
 

 

 

Bestemmingsplan Buitengebied 2012  

 

 
 

 

 

 





 

 

 

Bestemmingsplan Buitengebied 2012  

 

 
 

Inhoud 

Toelichting en bijlage 

Regels en bijlagen 

Verbeelding 

 

 

9 oktober 2012 

Projectnummer 144.00.03.00.03 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
144.00.03.00.03.toe 
 

T o e l i c h t i n g  
 

 





 

 
144.00.03.00.03.toe 
 

I n h o u d s o p g a v e  

1  I n l e i d i n g  9 

1.1 Waarom een herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied

 9 

1.2 Probleem- en doelstelling 9 

1.3 De begrenzing van het plangebied 11 

1.4 Beschrijving van het planproces 11 

1.5 PlanMer 12 

1.6 Opbouw van het bestemmingsplan 14 

2  B e l e i d s ka d er  17 

2.1 Inleiding 17 

2.2 Nationaal beleid 17 

2.2.1 Nota Ruimte 17 

2.2.2 Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 18 

2.3 Provinciaal en regionaal beleid 18 

2.3.1 Ruimtelijke Verordening Gelderland 18 

2.3.2 Structuurvisie WaalWeelde West 19 

2.3.3 Streekplan Gelderland 2005 19 

2.3.4 Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 21 

2.4 Gemeentelijk beleid 22 

2.4.1 Structuurvisie Plus Lingewaal 22 

3  B e s t aa n d e  s i t u a t i e  25 

3.1 Inleiding 25 

3.2 Landschap, cultuurhistorie en archeologie 25 

3.2.1 Landschap 25 

3.2.2 Cultuurhistorie 29 

3.2.3 Beleid 33 

3.2.4 Monumenten 36 

3.2.5 Landgoederen 37 

3.2.6 Archeologie 37 

3.2.7 Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 38 

3.3 Natuur 39 

3.3.1 Inleiding 39 

3.3.2 Natuurgebieden 39 

3.3.3 Overige natuurgebieden in het buitengebied 41 

3.3.4 Soortbescherming en gebiedsbescherming 42 

3.3.5 Ontwikkelingen 45 

3.3.6 Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 47 

3.4 Water 48 

3.4.1 Bestaande situatie 48 

3.4.2 Beleid en ontwikkelingen 52 



144.00.03.00.03.toe 
 

3.4.3 Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 55 

3.5 Agrarisch 55 

3.5.1 Bestaande situatie 55 

3.5.2 Beleid en ontwikkelingen 58 

3.5.3 Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 61 

3.6 Bedrijf 62 

3.6.1 Bestaande situatie 62 

3.6.2 Beleid en ontwikkelingen 64 

3.6.3 Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 65 

3.7 Wonen 65 

3.7.1 Bestaande situatie 65 

3.7.2 Beleid en ontwikkelingen 66 

3.7.3 Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 68 

3.8 Recreatie 69 

3.8.1 Bestaande situatie 69 

3.8.2 Beleid en ontwikkelingen 70 

3.8.3 Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 72 

3.9 Overige voorzieningen 73 

3.9.1 Bestaande situatie 73 

3.9.2 Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 73 

3.10 Infrastructuur 73 

3.10.1 Huidige situatie 73 

3.10.2 Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 74 

4  P l a n b e s ch r i j v i n g  75 

4.1 Inleiding 75 

4.2 Planopzet 75 

4.3 Bestaande situatie en ontwikkelingsmogelijkheden 76 

5  O n d er z o e k  en  v e r an tw o o r d i n g  79 

5.1 Wijze waarop het plan tot stand is gekomen 79 

5.2 Inventarisatie 81 

5.3 Onderzoek 83 

5.3.1 Bodem 83 

5.3.2 Water 83 

5.3.3 Externe veiligheid 90 

5.3.4 Geluid 95 

5.3.5 Luchtkwaliteit 97 

6  J u r i d i s ch e  p l an o pz e t  99 

6.1 Inleidende regels 99 

6.1.1 Begrippen 99 

6.1.2 Wijze van meten 99 

6.2 Bestemmingsregels 99 

6.2.1 Agrarisch 99 

6.2.2 Bedrijf 107 

6.2.3 Gemengd – 1 en Gemengd – 2 108 



 

