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1. INLEIDING 

1.1. Aanleiding 
Bedrijventerrein De Oven is gelegen te noorden van de oude kern 
Asperen in de gemeente Lingewaal. Het bedrijventerrein is ontstaan ter 
plaatse van een voormalige steenfabriek en heeft een gemengd karakter. 
Het bedrijventerrein functioneert niet optimaal. Een groot knelpunt is de 
verkeerssituatie. Er is slechts één verkeersontsluiting via een deel van de 
oude kern. Voor het gebied zijn daarom in het recente verleden 
verschillende plannen ontwikkeld. Deze plannen konden echter niet op 
maatschappelijk draagvlak rekenen en zijn niet in procedure gebracht. 
 
Om verdere ongewenste ontwikkelingen te voorkomen, zoals vestiging 
van bedrijven met een (sterk) verkeersaantrekkende werking, heeft de 
gemeenteraad op 9 juli 2009 een voorbereidingsbesluit genomen. De 
gemeente wil vervolgens binnen een jaar het geldende bestemmingsplan 
voor het bedrijventerrein, dat inmiddels zo’n 25 jaar oud is, herzien ex 
artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro). Op deze wijze beschikt de 
gemeente weer over een actueel bestemmingsplan waarin de bestaande 
situatie is vastgelegd. In het vervolgtraject gaat de gemeente een nieuwe 
visie voor het terrein ontwikkelen. 

1.2. Ligging 
Het plangebied is gelegen ten noorden van de oude kern Asperen. Het 
bedrijventerrein ligt buitendijks en de bruto oppervlakte bedraagt ca. 9,5 
ha. Aan de oostzijde grenst het bedrijventerrein aan de rivier de Linge en 
aan de zuidzijde aan de kern Asperen. De noord- en westrand worden 
bepaald door een brede en opgaande landschappelijke inbedding. Het 
bedrijventerrein wordt ontsloten via de oude kern Asperen. 

Globale ligging en begrenzing plangebied (rode omkadering)
Bron: http://maps.google.nl
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1.3. Geldend bestemmingsplan 
Het plangebied maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan “Landelijk 
Gebied”. Ook maakt het plangebied onderdeel uit van het 
bestemmingsplan “Landelijk Gebied 1e herziening”. Dit bestemmingsplan 
is vastgesteld op 1 november 1984 door de gemeenteraad van de 
voormalige gemeente Asperen en goedgekeurd door Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland op 23 december 1985. De herziening heeft voor 
het plangebied uitsluitend betrekking op windturbines, en waar deze 
worden toegelaten. 
 
De gronden die behoren tot het plangebied hebben binnen het 
bestemmingsplan Landelijk Gebied” de bestemming ‘Bedrijven (artikel 
11). Binnen deze bestemming zijn bedrijven t/m categorie 3 toegestaan. 
Er mag ook een bedrijfswoning opgericht worden met bijbehorende 
garages en bergplaats. Daarnaast zijn opslag en werkterreinen 
toegestaan. 
 
Maatvoering: 
• Indien gebouwen niet aaneengebouwd zijn moet de onderlinge 

afstand minimaal 3 m zijn; 
• Afstand van gebouwen tot de achtererfafscheiding moet minimaal 

3 m zijn; 
• Gebouwen mogen slechts aan 1 zijde in de zij-erfafscheiding worden 

gebouwd. Anders bedraagt de minimale afstand 3 m; 
• De maximale goothoogte bedraagt 8 m; 
• 85% van het beschikbare bouwvlak mag worden bebouwd. 
 
Gezien de ouderdom van het geldende bestemmingsplan en de 
gewijzigde inzichten over bedrijventerreinen wordt voor het hele gebied 
een nieuwe juridisch/planologische regeling opgesteld. Derhalve wordt 
het geldende bestemmingsplan herzien ex artikel 3.1 Wro. 

1.4. Leeswijzer 
In de voorliggende toelichting komen de volgende aspecten aan de orde: 
• in hoofdstuk 2 wordt in het kort het beleidskader voor het 

bestemmingsplan besproken; 
• in hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de bestaande situatie in het 

plangebied, achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan de 
voorgeschiedenis, de ruimtelijke structuur, de verkeersstructuur, de 
water- en groenstructuur en het productiemilieu; 

• in hoofdstuk 4 wordt het actualiserende deel van het 
bestemmingsplan – het beheersbeleid ten aanzien van de 
bestemming bedrijventerrein en de bebouwingsmogelijkheden – 
nader uitgewerkt; 

• in hoofdstuk 5 komen milieu- en omgevingsaspecten aan de orde. 
Een belangrijk aspect vormt het akoestische beleid rond het 
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bedrijventerrein. Verder worden ondermeer de aspecten 
luchtkwaliteit, bodem, waterhuishouding, flora- en fauna en 
duurzame ontwikkeling beschreven; 

• in hoofdstuk 6 komt de economische uitvoerbaarheid aan de orde; 
• hoofdstuk 7 vormt een toelichting op het juridisch bindende deel van 

het bestemmingsplan, de regels en verbeelding; 
• tot slot zijn in hoofdstuk 8 het verslag van het vooroverleg en de 

inspraakreacties op het bestemmingsplan opgenomen.  
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2. BESTAANDE SITUATIE 

2.1. Voorgeschiedenis 
In de oude kern Asperen is sprake van relatief veel vrachtverkeer 
vanwege de aanwezigheid van het bedrijventerrein De Oven en het 
ontbreken van een alternatieve ontsluitingsroute voor het 
bedrijventerrein. 
 
Er wordt nagedacht over revitalisering van het bedrijventerrein en een 
betere ontsluiting, of het eventueel verplaatsen van de aanwezige 
bedrijven. Bij revitalisatie kan de ruimte beter benut worden, maar gezien 
de beperkte ruimte zullen bedrijven die structureel willen uitbreiden 
sowieso al naar een locatie elders moeten.  
 
Vanwege de geconstateerde knelpunten zijn in het recente verleden 
plannen ontwikkeld (zie ook het raadsvoorstel van 13 oktober 2005). Het 
betreft onder andere: 
• Verplaatsen bedrijven en herontwikkelen met woningbouw; 
• Verkleinen van het bedrijventerrein met ruimte voor natuur; 
• Verplaatsen bedrijven en herontwikkelen met sportvelden of andere 

recreatieve voorzieningen; 
• Tweede ontsluiting op de Leerdamseweg of de Vrouwe Elburgstraat. 
 
Om verschillende redenen bleken deze plannen niet haalbaar: 
• Maatschappelijke druk tegen een tweede ontsluiting van het 

bedrijventerrein; 
• Financiële haalbaarheid, milieufactoren (hindercontouren bedrijven) 

en extra verkeersbewegingen bij woningbouwontwikkeling. Zonder 
een tweede ontsluiting is dit maatschappelijk niet haalbaar; 

• Geringe verplaatsingsbereidheid van ondernemers; 
• Bewoners ervaren de nabije ligging van een voor Asperen 

belangrijke werkgelegenheidsconcentratie als prettig. 
 
In de raadsvergadering van 13 oktober 2005 is dan ook besloten om af te 
zien van volledige en/of gedeeltelijke verplaatsing en herontwikkeling van 
bedrijventerrein De Oven. 
 
Om iets aan de verkeersproblematiek te doen is vervolgens in 2006 een 
verkeerscirculatieplan voor Asperen vastgesteld (zie 3.3). Het 
verkeerscirculatieplan moet vooral tot een verbetering van de 
verkeerscirculatie in de oude kern Asperen leiden, waarbij rekening wordt 
gehouden met bereikbaarheid en leefbaarheid in de kern, passend 
binnen de bestaande infrastructuur. 
 
De meest kansrijke en voorkeursoplossing conform het 
verkeerscirculatieplan voor de geschetste problematiek betreft een 
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combinatie van maatregelen op de middellange en lange termijn. Het 
betreft de opwaardering van de Graswalseweg als ontsluiting voor het 
vracht- en personenverkeer met de realisatie van een 2e ontsluiting op de 
Nieuwstraat in het kader van de herstructurering Vrouwe Elburgstraat. 
Alleen dan is de verkeersafwikkeling op de Nieuwstraat goed op te 
lossen. Voorafgaand aan deze voorkeursoplossingen zijn vanwege de 
lange tijdshorizon reeds een aantal andere maatregelen trapsgewijs 
ingevoerd. Er is een exclusieve uitwijkstrook voor vrachtverkeer 
gerealiseerd op de Nieuwstraat. (zie voor de overige maatregelen de 
samenvatting van het verkeerscirculatieplan in paragraaf 3.3). 

2.2. Ruimtelijke structuur 

Stedenbouwkundige structuur 

Bedrijventerrein De Oven is gelegen ten noorden van de oude kern 
Asperen. Dit bedrijventerrein van bruto 9,5 ha ligt buitendijks en bestaat 
voornamelijk uit een aantal grootschalige bedrijven met weinig uitstraling. 
Er komt op het terrein een relatief grote diversiteit van bedrijven met 
verschillende milieucategorieën voor.  
 
