Uitgangspunt is dat in het parkeerbeleid de volgende parkeernormen zijn

opgenomen:

o 1,55 parkeerplaats per goedkope woning;

o 1,85 parkeerplaats per middeldure woning;

o 2,1 parkeerplaats per dure woning.

Toetsing van het bouwplan

Het bouwplan richt zich op de realisatie van 5 goedkope woningen (3

starterswoningen en 2 seniorenwoningen). Dit is ook in de

realisatieovereenkomst vastgelegd, waardoor de vergunningverlening

voor het bouwen uitsluitend gericht kan zijn op deze categorie woningen.

Met het bouwplan wordt aangetoond dat aan de bijbehorende norm (5

woningen maal 1,55 parkeerplaats = 8 parkeerplaatsen) op eigen terrein

wordt voldaan. Het bouwplan voldoet aan de parkeernorm.

Toetsing van de planologische mogelijkheid

De prijscategorie van de woningen wordt in het bestemmingsplan niet

gereguleerd, daar hier ook geen planologische noodzaak toe bestaat.

Los van de bindende werking van de realisatieovereenkomst en

beperkende werking van bijvoorbeeld de omvang van het bouwvlak zou

het bestemmingsplan dus bij zelfstandige beoordeling ook andere

woningtypen toestaan. Daarbij dient als zwaarste norm 2,1 parkeerplaats

per woning gehanteerd te worden, ofwel bij 5 woningen 11

parkeerplaatsen. Deze kunnen grotendeels worden gerealiseerd op eigen

terrein en waar nodig in openbaar gebied. In de direct aangrenzende

woonstraten Passewaay en Oosterpas is immers voldoende

mogelijkheid om specifiek daarvoor bestemde parkeervoorzieningen in te

richten. Het bestemmingsplan is passend binnen de parkeernorm.
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3.4. Conclusie

Gesteld kan worden dat de gewenste ontwikkelingen van voorliggend

bestemmingsplan passen in het beleid op zowel provinciaal-, regionaal-

als gemeentelijk niveau. De ontwikkelingen sluiten niet aan bij het

geldende bestemmingsplan, maar wel bij het overige beleid dat gericht is

op de intensivering van bestaand bebouwd gebied en de kwalitatieve

ontwikkeling hiervan. Als gevolg van onderhavige planontwikkeling zullen

zowel de ruimtelijke als de milieutechnische kwaliteit van de

woonomgeving verbeteren.
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4. HET PLAN

Doelstelling is om een plan te realiseren dat zowel in ruimtelijke- als

functionele zin past binnen het karakter van de omgeving. Er wordt

daarom onderscheid gemaakt tussen ruimtelijke en functionele

uitgangspunten welke in de navolgende paragrafen worden beschreven.

4.1. Ruimtelijke uitgangspunten:

De voorgevel van de nieuwe bebouwing dient zich te richten op de

Oosterpas, en dient zich qua korrel te voegen in het karakter van de

straat die overwegend uit vrijstaande bebouwing bestaat. De rooilijn van

de Oosterpas verspringt licht maar is over het algemeen vrij dicht bij de

weg gelegen.

De bestaande percelen aan de Oosterpas lopen door tot aan de

Passewaay. Aan deze zijde zijn dan ook de bijgebouwen en tuin gelegen.

De grenzen tussen openbaar en privéterrein dienen zorgvuldig te worden

vormgegeven en moeten bijdragen aan de traditionele dorpse sfeer van

de omgeving.

Beeldkwaliteit

De oorspronkelijke bebouwing in dit gebied kent een agrarisch karakter.

Mede gelet op de agrarische uitstraling van de bestaande schuur is het

ten aanzien van de nieuwe bebouwing een aanknopingspunt dat wordt

aangesloten op het agrarische karakter. Het gebruik van natuurlijke

materialen en het werken met een traditionele kapvorm zijn hierbij

uitgangspunten.

4.2. Functionele uitgangspunten:

Woningbouwprogramma / doelgroep

Gelet op de provinciale en gemeentelijke wensen ten aanzien van

woningbouwontwikkeling, dient ingezet te worden op woningen voor

starters en senioren.

Verkeer en parkeren

Zoals uit het programma blijkt zullen er 5 woningen worden gerealiseerd

(3 starterswoningen en 2 seniorenwoningen). In totaal beschikt het plan

over 8 parkeerplaatsen op eigen terrein. Hiermee wordt voldaan aan de

door de gemeente gestelde parkeernorm (parkeernota 2010) van 1,55

parkeerplaatsen per woning.

Het plan wordt ontsloten door de Oosterpas en Passewaay. De 5 nieuwe

woningen zullen gemiddeld niet meer dan 30 verkeersbewegingen per

dag generen. Gelet op dit geringe aantal verkeersbewegingen kan

geconcludeerd worden dat de verkeersveiligheid niet in het geding komt

als gevolg van onderhavige ontwikkeling.