 
144.00.03.00.03.toe 
 

6.2.4 Groen 108 

6.2.5 Horeca 108 

6.2.6 Maatschappelijk 109 

6.2.7 Natuur 109 

6.2.8 Recreatie – Dagrecreatie 115 

6.2.9 Recreatie – Verblijfsrecreatie 115 

6.2.10 Sport 115 

6.2.11 Verkeer en Verkeer – Railverkeer 116 

6.2.12 Water en Water – Vaarweg 116 

6.2.13 Wonen – 1 en Wonen – 2 117 

6.2.14 Wonen – Woonwagencentrum 119 

6.2.15 Leidingen 119 

6.2.16 Archeologie 120 

6.2.17 Waterstaat – Waterkering 120 

6.2.18 Waterstaat – Waterstaatkundige functie en Waterstaat 

- Waterberging 120 

6.3 Algemene regels 121 

6.3.1 Algemene bouwregels 121 

6.3.2 Algemene aanduidingsregels 121 

6.3.3 Algemene afwijkingsregels 122 

6.3.4 Algemene wijzigingsregels 123 

6.3.5 Overige onderwerpen 124 

6.4 Overgangs- en slotregels 125 

7  E c o n o m i s ch e  u i t v o e r b a a r h e i d  127 

7.1 Uitvoerbaarheid 127 

7.1.1 Economische uitvoerbaarheid 127 

7.1.2 Planschade 128 

7.2 Handhaving 128 

8  O v e r l eg  en  i n sp r a a k  131 

8.1 Resultaten inspraak 131 

8.2 Resultaten overleg met instanties 131 

8.3 Resultaten zienswijzen 131 

 

 

B i j l a g e  

 

 





 

  
144.00.03.00.03.toe - Bestemmingsplan Buitengebied 2012 - 9 oktober 2012 
 

9 

1 1  I n l e i d i n g  

1 . 1   

W a a r o m  e e n  h e r z i e n i n g  v a n  h e t  B e -

s t e m m i n g s p l a n  B u i t e n g e b i e d  

De gemeente Lingewaal heeft de geldende bestemmingsplannen voor het bui-

tengebied inclusief herzieningen en wijzigingen herzien tot één actueel en 

digitaal Bestemmingsplan Buitengebied voor de gemeente. De gemeente be-

sloot daartoe omdat zij, op grond van de Wro, over een actueel, digitaal (IM-

RO2008I SVBP2008) en digitaal gepubliceerd (IMRO2008I STRI2008) 

bestemmingsplan dient te beschikken. De bestemmingsplannen, die aan het 

herziene bestemmingsplan ten grondslag lagen, zijn voor het merendeel ouder 

dan tien jaar. Gezien de wettelijke eisen en de huidige stand van zaken in de 

gemeente Lingewaal bleek het noodzakelijk voornoemde bestemmingsplannen 

voor het buitengebied te actualiseren en te digitaliseren. 

1 . 2   

P r o b l e e m -  e n  d o e l s t e l l i n g  

Er is niet alleen een formele plicht de geldende bestemmingsplannen te her-

zien. Het bestemmingsplanbeleid uit de oudere bestemmingsplannen bleek op 

onderdelen onvoldoende toegerust om een goed antwoord te geven op de he-

dendaagse ruimtelijke vraagstukken. De veranderingen in het buitengebied 

vragen om een ander, meer actueel ruimtelijk kader. Deze veranderingen han-

gen samen met tal van ontwikkelingen in het buitengebied. Zo staat de agrari-

sche functie in het gebied voor grote keuzes. De gemeente heeft te maken met 

ontwikkelingen in de landbouw, zoals schaalvergroting, verbreding en bedrijfs-

beëindiging. Andere functies, zoals natuur, water en recreatie nemen in be-

lang toe en vragen om andere ruimtelijke afwegingen. 

 

Voornoemde ontwikkelingen dienen bovendien afgewogen te worden tegen de 

belangen van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden: het bijzonde-

re rivierenlandschap, de open agrarische kommen en de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie met alle relicten. 

 

Verrommeling van het buitengebied dreigt als gevolg van teruglopende agrari-

sche activiteiten in met name kernrandzones in combinatie met de vraag naar 

een stukje grond voor kleinschalige activiteiten, bijvoorbeeld voor het houden 

van paarden of ander kleinvee. Uiteraard spelen er ook ontwikkelingen zoals 

verzoeken om inwoning of woningsplitsing onder andere in het kader van man-

telzorg en vraagstukken zoals het behoud van de leefbaarheid op het platte-

 

OPGAVE 

PROBLEEMSTELLING 
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land en de ruimtelijke aanvaardbaarheid van een biogas- of mestvergistings-

installatie in het buitengebied. 

 

Het beleid uit het Streekplan Gelderland 2005, de doelstellingen met betrek-

king tot het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het functie-

veranderingenbeleid, het rijksbeleid voor de Nationale Landschappen 

Rivierenland en de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Natura 2000-gebieden zijn 

vertaald in bestemmingsplanbeleid. 

 

Er zijn in het plangebied kwalitatieve verbeteringen mogelijk. Hierbij dient 

vooral te worden gedacht aan behoud van het landschap door het ondersteu-

nen van de agrarische bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door middel van het bie-

den van mogelijkheden voor recreatieve nevenactiviteiten. 