Het bedrijventerrein wordt omgegeven door het landschap, is op zichzelf 
staand, in zichzelf gekeerd (geen contact met de omgeving en geen zicht 
op de Linge) en intensief bebouwd. Voortkomend uit de oude structuur 
van de steenfabriek heeft het terrein een sterk orthogonale opzet, 
waarmee het zich ook voegt naar het stedelijke weefsel van de kern 
Asperen. De bebouwing staat over het algemeen redelijk strak tegen de 
openbare ruimte aan. Onbebouwde ruimtes bevinden zich op 
privéterreinen. Het gebied wordt hierdoor ervaren als een grote, 
monotone aaneenrijging van verharding en bebouwing, zonder duidelijke 
en herkenbare nuancering in de openbare ruimtes. Het openbaar gebied 
en de onbebouwde ruimte vloeien in elkaar over. Ook is er geen 
openbaar groen aanwezig. Tussen de bebouwing bestaan grote 
schaalverschillen. Van oorsprong vrijstaande bebouwing is in de loop van 
de tijd aanééngebouwd geraakt. In de noordoosthoek van het plangebied 
is een vrijstaande villa gesitueerd langs de Linge. 
 
De (beeld)kwaliteit van de bebouwing laat sterk te wensen over. 
Bebouwing staat met de achterzijden gericht en op korte afstand 
gesitueerd van de Molenwal en de Linge. 

Inrichting percelen  

Het bebouwingspercentage van de percelen op het bedrijventerrein is 
relatief hoog. De voorterreinen zijn functioneel ingericht en worden vooral 
gebruikt voor opslag, parkeren, laden en lossen. Er is te nauwelijks 
sprake van een representatieve inrichting. Ook is er weinig ruimte om het 
parkeren op eigen terrein op te lossen, met name voor vrachtverkeer. 
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Parkeren gebeurt daarom vaak noodzakelijkerwijs op straat, waardoor 
een rommelige indruk ontstaat. 

2.3. Verkeersstructuur 

Interne ontsluiting 

De interne ontsluiting vindt plaats via een soort drietand en is derhalve 
doodlopend. De middelste tand, die zorgt voor een verbinding met de 
buitenwereld, wordt hierbij gevormd door de 1e Industrieweg en de linker- 
en rechtertand door respectievelijk de 3e Industrieweg en de 2e 
Industrieweg. 

Externe ontsluiting 

In de huidige situatie zijn er een aantal routes die van en naar de enige 
ingang van het bedrijventerrein (1e Industrieweg) lopen. 

Voor vrachtverkeer is al een beperkte vorm van verkeerscirculatie 
ingesteld in de kern. Omdat een aantal straten een beperkte 
profielbreedte heeft en de gemeente de hinder (geluidsoverlast en 
trillingen) in de oude kern zo veel mogelijk wil beperken en verdelen, zijn 
er voor het vrachtverkeer verplichte routes ingesteld. De volgende 
(voorkeurs)routes zijn voor de ontsluiting van het bedrijventerrein 
beschikbaar: 
• Leerdamseweg - Nieuwstraat - Achterstraat. Dit is de aanrijroute voor 

het vrachtverkeer vanaf de Provincialeweg (N848) vanuit noordelijke 
richting; 

Toegang bedrijventerrein



 Bestemmingsplan bedrijventerrein De Oven, Asperen 095-015 december 2009 9 
 
 

• Heukelumseweg - Nieuwstraat – Achterstraat. Dit is de aanrijroute 
voor het vrachtverkeer vanaf de Provincialeweg (N848) vanuit 
westelijke richting; 

• Nieuwe Zuiderlingedijk - Voorstraat - Brugstraat - Waterpoort - 
Achterstraat. Dit is de aanrijroute voor het vrachtverkeer vanuit 
zuidelijke richting; 

• Achterstraat – Nieuwstraat – Voorstraat - Nieuwe Zuiderlingedijk. 
Deze route moet het vrachtverkeer gebruiken om het bedrijventerrein 
te verlaten. 

Parkeren 

Door de beperkte ruimte voor een aantal bedrijven op het eigen perceel 
ontstaat een ongewenste afwenteling van bedrijfsactiviteiten of faciliteiten 
op de openbare ruimte. Parkeren voor personeel en klanten vindt deels in 
de openbare ruimte plaats en vrachtwagens maken gebruik van het 
openbaar gebied als manoeuvreerruimte voor laad- en losdocks. De 
openbare ruimte wordt dus gebruikt als bedrijventerrein, met nadelige 
gevolgen voor de kwaliteit van het terrein. 

2.4. Water- & groenstructuur 

Water 

In het plangebied zelf komt geen open water voor. Aan de oostzijde van 
het bedrijventerrein bevindt zich de rivier De Linge en aan de zuid- en 
zuidwestzijde een gracht met daarin enkele woonboten en ten westen 
van het plangebied liggen twee kleine plassen. 

Groen 

Het plangebied is zowel aan de west- noord- als oostzijde omringd door 
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Een strook groen aan de oostzijde 
van het plangebied maakt hier onderdel van uit. Aan de zuid- en 
zuidwestzijde, waar zich een gracht bevindt is een smalle strook van het 
bedrijventerrein in gebruik als talud/groenstrook. Op het terrein zelf is 
geen andere groenvoorziening aanwezig. 

2.5. Productiemilieu 
Op bedrijventerrein is sprake van, over het algemeen, lokale bedrijven in 
de milieucategorieën 2 t/m 3.2. De belangrijkste sectoren zijn staalbouw, 
scheepsbouw, scheepvaartonderdelen, bouwonderneming, 
websites/media, patisserie/chocolaterie/catering, meubelfabricage, 
garagebedrijf, cosmetica, machinebouw, e.d. De segmentering van het 
bedrijventerrein is in de loop der jaren weinig gewijzigd. Ook zijn er een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) en een aluminiumconstructiebedrijf 
uit milieucategorie 4.1 gevestigd op het terrein. 
 
Uit de diversiteit van de bedrijven die gevestigd zijn op het terrein volgt 
dat het bedrijventerrein een eigen signatuur mist. 
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In onderstaande tabel staat globaal vermeld welke typen bedrijven op het 
bedrijventerrein gevestigd zijn, onderverdeeld naar hun hoofdactiviteit: 
 
Omschrijving  
Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, 
riet & vlechtwerk (geen meubels 
Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen 
media 
Vervaardigen van chemische producten 
Vervaardigen van producten van metaal (geen machines & 
transportmiddelen) 
Vervaardigen van machines en apparaten 
Vervaardigen van meubels; vervaardiging van overige 
goederen n.e.g. 
Bouwnijverheid 
Handel in en reparatie van auto’s & motorfietsen; 
benzineservicestations 
Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto’s & 
motorfietsen) 
Milieudienstverlening 
Cultuur, Sport & recreatie 
 
In totaal zijn ca. 25 bedrijven op bedrijventerrein De Oven gevestigd. 

2.6. Functionele structuur 
Het plangebied bestaat uit een terrein dat vrijwel geheel in gebruik is als 
bedrijventerrein. Daarnaast bevinden zich op het bedrijventerrein 
‘planologisch gezien’ zes bedrijfswoningen: één bestaande villa aan de 
noordoostzijde en vijf reeds vergunde, maar nog op te richten, 
bedrijfswoningen aan de oostzijde. 
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3. BELEIDSKADER 

In dit hoofdstuk worden de ruimtelijk relevante beleidskaders beschreven 
waarbinnen de ruimtelijke ontwikkeling zijn plek krijgt. 

3.1. Rijksbeleid 
Op 1 juli 2008 is de fundamentele herziening van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening (WRO) in werking getreden, de zogenaamde Wet 
ruimtelijke ordening (Wro). De wetwijziging zorgt voor een duidelijke 
taakverdeling tussen de overheden waarbij ruimtelijke beleidsplannen 
van rijk, provincie en gemeenten in hoge mate verticaal op elkaar zijn 
afgestemd. In de Wro is de sturingsfilosofie dat elke overheid op basis 
van de eigen verantwoordelijkheid en de daarbij behorende instrumenten 
vooral proactief optreedt ter realisering van haar eigen ruimtelijk beleid. 
Hiertoe stelt elke overheidslaag een structuurvisie vast. De Nota ruimte 
en het Streekplan worden aangemerkt als structuurvisie in het kader van 
de Wro. 

Nota Ruimte 

Hoofddoel van het nationale ruimtelijke beleid is om ruimte te scheppen 
voor verschillende ruimtevragende functies. Het beperkte oppervlak dat 
Nederland ter beschikking staat, maakt het nodig dit op een efficiënte en 
duurzame wijze te doen en niet alleen in kwantitatieve, maar ook in 
kwalitatieve zin. Bundeling van verstedelijking is een beleidsstrategie die 
het Rijk hanteert. Het is van belang dat ook de komende jaren wordt 
vastgehouden aan de ambitie om een flink deel van de woningproductie 
binnenstedelijk te realiseren. Er wordt op deze manier optimaal gebruik 
gemaakt van de ruimte die in het bestaande bebouwde gebied aanwezig 
is. 
 