Verwijderd: Gemeente West
Maas en
Waal Bestemmingsplan
Oosterhoeve 131-
023 oktober 2013



Beneden-Leeuwen, Oosterhoeve NL.IMRO.0668.BENOosterhoeve-VA01 vastgesteld 19

Met opmaak: Tabs: 4 cm,
Left + 9 cm, Gecentreerd +
Niet op 3,25 cm + 8,5 cm

4.3. Het planontwerp

Stedenbouwkundige inpassing en beeldkwaliteit

Het ontwerp voor deze locatie, is gebaseerd op een traditionele

agrarische basisvorm die veelvuldig voorkomt in deze omgeving; een

langgerekt enkelvoudig vormgegeven gebouw met kloek zadeldak en een

noklijn haaks op de weg. In vormgeving is gekozen voor een voor- en

achterhuis met respectievelijk rieten en pannendak. De voorgevel van de

massa is gericht op de Oosterpas en voegt zicht in het straatbeeld. Het

plan is door de commissie van welstand goedgekeurd de dato 21-04-

2010 en daarna nog aangepast naar aanleiding van de

zienswijzenprocedure van het bestemmingsplan en overleg met

omwonenden. Het definitieve ontwerp is als bijlage 1 bij dit

bestemmingsplan gevoegd. Het bouwplan is op 5 september 2013 door

de Commissie ruimtelijke kwaliteit goedgekeurd.

De architectonische uitwerking van het plan is eenvoudig van opzet, heeft

een kenmerkende uitstraling en sluit aan bij de dorpse sfeer. Er is

gekozen voor een traditionele bouwwijze, waarbij de toepassing van

metselwerk (voorgevel) en gepotdekselde houtdelen (zijgevel) in

gevelpartijen en een traditioneel rieten (voorzijde) en pannengedekte

(achterzijde) kap het beeld bepalen. Het voorhuis bestaat uit 1 bouwlaag

met hoge kap. Het kent een traditionele symmetrische opbouw met vier

grote raampartijen die op de begane grond worden voorzien van luiken.

Het achterste deel van het pand (schuur) wordt opgetrokken uit 1

bouwlaag met een aanzienlijke kap, en heeft een eenvoudigere

detaillering dan het voorhuis.
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Bij de materialisering worden voornamelijk natuurlijke en traditionele

bouwmaterialen toegepast, zoals metselwerk, keramische pan, hout,

zink, etc. Ook het kleurgebruik sluit aan bij de ingetogen landelijke sfeer

in het dorp.

Erfscheidingen en openbare ruimte

Zowel de voorzijde, als aan de achterzijde van het perceel worden

voorzien van bloem- en plantenbakken om bij te dragen aan de groene

uitstraling van de woonstraat. Op de erfscheidingen met de aanliggende

woonbebouwing wordt een beukenhaag toegepast welke vanaf de straat

schuin oploopt tot een hoogte van ca. 1,70 meter.

Programma

Het programma bestaat uit 2 zorggeschikte woningen in het voorhuis en

in het achterliggende deel is ruimte voor 3 starterswoningen.
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Dit programma ligt in het verlengde van het gemeentelijke en provinciale

beleid.

Verkeer en parkeren

Het plan beschikt over totaal 8 parkeerplaatsen op eigen terrein aan de

voor- en achterzijde van het perceel. Hiermee wordt voldaan aan de

parkeernorm zoals die in de vorige paragraaf is gesteld.
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5. ONDERZOEK / VERANTWOORDING

5.1. Bedrijven en milieuzonering

In de omgeving van het plangebied ligt een aantal bedrijven. Een

overzicht hiervan is weergegeven op de onderstaande kaart die ontleend

is aan de website van de provincie Gelderland.

In de publicatie Bedrijven en milieuzonering, editie 2009, uitgegeven door

de VNG, zijn hinderafstanden als gevolg van milieuaspecten (zoals

geluid, geur, gevaar en stof) en categorieën ten gevolge van de diverse

bedrijfstypen weergegeven. Uit de quickscan blijkt dat de bedrijven die in

de directe nabijheid van het plangebied gelegen zijn, vallen onder de

categorie 1 of 2. Dit resulteert in een adviesafstand van 10 respectievelijk

30 meter. Er treedt geen overlap met de beoogde bebouwing op. Deze

bedrijven zorgen niet voor een belemmering voor de beoogde

ontwikkeling.

5.2. Geurhinder en veehouderij

Op de bovenstaande kaart (5.1) staat een drietal agrarische bedrijven

weergegeven. Tussen deze bedrijven liggen bestaande woningen en de

afstanden tussen de bedrijven en de planlocatie is dusdanig dat er geen

belemmeringen zijn voor dit aspect.

Daarnaast is de kaart Veehouderijen eveneens van de website van de

provincie Gelderland beschouwd.

Rond de kern Beneden-Leeuwen liggen enkele agrarische bedrijven die

ook geurhinder kunnen veroorzaken.

Afbeelding bedrijven in de omgeving van het plangebied
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Door de gemeente is op 20 mei 2010 een geurverordening opgesteld.

Hierin is aangegeven hoe de geurkwaliteit in de gemeente West Maas en

Waal is.

Uit de afbeelding blijkt dat het woon- en leefklimaat voor wat betreft het

aspect geur op de planlocatie zeer goed is. Geconcludeerd kan worden

dat het aspect geurhinder en veehouderij geen belemmeringen

veroorzaakt voor dit plangebied.

Kaart veehouderijen

Uitsnede geurverordening gemeente West Maas en Waal (geurkwaliteit)
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5.3. Geluidhinder (wegverkeerslawaai)

Het bestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Oosterhoeve voorziet in de

sloop van bestaande bedrijfsbebouwing en de realisatie van een 5-tal

woningen. Het plan ligt binnen de geluidszone van de Waalbandijk

(gedeelte buiten de bebouwde kom, bubeko). De weg is buitenstedelijk

gelegen en heeft maximaal twee rijstroken; de zone bedraagt 250 meter.