 

Op basis van voornoemde probleemstelling is het doel te beschikken over een 

‘actueel en digitaal en in hoofdzaak beherend bestemmingsplan voor het bui-

tengebied’: 

a. om te beschikken over een degelijk toetsingskader ten behoeve van de 

ontwikkeling van al bestaande functies (bebouwing en gebruik) en 

waarden in het buitengebied van de gemeente Lingewaal; 

b. om ruimte te creëren voor ontwikkelingen die in de komende termijn te 

verwachten zijn of om ongewenste ontwikkelingen tegen te houden, 

mede gebaseerd op het ruimtelijk relevante beleid dat onder meer, 

het landschapsontwikkelingsplan en het beleid voor functieverandering 

omvat; 

c. dat rekening houdt met al geplande projecten en initiatieven van de 

gemeente, andere instanties of particulieren; 

d. dat rekening houdt met de relevante milieuhygiënische en planologische 

aspecten en de gemeentelijke mogelijkheden en middelen om de 

uitvoering van het plan te waarborgen. 

Een beherend bestemmingsplan betekent dat het plan een actuele planolo-

gische regeling van de bestaande situatie bevat. Bestaande rechten en plichten 

uit de voorgaande bestemmingsplannen zijn zoveel mogelijk overgenomen en 

waar nodig aangepast aan de eisen en wensen van deze tijd. Dat wil overigens 

niet zeggen dat het bestemmingsplan uitsluitend de actuele situatie planolo-

gisch regelt. Het bestemmingsplan maakt een tweetal type ontwikkelingen 

mogelijk: 

1. ontwikkelingen via de gebruikelijke flexibiliteitsbepalingen, zoals afwij-

kingsregels en wijzigingsregels; 

2. ontwikkelingen naar aanleiding van een concrete wens of verzoek, mits 

deze ruimtelijk voldoende zijn onderbouwd en positief zijn beoordeeld 

door het gemeentebestuur. 

Overige ontwikkelingen worden, gelet op de veelal omvangrijke ruimtelijke 

ingrepen in het plangebied, de gewenste afstemming op en inpassing in het 

omringende landschap en de financiële en juridische complicaties, alleen mo-

gelijk gemaakt via een afzonderlijke planherziening. 

DOELSTELLING 
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1 . 3   

D e  b e g r e n z i n g  v a n  h e t  p l a n g e b i e d  

Het plangebied van het Bestemmingsplan Buitengebied Lingewaal omvat nage-

noeg het gehele gemeentelijke buitengebied. Op onderstaande kaart is de 

begrenzing van het Bestemmingsplan Buitengebied aangegeven. 

 

 
P l a n g r e n s  B e s t e m m i n g s p l a n  B u i t e n g e b i e d  

1 . 4   

B e s c h r i j v i n g  v a n  h e t  p l a n p r o c e s  

Voorafgaand aan de ontwikkeling van het bestemmingsplan is onderzoek ver-

richt en is het plangebied geïnventariseerd. De uitkomsten van alle onder-

zoeken en discussies zijn vastgelegd in enkele afzonderlijke nota’s en 

verslagen, zoals in de: 

- Startnotitie Bestemmingsplan Buitengebied, waarin enkele concrete 

uitgangspunten en randvoorwaarden voor het actualiseren van het ruim-

telijk beleid voor het buitengebied zijn vastgelegd;  

- Inventarisatie, een databestand waarin per adres een beeld is gegeven 

van de bebouwing en het gebruik van deze bebouwing; 

- Hoofdlijnennotitie, waarin de resultaten van de inventarisatie en het 

onderzoek zijn beschreven en waarin thematisch is aangegeven op wel-

ke wijze deze gegevens zijn vertaald in het bestemmingsplanbeleid. De-

ze Hoofdlijnennotitie is nagenoeg één op één in deze toelichting 

geïntegreerd; 

- een verslag van het wateroverleg dat met enkele waterpartijen heeft 

plaatsgevonden; 
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- een vijftal verslagen van bijeenkomsten met de klankbordgroep. Tijdens 

deze bijeenkomsten is uitvoerig stilgestaan bij en gediscussieerd over de 

keuzes in het gemeentelijk bestemmingsplanbeleid. 

In het hoofdstuk ‘Onderzoek en verantwoording’ is meer in detail de wijze 

waarop het bestemmingsplan tot stand is gekomen beschreven. 

1 . 5   

P l a n M e r  

Gelet op de verplichtingen van de Wet milieubeheer (Wm) is ook een planMER 

(Milieueffectrapport) opgesteld als onderbouwing van het bestemmingsplan. 

Dit heeft vooral te maken met de mogelijkheden die het bestemmingsplan 

biedt voor bestaande (intensieve) veehouderijen. Daarbij is niet uitgesloten 

dat drempelwaarden uit het Besluit m.e.r. worden overschreden. Daarom is 

het opstellen van een planMER verplicht. In het planMER wordt vooral ingegaan 

op de milieueffecten van de ontwikkelingsmogelijkheden in het bestemmings-

plan. Het planMER is separaat bij het bestemmingsplan gevoegd. 

De zogenaamde notitie Reikwijdte en detailniveau van het planMER is tegelijk 

met het voorontwerpbestemmingsplan vrijgegeven voor de inspraak. Het uit-

gewerkte planMER heeft samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage 

gelegen. 