Provincies en gemeenten zijn verantwoordelijk voor een voldoende en 
tijdige beschikbaarheid van ruimte voor wonen en werken en de daarbij 
behorende voorzieningen, groen, water, recreatie, sport en infrastructuur. 
Ruimte scheppen om te ondernemen betekent niet alleen 
herstructurering van verouderde terreinen maar ook aanleg van nieuwe 
terreinen. De nationale opgave voor herstructurering is ruim 21.000 
hectare, ruim 20% van het huidige areaal. Knelpunten zijn vaak 
bodemsanering, bereikbaarheid, bedrijfsverplaatsing, sociale onveiligheid 
en criminaliteit. Een zeer groot deel van de nationale behoefte voor 
nieuwe ruimte kan alleen worden ingevuld met de aanleg van nieuwe 
terreinen. De ervaring leert namelijk dat herstructurering maar in zeer 
beperkte mate extra terreinwinst oplevert. Tot en met het jaar 2020 is 
daarom naar verwachting nog ruim 23.000 hectare nieuwe 
bedrijventerreinen nodig. Ontwikkeling en herontwikkeling van 
bedrijventerreinen blijft een uiterst complex proces, ondanks de 
inspanningen van alle partijen.  
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Nationaal Landschap 

Het plangebied maakt onderdeel uit van de nationale landschappen 
‘Nieuwe Hollandse Waterlinie’ en Rivierenland. Even ten noorden van het 
plangebied bevindt zich tevens het nationale landschap Groene Hart. 
 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
De Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft van 1815 tot 1963 dienst gedaan 
en is nog grotendeels intact. Hij bestaat uit inundatiekommen; dat zijn 
lager gelegen gebieden die met behulp van een stelsel van dijken, 
sluizen, kanalen en inlaten met water uit de grote rivieren en de 
Zuiderzee blank kon worden gezet. Als aan hun oostzijde water zou 
staan waren de steden van het economische en bestuurlijke hart van 
Holland (de huidige Randstad) makkelijker te beschermen. Op punten 
waarover de vijand desondanks zou kunnen optrekken, zoals over hoger 
liggende wegen, spoorlijnen en rivieren, zijn verdedigingswerken 
gebouwd, zoals bij Rijnauwen en Asperen. 
 
Tussen Leerdam aan de Linge en Everdingen aan de Lek loopt de 
Diefdijk. Als de vijand, die verondersteld werd uit het oosten te komen, in 
aantocht was, werd het gebied ten oosten van de Diefdijk onder water 
gezet. Hetzelfde gebeurde in een 85 km lange zone vanaf de Zuiderzee, 
langs de oostkant van de stad Utrecht, naar de Biesbosch. Zo grendelde 
Holland zich af. Deze overstromingszone kreeg met de bijbehorende 
verdedigingswerken de naam Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dat ‘Nieuwe’ 
duidt erop dat er al eerder een dergelijke linie was aan de westzijde van 
Utrecht.  
 
De meeste forten, zoals Fort Asperen in de nabijheid van het plangebied, 
liggen tegenwoordig verscholen in het landschap: iemand die er geen 
weet van heeft zou er zo aan voorbij gaan, omdat de oorspronkelijk ‘kale’ 
forten nu veelal door bos aan het oog worden onttrokken. Nu de meeste 
hun militaire functie hebben verloren, zijn het aantrekkelijke bouwwerken 
geworden voor andere bestemming. 
 
Rivierenland 
Langs de Linge, de Lek en de Kromme Rijn is een typisch landschap 
ontstaan met uiterwaarden, oeverwallen en komgronden. De kleiige 
komgronden werden lange tijd alleen als hooi- en weilanden gebruikt. Op 
de oeverwal en stroomruggen bloeien de boomgaarden van de Betuwe 
en de Kromme Rijn. Andere markante kenmerken zijn eendenkooien, 
grienden en populierenbossen.  
 

Onderhavig plan is een beheersplan voor het al bestaande 
bedrijventerrein De Oven. Slechts de bestaande situatie wordt 
vastgelegd door middel van onderhavig bestemmingsplan. Hiermee 
past het plan binnen de beleidskaders van het Rijk. 
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De naam zegt het al, het meest kenmerkende van het gebied zijn de 
rivieren en de dijken. Tussen de Nederrijn en de Waal, slingert het 
riviertje de Linge, richting Gorinchem. Hoe klein ook, dit riviertje was 
beducht om zijn overstromingen en is dan ook met forse dijken in toom 
gehouden. 
Na een overstroming werd het water wat verder van de rivier ‘gevangen’ 
in dieper gelegen komgronden. Daar bezonken de fijnste deeltjes van het 
slib dat de rivier met zich meevoerde. De komgronden bestaan dan ook 
uit zware klei, die lange tijd – en eigenlijk nog steeds – alleen geschikt 
was als weidegrond en hooiland. De oeverwallen zijn ontstaan toen de 
rivieren nog onbedijkt waren en een natuurlijke loop hadden. Bij elke 
overstroming zetten de zwaardere zanddeeltjes in het rivierwater zich 
dicht bij de oever af. Deze zandige verhogingen vormden van oudsher de 
logische plek om te wonen. 

Natura 2000 

De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van 
grote biologische, esthetische en economische waarde is. Om deze 
natuur te behouden heeft de Europese Unie het initiatief genomen voor 
Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde 
natuurgebieden. Voor Nederland gaat het in totaal om 162 gebieden. 
 
De EHS direct rondom het plangebied maakt onderdeel van het Natura 
2000 gebied ‘Lingegebied & Diefdijk-Zuid’. Dit is op 24 september 2009 in 
ontwerp aangewezen als Natura 2000 gebied. 
 
De rivier de Linge heeft een smal stroomgebied tussen de Rijn en de 
Waal. Het landschap is minder dynamisch dan dat van de grote rivieren, 
maar heeft in veel opzichten toch het karakter van een rivierenlandschap 
met de daarbij behorende landschapselementen, begroeiingen en 
soorten. Samenhangend met de geringere dynamiek, wordt het gebied 
gekenmerkt door interessante overgangen naar laagveen, wat tot uiting 
komt door een diversiteit aan verlandingsgemeenschappen. In de 
uiterwaarden zijn grienden, bosjes, rietvelden, rietruigten, graslanden en 
waterplassen aanwezig. Ook liggen er enkele wielen en tichelgaten 
binnen het gebied. 

Nota Belvedère en Belvoir 

De nota Belvedère geeft de visie van het kabinet weer op de wijze 
waarop met cultuurhistorische kwaliteiten bij de toekomstige inrichting 

Voor het plangebied heeft de ligging in het nationale landschap geen 
directe consequenties aangezien er geen nieuwe ontwikkelingen 
mogelijk gemaakt worden. Met de herziening van het 
bestemmingsplan wordt wel beoogd de uitstraling van het 
bedrijventerrein naar beide nationale landschappen te verminderen. 
PM 
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van Nederland kan worden omgegaan. De nota spreekt van 
beleidskansen waarbij in relatie tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie, even 
ten noorden van het plangebied, onder meer de volgende kansen worden 
geformuleerd: 
• Bescherming van de linie, inclusief schootsvelden en 

inundatiegebieden; 
• Herstel van het militaire landschap (loopgraven, inundaties), zo 

mogelijk in samenhang met andere functies (waterberging, natte 
natuurontwikkeling); 

• Het toekennen van een publieksbestemming aan forten; 
• Ontwikkeling van de linie als toeristisch-recreatief product. 
 
Daarnaast heeft provincie Gelderland haar cultuurhistorisch beleid 
vastgelegd in de kadernota Belvoir (2000). De provincie kiest voor een 
actief beleid met als strategische hoofdlijn "behoud in ontwikkeling". De 
ruimtelijke, economische en cultuurhistorische belangen moeten elkaar 
daarbij inspireren en versterken. Belangrijke beleidsinzet is het 
volwaardig integreren van cultuurhistorie in de ruimtelijke planvorming. 
Daarnaast biedt de provincie gemeenten de mogelijkheid voor 
cofinanciering bij het duurzaam in stand houden van cultuurhistorische 
waarden, waarbij vooral de recreatieve potenties en economische 
bruikbaarheid beter worden benut. Allerlei communicatieactiviteiten 
moeten gaan zorgen voor een groter cultuurhistorisch besef en draagvlak 
voor het beleid. 

3.2. Provinciaal beleid 
Zoals hierboven aangegeven wordt het streekplan aangemerkt als 
structuurvisie in het kader van de Wro. De provincie ziet er op toe dat 
bestemmingsplannen ook inderdaad worden vastgesteld conform hun 
beleid, waarbij zij een reactieve rol vervult. Een en ander vraagt om een 
nadere vertaling van het streekplanbeleid. Die vertaling is neergelegd in 
de Wro-agenda. De Wro-agenda beoogt een kader te bieden voor de 
toepassing van nieuwe instrumenten en duidelijkheid te bieden waar dit 
al kan. In deze agenda, die het bestaande beleid en de gedragslijn 
“Gelderland en de nieuwe Wro” als uitgangspunt heeft, wordt beschreven 
welke instrumenten toegepast (kunnen) worden voor het verwezenlijken 
van provinciale doelen. De nieuwe wet verandert vrijwel niets aan de 
inhoud van het Streekplan ‘Gelderland 2005’, tenzij de agenda dit 
aangeeft. Voor onderhavig plangebied heeft de agenda geen 
consequenties bovenop het streekplanbeleid. 