De gemeente heeft geen verkeersgegevens van de weg. Het wegvak

Waalbandijk (bubeko) is alleen bestemd voor bestemmingsverkeer en

langzaam verkeer en vormt een indirecte verbinding tussen Beneden-

Leeuwen en Wamel. In het gemeentelijke verkeersmodel zijn voor dit

wegvak geen verkeersgegevens weergegeven. De laagste

verkeersintensiteiten in het model bedragen 200 motorvoertuigen per

etmaal. Derhalve is in de akoestische berekeningen ervan uitgegaan dat

op dit wegvak 200 mvt. rijden. Voor een goede ruimtelijke ordening zijn

ook de omliggende wegen (de Oosterpas, de Passewaay en de

Middenpas) bestudeert. Alleen van de Middenpas zijn verkeersgegevens

bekend en ontleend aan het verkeersmodel. Voor de overige intensiteiten

is uitgegaan van een berekening van de verkeersgeneratie van de

woningen ten noorden van de locatie.

De wettelijke voorkeursgrenswaarde voor een nieuw te bouwen woning

ten gevolge van een weg bedraagt 48 dB, de maximaal te ontheffen

geluidsbelasting bedraagt in een binnenstedelijke situatie 63 dB.

Uit het akoestisch onderzoek dat met standaard rekenmethode I

(conform reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006) is verricht blijkt

dat de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van het gezamenlijke

wegverkeer niet wordt overschreden.

Geconcludeerd kan worden dat er geen belemmeringen zijn ten gevolge

van het aspect wegverkeerslawaai.

Het geluidonderzoek is als externe bijlage 2 bijgevoegd: Akoestisch

onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Beneden-Leeuwen,

Oosterhoeve, Pouderoyen Compagnons, september 2010.

5.4. Bodemonderzoek

TOP Milieu B.V. te Druten heeft aan NIPA milieutechniek b.v. te Oss

opdracht gegeven voor het uitvoeren van een verkennend en aanvullend

bodemonderzoek conform de NEN 5740 op het perceel Oosterpas 21 te

Beneden Leeuwen (rapportnummer 11998, gedateerd 1 november 2010).

Dit rapport is als bijlage 3 bij dit bestemmingsplan gevoegd.

Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de

puinhoudende bovengrond rond de schuur matig verontreinigd is met

zink en sterk verontreinigd met PAK.
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In de bovengrond op de rest van het terrein en in de ondergrond rond de

schuur zijn slechts lichte verontreinigingen met zware metalen, PAK en/of

minerale olie aangetoond.

De lichte verontreiniging met zware metalen lijkt niet te kunnen worden

gerelateerd aan de aanwezigheid van puin in de bovengrond rondom de

schuur maar lijkt algemeen op de locatie aanwezig in de uit klei

bestaande bovengrond.

Het grondwater is (behoudens een algemeen voorkomend licht verhoogd

gehalte aan barium) niet verontreinigd met de onderzochte parameters.

Met de resultaten van dit grondwateronderzoek is tevens de voor

bodemverontreiniging verdachte deellocatie van de mestput voldoende

onderzocht.

De geconstateerde lichte verontreinigingen geven geen aanleiding tot het

uitvoeren van aanvullend of nader bodemonderzoek. De matige

verontreiniging met zink en de sterke verontreiniging met PAK in de

bovengrond rondom de schuur geven wel aanleiding tot het uitvoeren van

een aanvullend dan wel nader bodemonderzoek. De matige tot sterke

verontreiniging met zink en PAK zijn vastgesteld in een mengmonster

van de bovengrond. Daar sprake is van een mengmonster bestaat de

mogelijkheid dat ter plaatse van de individuele boringen (B01, B02 en/of

B04) de bovengrond in werkelijkheid minder sterk verontreinigd is.

In een aanvullend bodemonderzoek zijn de separate monsters

individueel geanalyseerd op zink en PAK. Er is gebleken dat sprake is

van matig of sterk verhoogde gehalten. Gelet op de beperkte omvang

van de verontreiniging (<25m³) is er geen sprake van een ernstige

verontreiniging. Om de grond geschikt te maken voor het beoogde

gebruik dient de locatie te worden gesaneerd. Voorafgaand aan de

sanering dient een plan van aanpak ter goedkeuring aangeboden te

worden bij het bevoegd gezag.

5.5. Asbestinventarisatie

In opdracht van TOP Milieu heeft onderzoeksbureau AAS onderzoek

uitgevoerd naar de aanwezigheid van asbest binnen het plangebied.

(rapportnummer 2010.472.Rapportage SC-540 Type l, gedateerd 12 juli

2010). Dit rapport is als bijlage 4 bij dit bestemmingsplan gevoegd.

Naar aanleiding van het bovengenoemde onderzoek kan geconcludeerd

worden dat er geen asbesthoudende materialen zijn aangetroffen bij het

onderzoek. Verdere inspectie is dan ook niet noodzakelijk.
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5.6. Archeologische en cultuurhistorische waarden

Rijks en gemeentelijke monumenten

Binnen het plangebied, maar ook in de directe omgeving daarvan komen

geen beschermde monumenten voor, zoals bedoeld in de

Monumentenwet.