 

Door de Commissie MER is op 30 augustus 2012 een advies uitgebracht over het 

ten behoeve van dit bestemmingsplan opgestelde planMER. Op grond van dit 

advies zijn de mogelijkheden van uitbreiding van de veestapel in het bestem-

mingsplan ongedaan gemaakt. Er is voorzien in een afwijkingsbevoegdheid in 

die gevallen waarin zogenaamde mitigerende maatregelen worden getroffen. 

Dat is in die situatie waarin zodanige voorzieningen zijn getroffen dat geen 

toename van de ammoniakemissie vanuit het desbetreffende bedrijf plaats-

vindt, danwel een directe koppeling heeft plaatsgevonden met een gesaneerd 

bedrijf. De onmogelijkheid van uitbreiding van de veestapel is gekoppeld aan 

de gebruiksregels bij beide agrarische bestemmingen. Daarnaast is elders in de 

regels bij de flexibiliteitsbepalingen eveneens het uitbreidingsverbod van de 

veestapel met afwijkingsbevoegdheid opgenomen. 

 

Met deze gewijzigde vaststelling ten opzichte van het ontwerp is een belang-

rijk deel van de aanvankelijke kritiek van de Commissie MER opgelost. De 

Commissie heeft verder nog de volgende opmerkingen: 

 

1. De referentiesituatie is wellicht te negatief voorgesteld. Zoals uit het 

planMER blijkt, zijn de mogelijkheden van het bestemmingsplan verge-

leken met de feitelijke situatie zoals deze aanwezig is. Daarvoor zijn 

onder meer de CBS-gegevens gebruikt. Nu de keuze is gemaakt om geen 

uitbreiding van de veestapel in het bestemmingsplan toe te staan, doet 

het niet zoveel ter zake of de gebruikte referentie eventueel een klei-

ner verschil zou laten zien. Een dergelijke exercitie is uitsluitend zinvol 
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als dat leidt tot extra milieugebruiksruimte die elders kan worden inge-

zet. Of nu uitgegaan wordt van hogere CBS-gegevens of niet de milieu-

ruimte welke beschikbaar is voor uitbreiding van veehouderijen is te 

beperkt en om die reden is ervoor gekozen om een standstillbeginsel 

met een afwijkingsbevoegdheid op te nemen. Daarbij is het bestem-

mingsplan gebaseerd op de worst-case benadering. Wel hebben wij bij 

nader inzien aansluiting gezocht bij de bestaande situatie in de zin van 

de Natuurbeschermingswet 1998. Op basis van die wet geldt als be-

staand recht de aantallen waarvoor vergunning is verleend op het mo-

ment van aanwijzing van de Natura 2000-gebieden. In de gemeente 

Lingewaal is dat voor de meeste Natura 2000-gebieden 7 decem-

ber 2004. 

2. Verzocht wordt om een aanvullende beschrijving op te nemen waarin de 

gevolgen op alle afzonderlijke instandhoudingsdoelstellingen van de Na-

tura 2000-gebieden worden beschreven. Nu het bestemmingsplan in zijn 

gewijzigde vorm geen uitbreiding van de veestapel toestaat, bevat het 

bestemmingsplan geen gevolgen die zullen leiden tot verstoring van de 

Natura 2000-gebieden anderszins. Een uitzondering daarop wordt ge-

vormd door activiteiten die in het aanlegvergunningensysteem zijn on-

dergebracht. Dergelijke activiteiten kunnen leiden tot verstoring van 

het watersysteem ook voor Natura 2000-gebieden. Daarom zijn de regels 

van het bestemmingsplan aangepast en is als criterium opgenomen dat 

de werkzaamheden waarvoor aanlegvergunning wordt gevraagd niet mo-

gen inhouden dat er een aantasting van de instandhoudingsdoelstellin-

gen van de Natura 2000-gebieden plaatsvindt. 

3. De Commissie adviseert te bezien of er een alternatief bestaat waarbij 

significante gevolgen voor de Natura 2000-gebieden zijn uit te sluiten. 

Door het opnemen van een uitbreidingsverbod voor de veestapel is hier-

aan voldaan en is in het bestemmingsplan een alternatief gekozen waar-

door wordt voldaan aan de aanbeveling van de planMER. 

4. De Commissie geeft aan dat een nadere beschrijving van het aspect 

geurhinder dient plaats te vinden. Nu gekozen is voor een uitbreidings-

verbod voor de veestapel is het verder in beeld brengen met een afwij-

kingsbevoegdheid, kan het in theorie zo zijn dat een afwijking uit een 

oogpunt van ammoniakemissie kan worden afgegeven maar dat stank-

hinder blijft bestaan. Nu evenwel bij veehouderijen een vaste afstand 

geldt als norm ten opzichte van omliggende milieugevoelige bebouwing 

wordt met een dergelijke afstandsnorm voldoende in mogelijke negatie-

ve effecten voor geurhinder voldaan. Indien sprake is van een bedrijf 

waarvoor geen vaste afstanden gelden op basis van de milieuwetgeving, 

dient een aanvullende geurberekening te worden opgenomen zoals 

voorgeschreven in de Wet geurhinder en veehouderij.  