Streekplan Gelderland 

Op 29 juni 2005 is het streekplan door de provincie Gelderland 
vastgesteld. In het document wordt de Nationale Ruimtelijke 
Hoofdstructuur uit de Nota Ruimte, als centraal element aangehouden 
voor de ontwikkeling van de Provinciale Ruimtelijke Hoofdstructuur. De 
provincie wil de ruimtelijke kwaliteit van haar grondgebied versterken 
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door in te zetten op de kenmerken en waarden die de provincie van 
belang acht. Het gaat om natuur en water, maar ook de ruimtelijke 
ontwikkelingen van stedelijke functies en infrastructuur. Oftewel de 
provincie zal zich sterk maken voor het ‘groenblauwe raamwerk’ en het 
‘rode raamwerk’. De overige gebieden behoren tot het multifunctioneel 
gebied waar gemeenten, in regionaal verband, een grotere rol in 
toegewezen krijgen. 
 
Het beleid voor bedrijventerreinen is gericht op de zorg voor voldoende 
aanbod van kwalitatief hoogwaardige, op de vraag van het bedrijfsleven 
afgestemde, bedrijventerreinen. Uitgangspunt hierbij zijn de 
behoefteramingen van het Centraal Plan Bureau, waaruit een regionale 
beleidsopgave is afgeleid. De noodzaak tot uitbreiding van bestaande 
bedrijventerreinen of de ontwikkeling van nieuwe moet worden bezien in 
relatie tot de mate waarin met inbreiding en/of herstructurering van 
bestaande terreinen ruimte voor bedrijvigheid kan worden gevonden. 
 
In verband met zorgvuldig ruimtegebruik is het hanteren van minimale 
maten (o.a. bouwhoogte en bebouwingspercentage) een instrument om 
met een beperkt ruimtebeslag veel functies te combineren (inpandig of 
gezamenlijk parkeren, inpandige opslag, ondergronds bouwen). 
 
Bij de (her-)inrichting van bedrijventerreinen wordt gestreefd naar een 
meervoudig en intensief ruimtegebruik. De restruimte op bestaande 
terreinen kan vaak nog beter worden benut, waarmee de behoefte aan 
nieuw ruimtebeslag kan worden verminderd. De zogenaamde verticale 
dimensie biedt aanvullende gebruiksmogelijkheden, bijv. via 
ondergrondse aan- en afvoer, opslag of parkeren dan wel via bouwen in 
meerdere lagen (minimum-bouwhoogte), als de omgeving van een 
dergelijk terrein dat landschappelijk ook toelaat. De zogenaamde vierde 
dimensie van meervoudig ruimtegebruik, namelijk het volgtijdelijk op 
verschillende manieren of door verschillende partijen laten gebruiken van 
een bepaald terrein of gebouw verhoogt de efficiëntie van het 
ruimtegebruik. Bij herontwikkeling van bestaande en ook op nieuwe 
bedrijventerreinen is het opstellen van een beeldkwaliteitsplan 
noodzakelijk. Verder is het maken van afspraken over beheer van het 
terrein en evt. gemeenschappelijke voorzieningen-gebruik via 
parkmanagement noodzakelijk. 

Uitsnede beleidskaart ruimtelijke 
structuur met globale aanduiding 

plangebied (rode ster) 

Op de beleidskaart ruimtelijke structuur is het plangebied gelegen 
binnen het multifunctionele gebied met de nadere aanduiding 
‘bebouwd gebied 2000’, het zogenaamde bestaand bebouwd gebied. 
Hierop is geen specifieke provinciale sturing gericht. Rondom 
industrieterrein De Oven, buiten het plangebied, is in een zone langs 
de Linge een gebied gelegen met de nadere aanduiding ‘EHS-natuur’. 
EHS-natuur bestaat uit bestaande natuurgebieden, en voor een 
kleiner deel uit natuurontwikkelingsgebieden die momenteel 
agrarische cultuurgrond zijn. De EHS kent geen externe werking en 
heeft derhalve geen directe invloed op het plangebied. 
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Structuurvisie bedrijventerreinen en werklocaties  

Op 8 september 2009 hebben Gedeputeerde Staten de structuurvisie 
bedrijventerreinen en werklocaties in ontwerp vastgesteld. Na verwerking 
van de zienswijzen stellen Provinciale Staten de Structuurvisie 
Bedrijventerreinen en Werklocaties naar verwachting in april 2010 
definitief vast. 
 
Uitgangspunt van het nieuwe beleid is dat er eerst optimaal gebruik wordt 
gemaakt van bestaande bedrijventerreinen voordat er nieuwe terreinen 
worden ontwikkeld. Voldoende ruimte voor bedrijvigheid blijft 
beleidsuitgangspunt, maar een overschot aan bedrijventerrein moet 
worden voorkomen. Verder vraagt de provincie Gelderland aan de 
gemeenten om extra aandacht te besteden aan kwalitatieve aspecten, 
zoals een goede ruimtelijke inpassing, een zorgvuldige vormgeving en 
een zo laag mogelijke milieubelasting. 
 
Onderdeel van het beleid is de herstructurering van bedrijventerreinen. In 
het Economisch Programmerings- en Ontwikkelingsdocument (EPO) 
Rivierenland (juni 2009) staat de huidige situatie en de ontwikkelingen 
van de bedrijventerreinen in Rivierenland beschreven. Bedrijventerrein 
De Oven is in het rivierengebied één van de terreinen welke 
geherstructureerd dient te worden op de langere termijn. Het project heeft 
in eerste instantie geen prioriteit gekregen.  
 
De provincie gaat nog opnemen welke herstructureringsprojecten op de 
korte en middellange termijn dienen te worden uitgevoerd.  

3.3. Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie Plus 2030 (concept) 

De structuurvisie Plus 2030 van (Bugel Hajema, nr. 144.00.02.10.00.00, 
d.d. 21 september 2009) vormt het afwegingskader voor het toekomstige 
beleid ten aanzien van de kernen en het buitengebied. De Structuurvisie 
is niet alleen een visie op ruimtelijke en economische ontwikkelingen 
maar ook op de leefbaarheid van de kernen en de gemeente als geheel. 
 
Bedrijvigheid 
Qua bedrijvigheid gaat de gemeente uit van het motto: ‘Het bieden van 
bedrijfsmogelijkheden brengt levendigheid in de kernen’. Hierbij wordt 
ingezet op het revitaliseren van verouderde bedrijventerreinen. Voor 
bedrijventerrein De Oven wordt ingezet op verkleuring van bedrijvigheid 
naar bedrijven met een lagere verkeersaantrekkende werking, kantoren 
en andere functies gerelateerd aan het water of woonfuncties. Dit is ook 
weergegeven op onderstaande uitsnede van de bijbehorende plankaart. 
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De gemeente richt zich op het planologisch afwaarderen van het 
bedrijventerrein en de inrichting van de ontsluiting ervan. Daar waar 
bedrijven groter groeien en milieuoverlast gaan veroorzaken is de inzet 
gericht op het verplaatsen naar bedrijventerrein De Zeiving nabij Vuren 
(ter hoogte van afslag 29 op de A15). 
 
Verkeer 
De verkeersproblematiek is tweeledig. Ten eerste dient al het zware 
vrachtverkeer door het noordelijke gedeelte van de oude kern en langs 
de naoorlogse wijk te rijden aangezien dit de enige ontsluiting van 
bedrijventerrein De Oven is. Nieuwe ontsluitingen zijn niet reëel gezien 
de aanwezige bebouwing, landschappelijke waarden of de aanwezigheid 
van de Linge. Door inrichtingsmaatregelen wordt het vrachtverkeer zo 
veilig mogelijk als kan door het smalle deel van de historische stad 
geleid. De situatie is niet optimaal. Oplossingen als een nieuwe 
ontsluiting en de verplaatsing of afbouw van het bedrijventerrein zijn zeer 
kostbaar. De inzet richt zich nu eerst op het verkleuren van het 
bedrijventerrein. 
Daarnaast wordt vooral ingezet op het beperken van de overlast door 
inrichtingsmaatregelen en door planologische maatregelen die de 
verkeersaantrekkende werking van het bedrijventerrein in de toekomst 
zullen verminderen. 
 
Het tweede probleem heeft meer te maken met de Voorstraat en het 
drukke doorgaande en toeristische verkeer door deze straat. De straat is 
hier niet op ingericht waardoor, negatief gesteld, sprake is van een 
“verkeersriool”, met name tijdens de drukke momenten van de dag. De 
oplossing van dit probleem is meer gelegen in inrichtingsmaatregelen en 
het bieden van parkeeroplossingen (binnen en buiten de oude stad) voor 
toeristen en bewoners. 
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Verkeerscirculatieplan Asperen 

De gemeente Lingewaal heeft voor de kern Asperen een 
verkeerscirculatieplan (Akertech, nr. 2005GL064, d.d. oktober 2006) op 
laten stellen. Dit plan moet vooral leiden tot een verbetering van de 
verkeerscirculatie in de oude kern Asperen, waarbij rekening wordt 
gehouden met bereikbaarheid en leefbaarheid in de kern en passend 
binnen de bestaande infrastructuur. 
 