Historische geografie

Binnen het plangebied komen geen bijzondere historisch-geografische

waarden voor.

Archeologie

Het beleid met betrekking tot archeologische waarden dient er op gericht

te zijn archeologisch belangrijke terreinen zoveel mogelijk te ontzien. In

het geval dat dit niet mogelijk is, dient voldoende ruimte te zijn voor het

uitvoeren van verantwoord archeologisch onderzoek, zodat de informatie

in het deel van het bodemarchief dat verloren gaat, ook verantwoord kan

worden vastgelegd.

Bureau- en karterend booronderzoek

Op 4 oktober 2010 is in opdracht van de initiatiefnemer door ArcheoPro

een bureauonderzoek en karterend booronderzoek uitgevoerd op een

terrein aan de Oosterpas te Beneden-Leeuwen (rapportnr.: 10107

Oosterpas, Beneden-Leeuwen Gemeente West Maas en Waal

Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O), gedateerd 05-11-2010). Dit

onderzoek is als bijlage 5 bij dit bestemmingsplan gevoegd.

Het archeologisch onderzoek betrof een Inventariserend Veldonderzoek

Overig (IVO-O) met bureaustudie. In het gespecificeerd archeologisch

verwachtingsmodel is uitgegaan van de mogelijke aanwezigheid van

archeologische resten uit de bronstijd, ijzertijd tot Romeinse tijd,

middeleeuwen en de nieuwe tijd binnen het plangebied. De verwachting

voor resten uit deze perioden is overwegend middelhoog. Om de kans op

het aantreffen van archeologische indicatoren zo groot mogelijk te maken

zijn binnen het plangebied zes boringen gezet met behulp van een guts

en een edelmanboor met een diameter van 12 cm.

In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren aangetroffen.

Vegetatie-horizonten die samen zouden kunnen hangen met

archeologische sporen, ontbreken eveneens. De resultaten van het

onderzoek geven derhalve geen aanleiding om archeologisch

vervolgonderzoek te adviseren. Evenmin zijn tijdens het onderzoek

archeologische resten aangetroffen waarmee tijdens de verdere

planvorming of bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden

rekening zou moeten worden gehouden. Verwijderd: Gemeente West
Maas en
Waal Bestemmingsplan
Oosterhoeve 131-
023 oktober 2013



Beneden-Leeuwen, Oosterhoeve NL.IMRO.0668.BENOosterhoeve-VA01 vastgesteld 27

Met opmaak: Tabs: 4 cm,
Left + 9 cm, Gecentreerd +
Niet op 3,25 cm + 8,5 cm

5.7. Watertoets

Proces

Sinds 1 november 2003 is het wettelijk geregeld dat voor het vaststellen

van ruimtelijke plannen de watertoetsprocedure dient te worden

doorlopen. Het doel van de Watertoets is om de waterbeheerders

vroegtijdig te betrekken bij de ruimtelijke planvorming en

waterhuishoudkundige doelstellingen zichtbaar te maken in het plan. Op

basis van de waterparagraaf wordt een wateradvies aangevraagd bij

waterschap Rivierenland.

Beleid

Sinds 1 november 2003 is het verplicht plannen in het kader van de Wet

op de Ruimtelijke Ordening te toetsen op water. Het doel van deze

‘watertoets’ is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen

expliciet en op een evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen.

De waterhuishouding bestaat uit de overheidszorg die zich richt op het op

en in de bodem vrij aanwezige water, met het oog op de daarbij

behorende belangen. Zowel het oppervlaktewater als het grondwater valt

onder de zorg voor de waterhuishouding. Naast veiligheid en

wateroverlast (waterkwantiteit) worden ook de gevolgen van het plan

voor de waterkwaliteit en verdroging onderzocht.

De belangrijkste beleidsdocumenten op het gebied van de

waterhuishouding zijn de Vierde Nota Waterhuishouding, Anders omgaan

met water: Waterbeleid 21e eeuw, de Europese Kaderrichtlijn Water,

Beleidslijn ruimte voor de rivier en de nota Ruimte.

De Kaderrichtlijn Water omvat regelgeving ter bescherming van alle

wateren door middel van het stellen van haalbare doelen die in 2015

worden bereikt. De kaderrichtlijn gaat daarbij uit van een benadering

vanuit de stroomgebieden. De uitvoering van de kaderrichtlijn vraagt een

grote inspanning van verschillende partijen op internationaal, nationaal

en regionaal niveau.

Als laatste wordt in het kader van Waterbeheer 21
e

eeuw extra aandacht

besteed aan het voorkomen van wateroverlast en watertekort. Het

waterschap zoekt naar duurzame oplossingen. Zij willen dat het water

zoveel mogelijk binnen een plangebied wordt vastgehouden en dat

relatief schoon water ook relatief schoon blijft. Een toename van het

verharde oppervlak in risicogebieden of beekdalen wordt gecompenseerd

met extra waterberging. Regenwater dat op verharde oppervlaktes valt

en schoon genoeg is, wordt zoveel mogelijk vastgehouden of geborgen.

De laatste mogelijkheid is afvoeren via bestaande watergangen.