5. De Commissie heeft aangegeven graag een beschrijving te wensen van 

de effecten op de EHS van de mogelijkheden die het bestemmingsplan 

biedt. Nu er een uitbreidingsverbod wordt opgenomen voor uitbreiding 

van de veestapel met een afwijkingsmogelijkheid doet het gevaar van 

aantasting van de EHS zich niet voor. Theoretisch zou bij een afwij-
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kingsbevoegdheid geen aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen 

van de Natura 2000-gebieden kunnen plaatsvinden maar wel een nega-

tief effect kunnen optreden voor (gedeelten van) de EHS. Wij menen dat 

een dergelijke situatie dermate theoretisch is dat het niet realistisch is 

hiernaar onderzoek te doen. 

6. De Commissie verzoekt de effecten van het bestemmingsplan voor de 

luchtkwaliteit te beschrijven ook onder de grenswaarden. Wij zijn van 

mening dat, nu is aangetoond dat de mogelijkheden van het bestem-

mingsplan leiden tot effecten die onder de grenswaarden blijven vol-

doende is voldaan aan dit aspect. Om verder ontwikkelingen te 

beschrijven voor effecten onder de grenswaarden achten wij niet oppor-

tuun, aangezien de Wet luchtkwaliteit hierbij maatgevend moet worden 

beschouwd.  

7. Naar aanleiding van de opmerkingen van de Commissie zijn de mogelijk-

heden van voorzieningen buiten het bouwvlak met een maximum van 

20% van de oppervlakte van het bouwvlak heroverwogen. De mogelijk-

heid om binnen de agrarische bestemmingen gebouwen buiten het 

bouwvlak te bouwen tot een maximale hoogte van 4 m is geschrapt. 

Verder zijn wij van mening dat bij de toepassing van de saneringsrege-

ling voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen per definitie een 

verbetering van de kwaliteit van het landschap optreedt. De Commissie 

geeft aan dat onder meer de effecten van een compensatieregeling naar 

bijvoorbeeld woningbouw voor het landschap in beeld moeten worden 

gebracht. Wij vinden sanering door middel van een sloopverplichting en 

een gedeelteljke compensatie in de vorm van vervangende woningbouw 

een grote kwaliteitswinst. 

1 . 6   

O p b o u w  v a n  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

Het ‘Bestemmingsplan Buitengebied’ bestaat uit: 

- een toelichting; 

- regels en 

- een digitale verbeelding, die analoog uit vijf kaartbladen bestaat. 

De toelichting bestaat uit acht hoofdstukken. Na dit inleidende hoofdstuk 

wordt in hoofdstuk 2 een toelichting op het ‘Beleidskader’ gegeven waarmee in 

de keuzes voor het bestemmingsplan rekening is gehouden. Hoofdstuk 3 bevat 

een beschrijving van de ‘Bestaande situatie’. Hoofdstuk 4 bevat een onder-

bouwing van de planopzet: ‘Planbeschrijving’. In  hoofdstuk 4 wordt ingegaan 

op enkele ruimtelijke keuzes die voor de bestemmingen zijn gemaakt. Ook 

wordt in dit hoofdstuk aangegeven hoe met nieuwe ontwikkelingen wordt om-

gegaan. In hoofdstuk 5 wordt een verantwoording gegeven van de wijze waar-

op het plan tot stand is gekomen: ‘Onderzoek en verantwoording’. In dit 

hoofdstuk is onder andere ingegaan op de resultaten van het milieuonderzoek 

dat voor het bestemmingsplan is uitgevoerd. Hoofdstuk 6 bevat een toelichting 
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op en onderbouwing van de keuzes voor alle bestemmingen. De verantwoor-

ding en onderbouwing zijn per bestemmingsartikel beschreven. 

Hoofdstuk 7 bevat informatie over de uitvoerbaarheid van het bestemmings-

plan. Aandacht is besteed aan handhaving en de uitvoerbaarheid van het plan. 

In hoofdstuk 8 zijn de resultaten van de inspraak en het overleg met instanties 

beschreven. 

 

Ten slotte bevat de toelichting één bijlage te weten ‘Deelnemende instanties 

klankbordgroep’. 

De regels bevatten drie bijlagen. 
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2 2  B e l e i d s k a d e r  

2 . 1   

I n l e i d i n g  

In dit hoofdstuk wordt het integrale beleid beschreven dat relevant is voor het 

buitengebied. De voornaamste beleidskaders worden gesteld door het Rijk, de 

provincie Gelderland en de gemeente zelf. Het relevante sectorale beleid 

komt aan bod in hoofdstuk 3. 

2 . 2   

N a t i o n a a l  b e l e i d  

2 . 2 . 1   

N o t a  R u i m t e  

Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid (Nota Ruimte) is ruimte te 

scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies op het beperkte op-

pervlak dat in Nederland ter beschikking staat. Meer specifiek richt het kabinet 

zich hierbij op vier algemene doelen: 

- versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland; 

- bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland; 

- borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke 

waarden; 

- borging van de veiligheid. 