Bij het opstellen van het plan is gebleken dat de problematiek rondom 
bedrijventerrein “De Oven” gevoelig, maar ook in zekere mate complex is 
te noemen met name door de voorgeschiedenis, de reeds geleverde 
inspanningen en het feit dat voor de verkeersproblemen nog steeds geen 
passende oplossing is gevonden. 
 
Het verkeerscirculatieplan bevat aanvaardbare oplossingsrichtingen voor 
de bestaande verkeersproblematiek met betrekking tot de ontsluiting van 
bedrijventerrein “De Oven”. Het verkeerscirculatieplan is breed gedragen 
en afgewogen tot stand gekomen in samenwerking met de 
klankbordgroep, waarin zowel vertegenwoordigers van de gemeente als 
van belangengroeperingen hebben deelgenomen. 
 
Om enerzijds de bereikbaarheid van het bedrijventerrein “De Oven” te 
garanderen en anderzijds de verkeerscirculatie voor de kern Asperen te 
verbeteren zijn verschillende oplossingen aangedragen. De meest 
kansrijke en aanvaardbare oplossingen zijn in samenwerking met de 
klankbordgroep vastgesteld, waarbij gekozen is voor een stapsgewijze 
oplossingsstrategie. Hierbij is onderscheid gemaakt in een drietal fases, 
waarbij maatregelen zijn vastgesteld voor de korte termijn (fase 1), 
middellange termijn (fase 2) en lange termijn (fase 3). 
 
De meest kansrijke en voorkeursoplossing voor de geschetste 
problematiek betreft een combinatie van maatregelen op de middellange 
en lange termijn. Het betreft de opwaardering van de Graswalseweg als 
ontsluiting voor het vracht- en personenverkeer met de realisatie van een 
2e ontsluiting op de Nieuwstraat in het kader van de herstructurering 
Vrouwe Elburgstraat. Alleen dan is de verkeersafwikkeling op de 
Nieuwstraat goed op te lossen. In het kader van een mogelijke 
herstructurering van de Vrouwe Elburgstraat liggen hier mogelijkheden, 
alleen vergt dit een bestuurlijke inspanning. Om deze oplossing 
uiteindelijk te realiseren dienen op de korte termijn al keuzes gemaakt te 
worden en inspanningen te worden geleverd die realisatie op de langere 
termijn mogelijk maken. 
 
Totdat deze voorkeursoplossingen zijn gerealiseerd dienen, vanwege de 
lange tijdshorizon, een aantal andere maatregelen trapsgewijs te worden 
ingevoerd. 
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In de eerste fase (korte termijn) wordt voorgesteld om het vrachtverkeer 
naar bedrijventerrein “De Oven” via de Heukelumseweg af te wikkelen. 
Daarbij dienen tevens aanvullende maatregelen te worden getroffen op 
de Voorstraat om deze verkeerscirculatie af te dwingen. Deze 
maatregelen zijn inmiddels gerealiseerd. 
 
In de tweede fase (middellange termijn) dient de Graswalseweg te 
worden opgewaardeerd als ontsluiting voor het vrachtverkeer evenals het 
personenverkeer van en naar Leerdam. Hierbij dient tevens het kruispunt 
Graswalseweg – Nieuwstraat te worden aangepakt. 
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4. PLANBESCHRIJVING 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste onderdelen van de actualisatie 
van het bestemmingsplan beschreven. In hoofdlijnen betreft het een 
actuele regeling voor de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden die op 
het bedrijventerrein worden geboden. De regelingen die in het geldende 
plan zijn opgenomen, zijn niet meer van deze tijd en gebaseerd op oude 
beleidsuitgangspunten. Daarom wordt een nieuwe specifieke regeling 
voor het bedrijvententerrein opgesteld die daarnaast op de nieuwe Wro is 
toegesneden, als ware het een modern “maatpak”. Op deze wijze wordt 
opnieuw inhoud gegeven aan de functionele en ruimtelijke 
randvoorwaarden, die het planologische afwegingskader vormen met 
betrekking tot toekomstige, ruimtelijke planvorming. De bestaande 
kwaliteiten worden gewaarborgd en tevens worden duidelijkheid en 
rechtszekerheid geboden naar de bedrijven en de omgeving. De 
juridische vertaling heeft plaatsgevonden in de regels en verbeelding en 
wordt specifiek toegelicht in het hoofdstuk over de juridische opzet. 

4.1. Staat van bedrijfsactiviteiten 
De "Staat van Bedrijfsactiviteiten" legt een koppeling tussen de aard van 
de bedrijven en de ter plaatse acceptabele milieubelasting. Deze 
koppeling ontbrak in het geldende bestemmingsplan. Per milieuaspect - 
geur, stof, geluid, gevaar, visuele hinder en/of verkeersaantrekkende 
werking - wordt voor verschillende bedrijfstypen een afstand genoemd, 
welke tot de dichtstbijzijnde rustige woning, in acht moet worden 
genomen. De indeling in milieucategorieën, in zes mogelijke klassen met 
bijbehorende subklassen, is afgeleid van de voor dat bedrijf geldende 
"richtafstand" tot woonbebouwing in een rustige woonomgeving: 
 

Milieu-
categorie 

Richtafstand tot omgevingstype 
rustige woonwijk en rustig 
buitengebied 

1 10 m 
2 30 m 
3.1 50 m 
3.2 100 m 
4.1 200 m 
4.2 300 m 

 
Deze afstanden betekenen, dat een milieuzonering aangebracht moet 
worden in overeenstemming met de bovenstaande tabel. Maximaal 
worden op het bedrijventerrein “De Oven” bedrijven uit milieucategorie 
3.2 toegelaten. De twee bestaande bedrijven met een hogere 
milieucategorie, het aluminiumconstructiebedrijf Hermeta (categorie 4.1) 
en de rioolwaterzuiveringsinstallatie (categorie 4.1) van het waterschap 
zijn als bestaande bedrijven aangemerkt en derhalve toegestaan.  
 
Voor de bedrijven is aan de hand van de milieuvergunning - de meest 
recentelijk geactualiseerde versie - en de situering van alle (vergunde) 
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bedrijfswoningen een zorgvuldige afweging van de afzonderlijke 
milieuaspecten gewaarborgd. In de bijlage bij de regels is de relevante 
Staat van bedrijfsactiviteiten voor het voorliggende bestemmingsplan 
opgenomen. Bedrijven met een potentieel aanzienlijke 
verkeersaantrekkende werking (2G) en een potentieel zeer grote 
verkeersaantrekkende werking (3G) zijn uit de bedrijvenlijst verwijderd 
vanwege de verkeersoverlast die de transportbewegingen het 
woongebied oud Asperen bezorgen. Bestaande bedrijven die reeds 
gevestigd zijn op het bedrijventerrein blijven overigens toegestaan. 
 
De milieuzonering op basis van de publicatie “Bedrijven en 
Milieuzonering” van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is 
op de verbeelding aangeduid en dient als volgt te worden geïnterpreteerd 
binnen de afwegingsprocedure voor de milieuvergunning: 
• Bepalend is de afstand van het betreffende bedrijfskavel tot de 

dichtstbijzijnde gevoelige bestemming. Dit in relatie tot het 
maatgevende milieuaspect – de grootste afstand – behorende bij het 
betreffende bedrijfstype op basis van de Staat van bedrijfsactiviteiten; 

• Eventueel direct of indirect genomen maatregelen, die tot doel 
hebben hinder van het maatgevende milieuaspect te beperken, 
verdienen aandacht. 

Concreet betekent het dat rekening dient te worden gehouden met de 
ligging van gevoelige bestemmingen als woningen. 
 
Aan de hand van de aanwezige woningen en woonboten in de oude kern 
Asperen is het bedrijventerrein inwaarts gezoneerd voor milieucategorie 
2 en 3.1. Hierbij is uitgegaan van het omgevingstype rustige woonwijk 
voor de woonboten en de oude kern Asperen. Hierbij wordt nogmaals 
aangetekend dat bestaande bedrijven die reeds gevestigd zijn op het 
bedrijventerrein gewoon hun werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren, 
ondanks de milieuzonering op de verbeelding. 

Flexibiliteit 

De bestemmingsomschrijving geeft aan welk type bedrijvigheid is 
toegestaan. Voor zowel nieuwe als bestaande bedrijven is in de regels 
als eis opgenomen dat deze dienen te behoren tot bedrijven in de 
categorieën 2 t/m 3.2, zoals die staan vermeld in de bedrijvenlijst, die als 
bijlage van de regels is opgenomen. Ook bedrijven die hiermee naar aard 
en milieuhinder vergelijkbaar zijn, maar niet in de bedrijvenlijst zijn 
opgenomen mogen zich bij recht vestigen. De afwegingsprocedure - of 
het bedrijf naar aard en milieuhinder vergelijkbaar is - zal plaatsvinden bij 
de aanvraag voor een vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer. 

4.2. Bedrijfsbebouwing 
In het nieuwe bestemmingsplan zullen bestaande rechten uit het 
verleden zoveel mogelijk gerespecteerd worden.  