Het waterschap heeft in haar beleid ten aanzien van nieuwe

ontwikkelingen drie thema’s centraal staan: waterneutraal, schoon en
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veilig inrichten. Daarnaast worden waar mogelijk natuurvriendelijke

oevers nagestreefd. Het waterschap heeft eisen ten aanzien van het

compenseren van de toename van het verharde oppervlak vastgesteld.

In het kader van onderhavige ontwikkeling heeft overleg plaatsgevonden

tussen de gemeente, het waterschap en de initiatiefnemer. De toename

van verharding bij dit plan is dusdanig minimaal (aanzienlijk minder dan

de door het waterschap gehanteerde ondergrens van 500 m2 toename

aan verharding) dat watercompensatie niet aan de orde is. Het

hemelwater wordt afgekoppeld van het vuilwater en gescheiden

aangeboden op de perceelsgrens. Op dit moment beschikt Beneden-

Leeuwen nog niet over een gescheiden rioolstelsel, waardoor het

hemelwater voorlopig nog wordt aangesloten op het gemengde

rioolstelsel. Wanneer in de toekomst een gescheiden stelsel is

gerealiseerd kan op eenvoudige wijze hierop worden aangetakt.

5.8. Flora en fauna

Vogel- en/of Habitatrichtlijn

Om de Europese biodiversiteit te behouden en te herstellen wordt

gestreefd naar de ontwikkeling van een groot Europees netwerk van

beschermde natuurgebieden, ‘Natura 2000’. Hiervoor zijn onder meer de

Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992) opgesteld. Op basis van

deze Europese richtlijnen is Nederland verplicht om beschermde

habitats, soorten en hun leefgebieden in stand te houden of te herstellen.

Daarvoor worden gebieden aangewezen waar deze soorten en habitats

voorkomen.

Voor deze aangewezen gebieden, veelal reeds onderdeel uitmakend van

de Ecologische Hoofdstructuur, geldt een speciaal beschermingsregime.

Bij uitbreiding of verandering van bestaande ruimtelijke activiteiten dan

wel bij nieuwe ruimtelijke activiteiten in of in de nabijheid van deze

gebieden moet er getoetst worden of er significante, negatieve gevolgen

zijn te verwachten van de voorgenomen activiteiten op de te beschermen

natuurwaarden van de aangewezen gebieden.

Indien een initiatief significante gevolgen heeft op de te beschermen

natuurwaarden binnen de beschermde gebieden kan het initiatief alleen

worden toegestaan als er een dwingende reden van groot openbaar

belang is, EN er geen alternatieven voor het project zijn EN er

compenserende maatregelen worden gerealiseerd.
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Ecologische Hoofdstructuur

Het nieuwe woongebied is niet gelegen in de Ecologische

Hoofdstructuur, maar het buitendijks gebied maakt wel deels onderdeel

uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Onderhavig initiatief heeft echter

geen significante effecten op de hier aanwezige natuurwaarden.

Flora- en Faunawet

Op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn moeten tevens een groot

aantal inheemse bedreigde dier- en plantsoorten beschermd worden.

Deze soortenbescherming is in Nederland geïmplementeerd in de Flora

en Faunawet (april 2002).

De Flora- en faunawet is bedoeld om soorten te beschermen, niet

individuele planten of dieren. Het uitgangspunt van de wet is dat geen

schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of planten, tenzij dit

uitdrukkelijk is toegestaan (het “nee, tenzij”- principe). Dit betekent in de

praktijk dat het gaat om het effect van de activiteiten op beschermde

soorten. Om deze kwetsbare soorten te beschermen bevat de Flora- en

faunawet een aantal verbodsbepalingen, zoals het verbod op het doden

of verontrusten van beschermde dieren.

Quickscan

Naar aanleiding van de voorgenomen ontwikkeling is er door Ecologica

een quickscan in het kader van de Flora- en faunawet uitgevoerd naar de

mogelijke effecten van deze werkzaamheden op beschermde flora en

fauna (datum: 28 juli 2010, kenmerk: P2010/53).

Uitsnede EHS streekplanherziening provincie Gelderland.
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Dit onderzoek is als bijlage 6 bij dit bestemmingsplan gevoegd. Van

genoemd onderzoek volgen hier de resultaten en conclusies.

Planten

Er zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen binnen het

onderzoeksgebied. Gezien het stedelijke en gecultiveerde karakter zijn

deze ook niet te verwachten. Nader onderzoek of het aanvragen van een

ontheffing is niet nodig.

Grondgebonden zoogdieren

Er zijn geen grondgebonden zoogdieren waargenomen en er zijn alleen

algemene beschermde soorten te verwachten zoals diverse

muizensoorten. Voor de strenger beschermde steenmarter blijkt de

schuur door het open karakter, de regelmatige verstoring en de

afwezigheid van een zolder niet geschikt. Voor de algemeen beschermde

soorten geldt een algemene vrijstelling. Nader onderzoek of het

aanvragen van een ontheffing is dan ook niet nodig.

Vleermuizen

Vleermuizen bewonen gebouwen en/of bomen, afhankelijk van de soort.