Met de bekendmaking op 27 februari 2006 in onder andere de Staatscourant, is 

de Nota Ruimte formeel in werking getreden. 

 

Met de Nota Ruimte geeft de regering aan dat het haar menens is met de libe-

ralisering van de ruimte, ook als het gaat om het landelijk gebied. De Nota 

Ruimte gaat uit van ‘ja mits’ en zet daarmee de markt in de centrale positie. 

Dit dwingt gemeentebesturen om veel scherper dan voorheen te formuleren 

hoe zij de toekomst van met name het landelijk gebied wil zien. 

Het rijk streeft in de Nota Ruimte naar meer basiskwaliteit. Voor heel Neder-

land wordt een beperkt aantal generieke regels gehanteerd onder de noemer 

‘basiskwaliteit’: dat zorgt voor een heldere ondergrens op het gebied van bij-

voorbeeld veiligheid, milieu, verstedelijking, groen en water. Voorbeelden zijn 

functiecombinaties met water, beleid voor bouwen in het buitengebied, beleid 

voor recreatiewoningen en –complexen, bescherming van overige na-

tuur(gebieden), landschappelijke en ontwerpkwaliteit en dergelijke. 
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B u i t en g e b i ed  b e l e i d  

Zaken van nationaal belang zijn vastgelegd in de Nationale Ruimtelijke Hoofd-

structuur (RHS). Hierin zijn onder meer de Nationale Landschappen Rivieren-

land en de Nieuwe Hollandse Waterlinie vastgelegd, zie paragraaf 3.1.  

 

Het beleid met betrekking tot het buitengebied richt zich op het behouden van 

de vitaliteit en de draagkracht van het buitengebied. Zo worden er meer mo-

gelijkheden geboden tot hergebruik en nieuwbouw in het buitengebied. Vrij-

komende bebouwing kan, onder voorwaarden, worden omgezet in een 

woonbestemming of vestigingsruimte voor kleinschalige bedrijvigheid. Soms 

kan ook nieuwbouw wenselijk zijn bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe land-

goederen. 

Daarnaast zal voor de landbouw ruimte worden geboden tot het voeren van 

een bredere bedrijfsvoering, met name als dat leidt tot een duurzame produc-

tie. 

2 . 2 . 2   

U i t g a n g s p u n t e n  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

Op basis van het rijksbeleid gelden voor de planopzet van het bestemmingsplan 

de volgende aanbevelingen: 

- vertaling van het ‘ja, mits regime’ in de flexibiliteitsbepalingen van het 

bestemmingsplan; 

- het bestemmingsplan dient in overeenstemming te zijn met het toekomsti-

ge regime en de doelstellingen voor de Nationale Landschappen Rivieren-

land en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

2 . 3   

P r o v i n c i a a l  e n  r e g i o n a a l  b e l e i d  

2 . 3 . 1   

R u i m t e l i j k e  V e r o r d e n i n g  G e l d e r l a n d  

Op 15 december 2010 is door Provinciale Staten de Ruimtelijke Verordening 

Gelderland vastgesteld. Door de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het mogelijk 

een verordening als instrument in te zetten, waarmee Provinciale Staten regels 

stellen aan de inhoud, toelichting of onderbouwing van bestemmingsplannen. 

Deze regels kunnen betrekking hebben op het hele provinciale grondgebied, 

delen of gebiedsgerichte thema’s.  

Gemeenten moeten binnen een bepaalde termijn hun bestemmingsplan af-

stemmen op de regels in de verordening. De voorschriften zijn gebaseerd op de 

provinciale structuurvisie, zoals formeel het Streekplan Gelderland 2005 thans 

heet. De onderdelen met directe doorwerking voor het buitengebied betreffen: 

- permanente bewoning van recreatiewoningen is uitgesloten; 
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- In gebied gelegen binnen de EHS zijn bestemmingen en ontwikkelingen, 

waardoor de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied signifi-

cant worden aangetast, niet toegestaan; 

- geen nieuwvestiging glastuinbouw; 

- geen bestemmingen toestaan die de openheid van de waardevolle open 

gebieden en open velden van het Nationale Landschap Nieuwe Hollandse 

Waterlinie aantasten. 

2 . 3 . 2   

S t r u c t u u r v i s i e  W a a l W e e l d e  W e s t  

Voor het westelijk Waalgebied is een afzonderlijke structuurvisie ‘WaalWeelde 

West’ in ontwikkeling. Deze visie bundelt ‘blauwe’, ‘groene’ en ‘rode’ ingre-

pen die naar verwachting nodig zijn voor een toekomstbestendig Westelijke 

Waalgebied, het gebied van Heerewaarden tot aan Slot Loevestein in onder 

andere de gemeente Lingewaal. Deze ingrepen moeten ervoor zorgen dat dit 

gebied aantrekkelijk blijft als leef- en werkgebied, met voldoende ruimtelijke 

kwaliteit. 