 Bestemmingsplan bedrijventerrein De Oven, Asperen 095-015 december 2009 22 
 
 

Bouwvlak 

Binnen de bestemming ‘Bedrijventerrein’ is op de verbeelding een 
bouwvlak opgenomen. Bedrijfsgebouwen mogen enkel binnen het 
bouwvlak worden opgericht. De bestaande bebouwing valt geheel binnen 
het bouwvlak. Het begrenzen van het bouwvlak leidt in hoofdlijnen niet tot 
een beperking van de bouwmogelijkheden. 
 

Bouwhoogte 

In de regels is aangegeven, dat de bouwhoogte aan een maximum is 
gebonden. De toegestane bouwhoogte betreft maximaal 8 m. Deze 
hoogte is in overeenstemming met de aard en het gewenste gebruik van 
het terrein en geldt zowel voor bedrijfshallen als kantoorgedeeltes.  

Bebouwingspercentage & afstanden 

Het bouwvlak - zoals aangegeven op de verbeelding - mag voor 100% 
worden bebouwd. Belangrijk is daarbij op te merken dat parkeren op 
eigen erf plaats moet vinden. Daarnaast zal rekening moeten worden 
gehouden met buitenopslag en het manoeuvreren van vrachtwagens e.d. 
 
Te allen tijde dient gewaakt te worden dat het zoveel mogelijk volbouwen 
van het bouwvlak niet zal leiden tot het afwentelen van bedrijfsactiviteiten 
- zoals hierboven benoemd - op de openbare ruimte. Teneinde het 
afwentelen van het parkeren op de openbare ruimte te voorkomen wordt 
- in tegenstelling tot in de huidige planvoorschriften - in de regels van dit 
bestemmingsplan van de bedrijven geëist dat parkeren geheel op eigen 
terrein dient te geschieden. 
 
PM De afstand tussen bedrijfsbebouwing en de zijdelingse perceelsgrens 
bedraagt minimaal 3 m of er moet op de zijdelingse perceelsgrens 
gebouwd worden. De afstand tot de achterste perceelsgrens bedraagt 
minimaal 3 m.  
 
Buitenopslag buiten bouwwerken dient niet te geschieden voor het 
verlengde van de voorgevelrooilijn (PM en mag niet plaatsvinden op de 
gronden die vrij zijn ten gevolge van de afstand tussen de perceelsgrens 
en de bedrijfsbebouwing). De maximale hoogte voor buitenopslag 
bedraagt 3 m. 

Specifieke bestemmingen & kavelgrootte 

Vanuit de provincie bestaat er de eis dat bij de uitgifte van nieuwe 
bedrijventerreinen aan bedrijven in het landelijk gebied maximaal een 
kavel van 5.000 m2 uitgegeven mag worden. 
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Detailhandel 

Detailhandel is uitsluitend toegestaan als ondergeschikte nevenfunctie in 
ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen. Niet meer dan 
20% van de bedrijfsvloeroppervlakte mag hiervoor gebruikt worden. 

4.3. Bedrijfswoningen 
In het uiterste noordoostelijke deel van het plangebied bevindt zich 1 
bestaande bedrijfswoning (villa). Aan de oostzijde van het plangebied zijn 
nog eens 5 bedrijfswoningen vergund. Deze woningen zijn ontstaan 
omdat het, op basis van het geldende bestemmingsplan, per 
bedrijfsperceel toegestaan was één bedrijfswoning op te richten. Nieuwe 
bedrijfswoningen worden in het voorliggende bestemmingsplan niet 
toegestaan. De aard van het bedrijventerrein leent zich in verband met 
hinder niet voor wonen. Tevens verlaagt het wonen het ‘rendement’ van 
het bedrijventerrein, doordat het beperkingen oplegt aan de bedrijven. Op 
beleidsniveau worden bedrijfswoningen op bedrijventerreinen eveneens 
niet toegestaan. De bestaande woningen worden ‘bevroren’ met de 
mogelijkheid tot een uitbreiding met maximaal 10% van het 
hoofdgebouw. Voor de woningen is, net als bij de bedrijven, aan de hand 
van de milieuvergunning - de meeste recentelijk geactualiseerde versie - 
een zorgvuldige afweging van de afzonderlijke milieuaspecten 
gewaarborgd. 

4.4. Verkeer 
De bestaande wegen 1e, 2e en 3e industrieweg behouden hun huidige 
bestemming. 

4.5. Groen 
Bestaande groenvoorzieningen aan de noordoost- zuidwest- en zuidzijde 
worden gehandhaafd en zijn als zodanig bestemd in het 
bestemmingsplan. 
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5. MILIEU- & OMGEVINGSASPECTEN 

5.1. Milieu 

Bodem 

Bij de gemeente zijn, gelet op het voormalige en huidige gebruik van de 
gronden, geen indicaties bekend die ter plaatse wijzen op enige vorm van 
verontreiniging. Op het moment dat nieuwbouw in het plangebied aan de 
orde is zal in het kader van de aanvraag voor het verlenen een 
bouwvergunning een bodemonderzoek overlegd moeten worden. Het 
instellen van een bodemonderzoek op voorhand is prematuur, omdat 
mogelijke nieuwbouwlocaties niet bekend zijn.  

Geluid 

Het voorliggende bestemmingsplan heeft een conserverend karakter. Dit 
betekent, dat geen nieuwe bedrijfswoningen en andere gevoelige 
bestemmingen zijn toegelaten. Er is daarom geen verder akoestisch 
onderzoek ten aanzien van het wegverkeerslawaai noodzakelijk. 

Lucht 

Op 15 november 2007 is de wijziging van de ‘Wet milieubeheer’ in 
werking getreden. Deze vervangt het ‘Besluit luchtkwaliteit 2005’. De wet 
is één van de maatregelen die de overheid heeft getroffen om: 
• negatieve effecten op de volksgezondheid als gevolg van te hoge 

niveaus van luchtverontreiniging aan te pakken; 
• mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling te creëren ondanks de 

overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit. 
 
De ‘Wet milieubeheer’ voorziet in dit kader onder meer in een 
gebiedgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De programma-aanpak 
zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en 
milieugevolgen. Van bepaalde projecten met getalsmatige grenzen is 
vastgesteld dat deze ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdragen aan de 
luchtverontreiniging. Deze mogen zonder toetsing aan de grenswaarden 
voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden.  
 
Luchtkwaliteitseisen vormen onder de nieuwe ‘Wet luchtkwaliteit’ geen 
belemmering voor ruimtelijke ontwikkeling als: 
• er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van 

een grenswaarde;  
• een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de 

luchtkwaliteit leidt;  
• een project ‘niet in betekenende mate’ bijdraagt aan de 

luchtverontreiniging (in de interimperiode tot de inwerkingtreding van 
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het NSL: meer dan 1% ten opzichte van de grenswaarde, na 
inwerkingtreding van het NSL is de grens meer dan 3%);  

• een project is opgenomen in een regionaal programma van 
maatregelen of in het NSL, dat in werking is getreden per 1 augustus 
2009 nadat de EU hiervoor op 7 april 2009 toestemming heeft 
verleend (derogatie).  

 
De actualisatie van het bestemmingsplan heeft een conserverend 
karakter. In het kader van de luchtkwaliteit is dan ook geen nader 
onderzoek nodig. Er treedt immers geen verandering op in de bestaande 
planologische ruimte. Voor deze actualisatie hoeven geen regels te 
worden opgesteld omdat het wettelijk kader van de nieuwe Wet 
luchtkwaliteit dit afdekt. 

Externe veiligheid 

De risiconormen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in het “Besluit 
Externe Veiligheid Inrichtingen” (Bevi). In dit besluit zijn 
milieukwaliteitseisen op het gebied van externe veiligheid geformuleerd. 
De bij het besluit behorende ministeriële regeling “Regeling Externe 
Veiligheid Inrichtingen” (Revi) werkt de afstanden, de referentiepunten en 
de wijze van berekenen van het plaatsgebonden risico en het 
groepsrisico verder uit ter uitvoering van het Bevi. Op 3 april 2007 is de 
Regeling tot wijziging van de Revi gepubliceerd. De wijziging is op 1 juli 
2007 in werking getreden en heeft onder andere betrekking op de 
gewijzigde afstanden voor bestaande LPG tankstations. Daarnaast zijn 
de Handreiking Verantwoording Groepsrisico van VROM en de 
Handleiding externe veiligheid inrichtingen hulpmiddelen voor de wijze 
waarop volgens het Bevi met externe veiligheidsrisico’s moet worden 
omgegaan relevant. 
 
Het Bevi verplicht het bevoegd gezag op basis van de Wet milieubeheer 
om veiligheidsafstanden aan te houden tussen gevoelige objecten en 
risicovolle bedrijven. In het besluit zijn gevoelige objecten gedefinieerd 
als kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. De uitbreiding van het 
hotel is een kwetsbaar object. 
 
Plaatsgebonden risico (PR) 
In het Bevi zijn normen opgenomen voor de kans dat één persoon buiten 
het inrichtingsterrein overlijdt als gevolg van een calamiteit bij het bedrijf 
(plaatsgebonden risico). 
 