Alleen aan de wegzijde zijn enkele bomen aanwezig, maar deze blijven

behouden en lijken door het gebrek aan holtes en spleten niet geschikt

voor vleermuizen. In de schuur zijn geen vleermuizen waargenomen en

zijn door het open karakter, de afwezigheid van dakbeschot, de voor

vleermuizen ongeschikte balkenstructuur en de regelmatige verstoring

ook niet geschikt. De kans op vleermuizen is dan ook zeer klein. De

landschapsstructuur verandert niet, waardoor er geen mogelijke

vliegroutes aangetast worden. De veranderingen zullen ook nauwelijks

effect hebben op eventueel aanwezig foerageergebied door de aard van

de maatregelen en het kleine oppervlak van het gebied. Aangezien het

perceel midden in de bebouwde kom ligt zijn ook effecten van extra

verlichting niet te verwachten, aangezien er niet verwacht wordt dat de

verlichtingsintensiteit na de maatregelen wezenlijk zal toenemen. Er

wordt wel aanbevolen tijdens de bouw de verlichting zoveel mogelijk te

beperken. Nader onderzoek naar vleermuizen wordt vooralsnog niet

nodig geacht.

Vogels

Er zijn binnen het onderzoeksgebied nauwelijks plekken aanwezig, die

als nestplaats voor vogels kunnen worden gebruikt. De aanwezigheid van

broedvogels in het onderzoeksgebied kan echter niet worden uitgesloten.

Maatregelen waarbij beplanting wordt verwijderd dienen derhalve wel

buiten het broedseizoen genomen te worden. Aangezien het al de

planning is de maatregelen buiten het broedseizoen uit te voeren wordt

hier al voldoende rekening mee gehouden. Dit geldt ook voor de sloop

van het gebouw. Er is verder gelet op de aanwezigheid van vaste nesten

binnen het onderzoeksgebied.
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Dit zijn nesten die meerdere jaren worden gebruikt en jaarrond

beschermd zijn. Er zijn geen vaste nesten aangetroffen. De schuur lijkt

niet in gebruik te zijn als nestplaats. Nader onderzoek of een ontheffing is

voor deze soortgroep niet nodig.

Vissen, amfibieën, reptielen en ongewervelden

Er zijn geen beschermde vissen, amfibieën, reptielen of ongewervelde

dieren op de terreinen waargenomen en met uitzondering van amfibieën

ook niet te verwachten, gezien de biotoopvoorkeur en verspreiding van

deze soorten. Van amfibieën worden alleen algemene beschermde

soorten als sporadische zwerver verwacht. Er is geen

voortplantingswater en slechts marginaal geschikt

overwinteringsgelegenheid binnen het onderzoeksgebied aanwezig. Voor

deze soorten geldt in het kader van de werkzaamheden een vrijstelling.

Conclusie

Er dient buiten het broedseizoen gewerkt te worden. Verder worden er

geen streng beschermde soorten in het onderzoeksgebied verwacht,

waardoor additionele maatregelen niet nodig zijn. Tijdens de uitvoer van

de werkzaamheden dient altijd de zorgplicht in acht te worden genomen.

Dit houdt in dat er volgens normaal gebruik zorgvuldig gewerkt moet

worden, waarbij indien mogelijk verstoring van fauna wordt voorkomen.

Actief doden van dieren is altijd verboden.

5.9. Luchtkwaliteit

Alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het gebied van

luchtkwaliteit hebben geleid tot een aanpassing van de Wet milieubeheer

met betrekking tot luchtkwaliteitseisen. Daarnaast zijn het Besluit en de

Regeling “Niet In Betekenende Mate bijdrage” op 15 november 2007 in

werking is getreden. Het Besluit luchtkwaliteit 2005 is hiermee komen te

vervallen. Deze wetswijziging brengt de volgende veranderingen met zich

mee:

 Uitsluiting van het stand-still beginsel. Het stand-still beginsel houdt

in dat een situatie die voldoet aan de normen, toch niet mag

verslechteren tot aan de norm. Uitsluiting van dit beginsel ten

aanzien van luchtkwaliteit betekent dat de luchtkwaliteit mag worden

‘opgevuld’ tot aan de grenswaarde.

 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit bij (dreigende)

overschrijding grenswaarden. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

 Niet in betekenende mate verslechteren; een verslechtering van de

luchtkwaliteit is toegestaan, mits dit niet in betekende mate is.

Hiervoor wordt een grens van 3% gehanteerd.

Per 1 augustus 2009 is het NSL in werking getreden. VROM heeft de

definitie van 'in betekenende mate' vastgelegd in een algemene

maatregel van bestuur (AMvB).
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Projecten die de concentratie NO2 of fijn stof met meer dan 3%

verhogen, dragen in betekenende mate bij aan de luchtvervuiling.

Dit criterium is een 'of-benadering'. Als een project voor één stof de 3%-

grens overschrijdt, dan verslechtert het project 'in betekenende mate' de

luchtkwaliteit. De 3%-norm betekent concreet:

 woningbouw: 1.500 woningen netto bij 1 ontsluitende weg, 3.000

woningen bij 2 ontsluitende wegen;

 infrastructuur: 3% concentratiebijdrage (verkeerseffecten

gecorrigeerd voor minder congestie).

In het plangebied zijn 5 woningen gepland, zodat conform de Regeling

niet in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) geen

luchtkwaliteitsonderzoek behoeft plaats te vinden.

Vanuit de Wet luchtkwaliteit zijn er daarom geen belemmeringen voor de

ontwikkeling van 5 woningen in onderhavig plangebied.