Door de klimaatverandering zal de Waal in de toekomst meer water te verwer-

ken krijgen. Om overstromingen te voorkomen zijn ‘blauwe’ maatregelen no-

dig, zoals ruimte voor de rivier. Daarnaast zijn ook groene ontwikkelingen 

(natuur) en rode ontwikkelingen (woningbouw, bedrijventerreinen) nodig om 

het gebied leefbaar en sociaal-economisch aantrekkelijk te houden.  

 

Het doel van de visie is om meer samenhang te brengen in het ontwikkelen van 

buitendijkse bedrijventerreinen, het opruimen van ‘rotte plekken’ door herbe-

stemming van rommelige bedrijventerreinen naar bijvoorbeeld wonen en de 

aanleg van geulen. Geulen moeten ervoor zorgen dat de waterstand daalt, 

zodat buitendijks bouwen mogelijk is. 

De structuurvisie ‘verankert’ potentiële en gewenste ruimtelijke ontwikkelin-

gen tot aan 2050. De contouren van de structuurvisie zijn al vastgelegd in het 

Masterplan WaalWeelde West en in de algemene Visie WaalWeelde uit 2009. De 

structuurvisie is een verdere uitwerking van deze Visie en het Masterplan.  

De visie doorloopt eerst nog een formele zienswijzen- en bezwarenprocedure, 

voordat het definitief kan worden vastgesteld door provinciale staten en de 

gemeenteraden, naar verwachting in 2014. 

2 . 3 . 3   

S t r e e k p l a n  G e l d e r l a n d  2 0 0 5  

Het Streekplan Gelderland 2005 (nu structuurvisie ex. Artikel 2.2. Wro) is door 

Provinciale Staten op 29 juni 2005 vastgesteld. Dit verwoordt het provinciaal 

ruimtelijk beleid en richt zich op de provinciaal ruimtelijke hoofdstructuur, die 

wordt gevormd door het ‘groenblauwe raamwerk’ en het ‘rode raamwerk’.  
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R u i m t e l i j k e  s t r u c t u u r  S t r e e k p l a n  G e l d e r l a n d  2 0 0 5  

 

In het Groen Blauw Raamwerk ligt het beleidsaccent op het beschermen en 

versterken van aanwezige kwetsbare waarden en gebieden en bestaat onder 

meer uit de EHS-natuur, de EHS-verweving, de EHS-verbindingszone en waar-

devolle open gebieden. In het rode raamwerk ligt het accent op het ontwikke-

lingsbeleid, in de sfeer van stedelijke functies en intensieve land- en 

tuinbouwteelt. Tussen deze twee raamwerken liggen de multifunctionele ge-

bieden, waarvoor het provinciaal beleid globaal en beperkt is. 

 

Voor het plangebied zijn de volgende punten uit het beleid voor groenblauw 

raamwerk van belang: 

-  de bescherming van ecologische kerngebieden (EHS) en waardevolle 

open gebieden; 

-  de realisering van robuuste ecologische verbindingszones die ecologische 

kerngebieden verbinden; 

-  afbakening en bescherming van regionale waterbergingsgebieden. 

 

Het rode raamwerk wordt gevormd door stedelijke netwerken en regionale 

centra die goed bereikbaar dienen te zijn. De ruggengraat van dit netwerk 

wordt gevormd door de hoofdinfrastructuur. Voor Lingewaal maken de gebie-

den kernen en infrastructuur (A15 en Betuweroute) onderdeel uit van het rode 

raamwerk.  

 

De multifunctionele gebieden worden gezien als domein van de samenwerken-

de gemeenten waar de provinciale bemoeienis beperkt is. In het plangebied 
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betreft het de waardevolle landschappen en het multifunctionele platteland. 

In deze gebieden spelen de volgende ontwikkelingen: 

-  accommoderen van nieuwe economische dragers; 

-  accommoderen behoefte aan centrum-dorps en landelijk wo-

nen/werken; 

-  inspelen op regionale structuurkenmerken; 

-  gebiedsspecifieke strategie in waardevolle landschappen. 

 

Het gebied tussen Heukelum en Asperen is aangewezen als waardevol land-

schap De Regulieren en is in de streekplanuitwerking ‘Kernkwaliteiten waarde-

vol landschap’ verder uitgewerkt, zie paragraaf 3.1. 

 

De provincie heeft een groot deel langs het spoor en de A15 aangewezen als 

zoekzone voor windenergie. Om het visuele effect op het landschap zo beperkt 

mogelijk te houden en per locatie een aansprekende energieopbrengst te be-

reiken is concentratie van windturbines in een beperkt aantal windturbinepar-

ken per regio gewenst. 