Groepsrisico (GR) 
In het Bevi zijn normen opgenomen voor de kans dat meerdere personen 
buiten het inrichtingsterrein overlijden als gevolg van een calamiteit bij 
het bedrijf (groepsrisico). Voor het groepsrisico wordt een 
oriëntatiewaarde gegeven en geldt voor nieuwe situaties een 
verantwoordingsplicht voor het bevoegd gezag.  
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Om de risico’s ter plaatse van het plangebied te achterhalen is de 
provinciale risicokaart geraadpleegd. Het plangebied is gelegen in een 
bestaande woonomgeving. Op onderstaande uitsnede van de risicokaart 
zijn geen risicovolle inrichtingen te zien in of in de directe nabijheid van 
het plangebied. 

Tevens is de Risicoatlas wegtransport gevaarlijke stoffen (Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat - Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS – Avv), 
Aviv, d.d. maart 2003) geraadpleegd. Het plangebied ligt niet aan een 
transportroute voor gevaarlijke stoffen. 
 
Ook is de Risicoatlas spoor (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rws-
Avv, DHV Milieu & Infrastructuur, d.d. 13 juni 2001) geraadpleegd. Het 
plangebied ligt niet aan een transportroute voor gevaarlijke stoffen. 
 
Er zijn geen hoogspanningsleidingen en buisleidingen in en in de directe 
omgeving om het plangebied aanwezig. 
 
Het aspect externe veiligheid vormt derhalve geen belemmering voor 
onderhavige ontwikkeling. 

5.2. Waterhuishouding 
PM 

Uitsnede risicokaart met globale aanduiding plangebied (blauwe omkadering)
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5.3. Flora & fauna 
Het plangebied is aan drie zijden omringd door EHS. Een deel van de 
EHS maakt bovendien onderdeel van het Natura 2000 gebied 
‘Lingegebied & Diefdijk-Zuid’. Onderstaande afbeelding laat dit zien. Het 
plangebied ligt voor alle duidelijkheid dus buiten deze natuurzones. 
 
Het Natura 2000-gebied Lingegebied en Diefdijk-Zuid omvat de 
oeverlanden van de rivier de Linge, die een smal stroomgebied heeft dat 
tussen Rijn en Waal ligt ingekneld. Door zijn omvang, schaal en 
dynamiek neemt de Linge een bijzondere positie in, in het Nederlandse 
rivierenlandschap. Het landschap is minder dynamisch dan dat van de 
Rijn, Waal, Maas en IJssel, maar heeft in veel opzichten toch het karakter 
van een rivierenlandschap met daarbij behorende landschapselementen, 
begroeiingen en soorten. Samenhangend met de geringere dynamiek, 
wordt het gebied gekenmerkt door interessante overgangen naar 
laagveen, wat tot uiting komt door een diversiteit aan 
verlandingsgemeenschappen. Door zijn kleinschaligheid is het gebied 
van groot belang voor de kamsalamander. 
 

De EHS is alleen relevant als de ontwikkelingen plaats vinden binnen de 
EHS zelf. Aangezien de EHS buiten het plangebied is gelegen is, heeft 
deze geen invloed op het plangebied zelf. De EHS heeft namelijk geen 
externe werking. 
 
Voor het Natura 2000 gebied geldt dat ontwikkelingen hier geen invloed 
op uit mogen oefenen. Bestaand gebruik mag worden voortgezet. Bij een 
functieverandering, bijvoorbeeld naar wonen, moet met onderzoek 

Overzicht EHS (groene arcering) en Natura 2000 gebied (witte arcering)
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worden aangetoond dat dit geen invloed uitoefent op het Natura 2000 
gebied. Mogelijk gelden er dan beperkingen.  
Middels onderhavig bestemmingsplan worden geen nieuwe 
ontwikkelingen mogelijk gemaakt, het bestemmingsplan legt slechts de 
bestaande situatie vast. 

5.4. Archeologie 
Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta, ook wel 
Verdrag van Malta genoemd, waarmee op Europees niveau werd 
besloten het archeologisch erfgoed beter te beschermen. Op 1 
september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg in 
werking getreden. Deze wet omvat een wijziging van de Monumentenwet 
1988 en is gericht op de implementatie van het Verdrag van Valletta. Met 
deze wetgeving heeft de zorg voor het archeologisch erfgoed een 
prominentere plaats gekregen in het proces van de ruimtelijke 
planvorming. De Monumentenwet 1988 verplicht gemeenten bij het 
opstellen en uitvoeren van ruimtelijke plannen rekening te houden met 
zowel de bekende als de te verwachten archeologische waarden.  
 
Bij de inventarisatie van de archeologische (verwachtings)waarden in het 
bestemmingsplangebied is gebruikt gemaakt van de (landelijke) 
Archeologische Monumentenkaart (AMK), het Archeologisch 
Informatiesysteem ARCHIS 2. 
 
De gemeente Lingewaal heeft door RAAP archeologisch adviesbureau 
een beleidsnota archeologie met een archeologische beleidsadvieskaart 
(nr. 1688, d.d. 15 oktober 2008) op laten stellen. Op deze kaart is te zien 
dat voor het plangebied een hoge archeologisch verwachting geldt. Het 
streven is daarbij het behoud in huidige staat. Archeologisch 
inventariserend veldonderzoek is verplicht als de oppervlakte van de 
ingreep groter is dan 100 m2 én de diepte van de ingreep dieper reikt dan 
30 cm -mv. 
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Consequenties voor het bestemmingsplan 

Onderhavig plan is in essentie een conserverend plan. Ontwikkelingen 
zijn slechts op bescheiden schaal en veelal onder voorwaarden mogelijk. 
 
Aan de gronden met hoge archeologische verwachting is een 
dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie’ toegekend met daaraan 
gekoppeld een vergunningsstelsel (regels omtrent het gebruik van de 
grond). 
 
De in het plangebied aanwezige archeologische (verwachtings)waarden 
worden door middel van een planologische regeling beschermd. 
Beoogde ontwikkelingen dieper dan 30 cm beneden maaiveld en met een 
oppervlak groter dan of gelijk aan 100 m2 kunnen alleen doorgang vinden 
onder de voorwaarde van aanvullend archeologisch onderzoek. Dit 
archeologisch onderzoek moet voldoen aan de richtlijnen in de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie en aan door burgemeester en 
wethouders van de gemeente Lingewaal gestelde voorwaarden. 
Aanvulllend archeologisch onderzoek is in deze gebieden niet 
noodzakelijk wanneer aantoonbare technische maatregelen worden 
getroffen waardoor de archeologische (verwachtings)waarden in de 
bodem (in situ) kunnen worden behouden. 
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5.5. Leidingen 
In het plangebied zijn geen leidingen gelegen met een planologisch 
relevante beschermingszone, noch overlapt een beschermingszone van 
een planologisch relevante leiding hiermee. 
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6. JURIDISCH PLAN 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de regelgeving (regels en plankaart). 
Aangezien in de voorgaande hoofdstukken reeds op enkele aspecten van 
de juridische systematiek is ingegaan, zal op sommige plaatsen worden 
volstaan met een verwijzing naar deze eerdere hoofdstukken.  

6.1. Inleiding 
Het bestemmingsplan reguleert het gebruik van de gronden en 
bouwwerken binnen het plangebied. Het plan biedt het gemeentebestuur 
een basis voor handhaving, indien op een bepaalde locatie activiteiten 
plaatsvinden die strijdig zijn met het bestemmingsplan en derhalve uit 
ruimtelijk oogpunt onwenselijk worden geacht. 
 
Het bestemmingsplan vormt een belangrijk toetsingskader bij de 
verlening van een bouwvergunning. Bouwaanvragen kunnen uitsluitend 
worden gehonoreerd indien voldaan wordt aan het bepaalde in de regels 
van dit bestemmingsplan. 
 
In dit hoofdstuk volgt een toelichting op de juridische regeling. Het 
juridisch bindende gedeelte van dit bestemmingsplan bestaat uit de 
verbeelding en de regels. Verbeelding en regels dienen in samenhang 
met elkaar te worden begrepen, waarbij de op de verbeelding genoemde 
bestemmingen en de op de verbeelding opgenomen aanduidingen (zoals 
bijvoorbeeld de bouwvlakken en bouwhoogten) zijn terug te vinden en 
nader zijn uitgewerkt in de regels.  
 
De regels van dit bestemmingsplan bestaan uit de volgende 
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 bestemmingen. Deze artikelen hebben een 
min of meer vaste opbouw.  

• Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels die van algemeen belang 
zijn voor het plan en van toepassing zijn op alle bestemmingen 
genoemd in hoofdstuk 2; 

• Hoofdstuk 4 bevat tenslotte de overgangs- en slotregel. 
 
In het vervolg van dit hoofdstuk wordt eerste een beschrijving gegeven 
van de wijze van bestemmen, waarna de regels van dit bestemmingsplan 
worden besproken. 
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6.2. Wijze van bestemmen 
Het bestemmingsplan heeft tot doel om het bedrijventerrein De Oven te 
voorzien van een actueel juridisch-planologisch kader. Hierbij is voor een 
belangrijk deel rekening gehouden met het vigerende bestemmingsplan. 
Waar noodzakelijk is rekening gehouden met actuele milieukundige 
inzichten, bijvoorbeeld m.b.t. de opgenomen bedrijfszonering. 

6.3. Regels 

In deze paragraaf volgt een beschrijving van de opbouw van de 
bestemmingen alsmede een artikelsgewijze toelichting van de regels 
zoals opgenomen in dit bestemmingsplan.  