5.10. Externe veiligheid

De provincie Gelderland heeft een zogenaamde risicokaart opgesteld. Op

de kaart zijn zoneringsafstanden van plaatsgebonden risico berekend. De

zoneringsafstand is de afstand tot een risicobron waar een bepaald

plaatsgebonden risico (PR) is. In de Nederlandse milieuwet- en

regelgeving zijn er grenswaarden gesteld voor het plaatsgebonden risico.

Het PR geeft aan op welke plek (de risicocontour) er een bepaalde kans

is op een ramp en eventuele slachtoffers daarbij. Vanaf de rand van de

risicocontour neemt het risico tot de bron toe.

Uitsnede risicokaart provincie
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Nieuwe gevoelige bestemmingen mogen niet worden gerealiseerd in

gebieden waar sprake is van een plaatsgebonden risico van meer dan

10
-6

per jaar, oftewel de kans per jaar dat een persoon, die op een

bepaalde plaats (onafgebroken en onbeschermd) verblijft, komt te

overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval, waarbij

een gevaarlijke (afval)stof of bestrijdingsmiddel is betrokken, moet kleiner

zijn dan 1 op 1 miljoen.

De locatie is gelegen op voldoende afstand tot risicovolle activiteiten,

zoals transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het water, het spoor

en door buisleidingen en risicovolle inrichtingen.

Uit bovenstaande afbeelding blijkt dat er geen risicocontour nabij het

plangebied ligt. Voor de beoogde ontwikkeling zijn in het kader van het

aspect externe veiligheid dan ook geen belemmeringen.
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6. JURIDISCHE PLANOPZET

6.1. Inleiding

De beleidsdoelstellingen zijn juridisch vertaald in de regels en de

bijbehorende verbeelding. De basis voor de verbeelding is een recente

kadastrale ondergrond, aangevuld met topografische gegevens. Op de

verbeelding is de grens van het bestemmingsplangebied aangegeven.

Uitgangspunt voor de regels is het Handboek bestemmingsplannen van

de gemeente West Maas en Waal, welke is opgesteld conform de

Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008 (SVBP 2008).

Daarnaast is voor de regels ook aansluiting gezocht bij de op 1 juli 2008

in werking getreden Wet ruimtelijke ordening, onder meer met betrekking

tot de anti-dubbeltelbepaling en het overgangsrecht, en de op 1 oktober

2010 in werking getreden Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

6.2. Opbouw van de regels

De regels zijn opgedeeld in vier hoofdstukken:

Hoofdstuk 1 bevat de begrippen (artikel 1) en een bepaling over de wijze

van meten (artikel 2); deze worden opsommingsgewijs in alfabetische

volgorde gegeven en dienen als referentiekader voor de overige regels.

Hoofdstuk 2 bevat de bestemming “Wonen - 1”.

Hoofdstuk 3 bevat enkele algemene regels, zoals de anti-

dubbeltelbepaling, algemene bouwregels en algemene afwijkings- en

wijzigingsregels.

Hoofdstuk 4 bevat tenslotte het overgangsrecht en de slotregel, met

daarin de titel van het bestemmingsplan.

6.3. Bestemmingen

Hoofdstuk 1: Inleidende regels

Begrippen

In artikel 1 is een aantal begrippen nader gedefinieerd teneinde

onduidelijkheid te voorkomen. Voor een gedeelte van de begrippen is

aansluiting gezocht bij de SVBP 2008, de rest is afkomstig uit het

handboek en zijn in de gemeente gebruikelijke definities.

Wijze van meten

In artikel 2 wordt aangegeven op welke wijze gemeten moet worden bij
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Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels

In het plan is de volgende bestemming opgenomen:

Wonen - 1

Deze bestemming is toegekend aan de woningen in het plangebied. Op

de verbeelding is aangeduid dat binnen het bouwvlak aaneengebouwde

woningen (rijenwoningen) zijn toegestaan. De maximaal toegestane goot-

en bouwhoogte van de woningen wordt op de verbeelding begrensd door

middel van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’. Voor de

specifieke kapvorm met wolfseinden is in de regels een specifieke

goothoogteregeling opgenomen, die uitsluitend van toepassing is op de

kopgevels van het hoofdgebouw.

De bestemming is bedoeld voor de woonfunctie (met de daarbij

behorende tuinen, erven en parkeervoorzieningen), al dan niet in

combinatie met kamerbewoning en/of de uitoefening van een aan-huis-

verbonden beroep.

Voor hoofdgebouwen geldt dat deze uitsluitend binnen de op de

verbeelding aangegeven bouwvlakken mogen worden gebouwd. Voor

bijgebouwen geldt dat deze zowel binnen het bouwvlak als binnen de

gronden met de aanduiding ‘bijgebouwen’ mogen worden gebouwd.

Binnen gronden met de aanduiding ‘tuin’ zijn uitsluitend uitbouwen

toegestaan, mits niet gesitueerd aan de zijgevel. De begrippen aanbouw,

uitbouw en (aangebouwd of vrijstaand) bijgebouw zijn nader verklaard in

de begripsbepalingen (artikel 1) van de regels.