Opbouw van de bestemmingen 
In de regels is per bestemming een min of meer vaste opbouw 
gehanteerd. Ieder artikel waarin een bestemming is geregeld, begint met 
het noemen van het artikelnummer aangevuld met de naam van de 
bestemming. De bestemmingsnaam geeft in het kort aan waar dit 
onderdeel van het plan voornamelijk betrekking op heeft.  
 
Het volgende onderdeel in de bestemming is de 
"bestemmingsomschrijving". Hierin wordt weergegeven voor welke 
doeleinden de betreffende gronden bedoeld zijn. Het is dus een verdere 
uitwerking van de bestemmingsnaam.  
 
Bij een aantal bestemmingen is daarnaast een "nadere detaillering van 
de bestemmingsomschrijving" opgenomen, waarin een verdere uitleg 
over de bestemmingsomschrijving wordt gegeven.  
 
Vervolgens staan onder "bouwregels" de regels voor het bouwen.  
In dit lid is aangegeven welke bouwwerken bij recht mogen worden 
opgericht en welke situerings- en maatvoeringseisen hiervoor gelden. 
Voor de situering en maatvoering van gebouwen zijn er regels  
opgenomen met betrekking tot onder meer: 
 
• Bouwhoogte 

De maximale bouwhoogte voor gebouwen staat aangegeven op de 
verbeelding, hiernaar wordt in de regels dan ook verwezen.  

 
• Situering gebouwen 

Teneinde de situatie eenduidig te kunnen reguleren, is de bebouwing 
“gezoneerd”. Voor de regulering van functies zijn bouwvlakken op de 
verbeelding aangeduid. Enkel binnen het bouwvlak zijn gebouwen 
toegestaan.  
Deze zonering biedt de belangrijkste vorm van rechtszekerheid 
tussen de eigenaren van bouwpercelen onderling. 
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Artikelsgewijze toelichting 
Hieronder volgt een artikelsgewijze toelichting van de regels. 
 
Hoofdstuk 1: Inleidende regels 
 
Begrippen 
In artikel 1 is een aantal begrippen nader gedefinieerd teneinde 
onduidelijkheid te voorkomen. Deze begrippen zijn noodzakelijk voor een 
goed begrip van de regels. Bij de meeste begrippen is aansluiting 
gezocht bij de in de gemeente gebruikelijke definities. 
 
Wijze van meten 
In artikel 2 wordt aangegeven op welke wijze gemeten moet worden bij 
het beoordelen of de maatvoering in overeenstemming is met de regels. 
Zo wordt in de wijze van meten uitgelegd hoe men de bouwhoogte, het 
oppervlak en de inhoud van een bouwwerk moet meten.  
 
Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels 
 
De afzonderlijke bestemmingen voor de gronden binnen het plangebied 
zijn opgenomen in hoofdstuk 2, artikel 3 en verder van de regels. 
Hieronder volgt een overzicht en korte beschrijving van de in voorliggend 
bestemmingsplan opgenomen bestemmingen. 
 
Bedrijf-Nutsvoorziening 
De nutsvoorzieningen in het plangebied die een “het plangebied 
overstijgend” karakter hebben, zijn specifiek bestemd als    
 
Bedrijventerrein 
Dit is de hoofdbestemming van dit bestemmingsplan. Voor de regeling 
binnen deze bestemming is aansluiting gezocht bij de geldende 
bestemming. Waar noodzakelijk is op basis van nieuwe inzichten 
afgeweken van het geldende plan. De zonering van de bedrijvigheid op 
het terrein is bijvoorbeeld aangepast naar aanleiding van de laatste 
milieukundige inzichten volgens de VNG brochure. Waar deze 
verscherpte zonering leidt tot een situatie waarbij het huidige bedrijf niet 
voldoet aan deze nieuwe zonering, is een uitzonderingsbepaling 
opgenomen. Op basis van deze uitzonderingsbepaling mag het 
bestaande gebruik worden voortgezet. Op het moment dat dit bestaande 
gebruik (vrijwillig) wordt beëindigd, dient er voldaan te worden aan de 
nieuwe zonering. 
Naast de zonering is ook de vormgeving van de bouwvlakken enigszins 
aangepast. Dit wordt noodzakelijk geacht omdat de geldende 
bouwvlakken geen rekening hielden met stedenbouwkundige 
randvoorwaarden als het aanhouden van een zekere afstand tot de weg 
en het behouden van doorzichten.  
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Bij het opnemen van de bouwvlakken is als uitgangspunt gehanteerd dat 
een bedrijf gemiddeld 80% van zijn kavel mag bebouwen. In enkele 
gevallen is dit percentage lager uitgevallen en in enkele gevallen hoger. 
 
Door het opnemen van een afwijkingsregeling worden bouwwerken die 
legaal zijn opgericht (met bouwvergunning) positief bestemd.  
Deze mogen dus ook vervangen worden (bijv. hekwerken die thans 
buiten het bouwvlak zijn gelegen). 
 
Groen 
De gronden met deze bestemming hebben een groen en openbaar 
karakter. 
 
Verkeer 
Deze bestemming ziet op de gronden die een verkeersafwikkelende 
functie hebben. 
 
Waaarde-Archeologie 
Met deze bepaling wordt de archeologische waarden zoals die zich in de 
bodem kan bevinden beschermd. Deze bescherming is vormgegeven 
d.m.v. een bouwverbod en een aanlegvergunningstelsel, op grond 
waarvan burgemeester en wethouders, nadat zij de waterbeheerder 
hebben gehoord, respectievelijk een ontheffing en een vergunning 
kunnen verlenen. De (bouw)werkzaamheden kunnen alleen plaatsvinden 
indien de archeologische waarden van de gronden niet worden aangetast 
of indien uit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een 
archeologische waarde. 
 
Waterstaat-Waterbergingsgebied 
Met deze dubbelbestemming wordt het winterbed van de rivier de Linge 
beschermd. De bescherming is vormgegeven d.m.v. een bouwverbod en 
een aanlegvergunningstelsel, op grond waarvan burgemeester en 
wethouders, nadat zij de waterbeheerder hebben gehoord, respectievelijk 
een ontheffing en een vergunning moeten verlenen. De 
(bouw)werkzaamheden kunnen alleen plaatsvinden indien de functie van 
het winterbed niet onevenredig wordt aangetast. 
 
 
Hoofdstuk 3: Algemene regels 
 
Dit hoofdstuk bevat regels die van toepassing zijn op alle bestemmingen 
in dit bestemmingsplan.  
 
Antidubbeltelregel  
Met de antidubbeltelregel wordt geregeld dat grond die reeds eerder bij 
een verleende bouwvergunning is meegenomen niet nog eens bij de 
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verlening van een nieuwe bouwvergunning of het doen van een 
mededeling mag worden meegenomen. 
 
Algemene procedureregels 
In deze bepaling is de procedure beschreven die gevolgd moet worden 
bij de verlening van ontheffingen zoals deze in dit bestemmingsplan zijn 
opgenomen. 
 
Overige regels 
In deze bepaling is een verwijzing opgenomen naar de bepalingen van 
de bouwverordening die ten opzichte van dit bestemmingsplan een 
aanvullende werking hebben. 
 
Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels 
 
Overgangsrecht 
In dit artikel is een regeling opgenomen voor bestaande bouwwerken en 
bestaand gebruik welke niet in overeenstemming zijn met het bepaalde in 
dit bestemmingsplan. Deze bouwwerken vallen en dit gebruik valt, mits er 
geen sprake is van strijd met het voorheen geldende bestemmingsplan, 
onder het overgangsrecht. Dit betekent dat hoewel deze bouwwerken en 
dit gebruik niet positief is bestemd, zij toch mogen worden voortgezet 
onder dit bestemmingsplan.  
Voor deze bepaling is aansluiting gezocht bij 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 

Het plan heeft, behoudens de reguliere kosten voor de 10-jaarlijkse 
planherziening, geen financiële consequenties voor de gemeente. 
Eventuele kosten van nieuwe bouwinitiatieven komen voor rekening van 
de desbetreffende initiatiefnemer. 
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8. OVERLEG & INSPRAAK 

8.1. Overleg 
Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geeft aan dat de gemeente bij de 
voorbereiding van een ruimtelijke ontwikkeling overleg moeten plegen 
met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die 
diensten van provincie en rijk die betrokken zijn bij de zorg voor 
ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke 
in het plan in het geding zijn. 
 
In het kader van het vooroverleg is het plan besproken met volgende 
partijen: 
• Provincie Gelderland; 
• Regio Rivierenland; 
• VROM inspectie-Oost; 
• Waterschap Rivierenland; 
• Kamer van Koophandel; 
• Brandweer Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. 

8.2. Inspraak 
Het voorontwerp-bestemmingsplan zal op grond van de gemeentelijke 
inspraakverordening vanaf PM gedurende zes weken voor een ieder ter 
inzage gelegd worden. 

8.3. Zienswijzen 
Het ontwerp-bestemmingsplan zal op grond van afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht in het kader van de zienswijzen vanaf PM 
gedurende zes weken voor een ieder ter visie gelegd worden. 
 