In de regels is een afwijking opgenomen voor aan huis gebonden

bedrijven. Deze activiteiten kunnen in hoofdgebouw of bijgebouw

plaatsvinden, mits de woonfunctie als hoofdfunctie behouden blijft en er

geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat plaatsvindt

en er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woonkarakter

van de wijk of buurt. Ten slotte is eveneens een afwijking opgenomen ten

behoeve van inwoning uit het oogpunt van mantelzorg. Hieraan zijn

nadere voorwaarden verbonden.
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Hoofdstuk 3: Algemene regels

Anti-dubbeltelbepaling

Deze bepaling wordt opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens

een bestemmingsplan bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer

dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, het

opengebleven terrein niet nog eens meetelt bij het toestaan van een

ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld.

Algemene bouwregels

Onder deze algemene regels zijn de bepalingen opgenomen voor

ondergronds bouwen en ondergeschikte bouwdelen. Daarnaast zijn de

bepalingen ‘uitsluiting aanvullende werking bouwverordening’ en

‘bestaande afstanden en maten’ opgenomen.

Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening
In deze bepaling wordt, bij de toepassing van bepalingen van het

bestemmingsplan, de aanvullende werking van de bouwverordening

uitgesloten. Verder wordt in deze bepaling een opsomming gegeven van

onderwerpen, waarop de bouwverordening wel van toepassing is.

Bestaande afstanden en andere maten
Door het kiezen van een standaardregeling voor de bebouwde kommen

van alle kernen van de gemeente West Maas en Waal zullen zich

situaties voordoen, waarbij bestaande bebouwing in strijd is met de

regels. Zo kan de specifieke bouwhoogte van een woning hoger zijn dan

de toegestane hoogte van bebouwing (een algemene maat). Deze

strijdigheid is niet gewenst. Het is immers niet de bedoeling, dat deze

woning moet worden aangepast aan de nieuwe maatvoering. Daarom is

de algemene bepaling opgenomen, dat bij afwijkingen de maatvoering

mag worden aangehouden, zoals die bestond op het moment van ter

inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan.

Algemene afwijkingsregels

Het gaat hierbij om een afwijkingsmogelijkheid van de in de regels

gegeven maten en normen met betrekking tot het bouwen.

Algemene wijzigingsregels

In dit artikel is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van

kleine overschrijdingen van bestemmingsvlakken.

Hoofdstuk 4: Overgangsrecht en slotregel

Overgangsrecht

In dit artikel is een regeling opgenomen voor bestaande zaken en rechten

die niet in overeenstemming zijn met de overige regelingen in dit

bestemmingsplan.
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De regels voor het overgangsrecht zijn overgenomen uit het nieuwe

Besluit ruimtelijke ordening, waarin standaard overgangsrecht voor

bestemmingsplannen is opgenomen.

Slotregel

De slotregel bevat de titel van het bestemmingsplan.
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7. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID

Particulier initiatief

De ontwikkeling van de locatie en de daarmee samenhangende kosten,

incl. planvoorbereiding geschieden voor rekening en risico van de

ontwikkelende partij. Het plan wordt in opdracht en voor rekening van de

initiatiefnemer uitgevoerd. Eventuele planschade wordt voor rekening van

de initiatiefnemer genomen. In dit kader heeft de initiatiefnemer een

planschaderisicoanalyse laten uitvoeren.

Voor de gemeente West Maas en Waal is het plan budgettair neutraal.

De gemeente West Maas en Waal acht de economische uitvoerbaarheid

van de plannen voldoende verzekerd. Er zijn geen kosten gemoeid met

dit plan die de gemeente via een exploitatieplan zou moeten verhalen.
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8. OVERLEG EN INSPRAAK

8.1. Vooroverleg

Het voorontwerp bestemmingsplan heeft met ingang van 20 januari 2011

gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Hieruit is 1 inspraakreactie van

een belanghebbende voortgekomen. Daarnaast is het voorontwerp in het

kader van artikel 3.1.1. Bro toegezonden aan de volgende instanties:

 Waterschap Rivierenland

 Brandweer West Maas en Waal

 Gasunie

Van deze terinzagelegging is door de gemeente een verslag opgesteld

dat als bijalge 7 bij dit bestemmingsplan is gevoegd. Inhoudelijk heeft de

reactie niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Voor het volledige verslag wordt verwezen naar bijlage 7 bij dit

bestemmingsplan.

8.2. Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 28 juli 2011

gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode kon

een ieder zijn/haar zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij de

gemeenteraad. Er zijn negen zienswijzen binnengekomen binnen de

gestelde termijn. Op 23 november 2011 heeft de hoorcommissie van de

raad de indieners van de zienswijzen in de mogelijkheid gesteld hun

zienswijze mondeling toe te lichten.

Voor de beantwoording van de zienswijzen verwijzen wij u naar de nota

van zienswijzen.

Gedurende de daaropvolgende periode heeft de initiatiefnemer overleg

gehad met de indieners van de zienswijzen en omwonenden over een

nieuw schetsplan. De hoogte van het hoofdgebouw is aangepast. Dat wil

zeggen dat de goot- en bouwhoogte van het totale bouwvlak 3,5m en

9,5m gaat worden. Het bouwplan valt nu volledig binnen de

uitgangspunten van de daarop betrekking hebbende Beleidsnota

Kleinschalige Woningbouwplannen (BKW). Tevens worden alle

parkeervoorzieningen alsnog op eigen terrein gerealiseerd.

Het plan is voorgelegd aan de Commissie ruimtelijke kwaliteit van het

Gelders Genootschap. Deze commissie heeft op 5 september 2013 het

schetsplan goedgekeurd.
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