 

Op 12 december 2006 is de Streekplanuitwerking Zoekzones Stedelijke Functies 

en Landschappelijke Versterking door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Zoek-

zones geven de gebieden aan die worden gereserveerd voor stedelijke func-

ties: wonen (huizen), werken (bedrijventerreinen) en voorzieningen (scholen, 

kerken, sportvelden en dergelijke). De omvang van de zoekzones is ongeveer 

twee maal de behoefte aan uitbreiding van de voorraad wonin-

gen/werklocaties. Daardoor zullen delen van de zoekzones de komende jaren 

niet voor uitbreiding van stedelijke functies worden benut en dus hun hoeda-

nigheid als buitengebied behouden. Binnen de zoekzones geldt het beleid voor 

het landelijk gebied, tot het moment dat de gemeente voorbereidingsbesluit 

heeft getroffen of een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegd, 

voor de realisatie van de beoogde stedelijke functies. Binnen de zone land-

schappelijke versterking geldt dat bouwmogelijkheden alleen worden toege-

staan wanneer deze gepaard gaan met investeringen in het landschap. 

Uitgangspunt van dit beleid is dat er alleen ‘rode’ functies mogen worden toe-

gevoegd indien dit gepaard gaat met landschappelijke versterking. De zoekzo-

ne voor wonen in lage dichtheden richt zich op functieverandering van de 

aanwezige agrarische bedrijven naar wonen. 

2 . 3 . 4   

U i t g a n g s p u n t e n  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

Op basis van het provinciaal beleid gelden voor de planopzet van het bestem-

mingsplan de volgende aanbevelingen: 

- aangesloten wordt bij de Ruimtelijke Verordening Gelderland voor wat 

betreft de onderdelen met directe doorwerking voor het bestemmings-

plan. Dit betreft: 

- permanente bewoning van recreatiewoningen is uitgesloten; 
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- in gebied gelegen binnen de EHS zijn bestemmingen en ontwikkelin-

gen, waardoor de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied, 

significant worden aangetast, niet toegestaan; 

- geen bestemmingen toestaan die de openheid van de waardevolle 

open gebieden en open velden van het Nationale Landschap Nieuwe 

Hollandse Waterlinie aantasten; 

- de beleidskaart ruimtelijke structuur uit het Streekplan Gelderland 2005 

wordt mede betrokken in de afwegingen bij het bepalen van de grote 

gebiedsbestemmingen; 

- geen aantasting van wezenlijke waarden/kenmerken van de EHS; 

- de natuurgebieden in het plangebied zorgvuldig bestemmen; in het bij-

zonder dient aandacht uit te gaan naar de instandhoudingsdoelstellingen 

van de Natura 2000-gebieden, dat wil zeggen dat het doel ‘behoud, her-

stel en/of ontwikkeling van de aanwezige cultuurhistorische waarden, 

natuur- en landschapswaarden’ in de planregels dient te worden ver-

taald. Daarnaast dienen ook deze waarden buiten de Natura 2000-

gebieden te worden beschermd; 

- de begrenzing van de EHS dient zorgvuldig te worden vertaald in de 

flexibiliteitsbepalingen, alsmede het ‘nee tenzij beleid’ in deze gebie-

den; 

handhaven en beschermen van landschapselementen met een bijzondere func-

tie voor natuur. In het bijzonder dient aandacht te zijn voor de vertaling van 

de gevolgen van het beleid uit de streekplanuitwerking Kernkwaliteiten Waar-

devol Landschap De Regulieren. 

2 . 4   

G e m e e n t e l i j k  b e l e i d  

2 . 4 . 1   

S t r u c t u u r v i s i e  P l u s  L i n g e w a a l  

Het afwegingskader voor het toekomstige beleid ten aanzien van de kernen en 

het buitengebied in Lingewaal is vastgelegd in ‘Het Manifest van Lingewaal: 

Structuurvisie Plus 2030’, dat op 28 januari 2010 is vastgesteld. De Structuurvi-

sie is meer dan een visie op ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Het is 

een visie op de leefbaarheid van de kernen en gemeente als geheel, waarbij 

gestreefd wordt naar een samenhang tussen ruimte, economie en gemeen-

schap. Het hart van de Structuurvisie wordt gevormd door het Manifest van 

Lingewaal. Hierin staan de basiskeuzen, de hoofdlijnen die de koers voor de 

gemeente Lingewaal naar 2030 uitzetten. De belangrijkste voor het plangebied 

zijn: 

- in 2030 is Lingewaal een vitale en vooral groene gemeente waar ecolo-

gie, economie en samenleving in een goede balans met elkaar samen-

gaan; 
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- in 2030 vormen de vijf kernen van Lingewaal met ieder hun eigen karak-

teristiek en identiteit, tezamen met het Rivierenland en de open kom-

gebieden een oase in een steeds verder verstedelijkend Nederland; 

- in 2030 is de landbouw nog altijd een economisch belangrijke sector 

voor Lingewaal en beeldbepalend voor het Lingewaalse landschap. In de 

komgebieden zijn de boeren werkzaam voor de (inter)nationale mark-

ten. Rondom de kernen heeft de boer zich ontwikkeld tot plattelands-

ondernemer in brede zin; 

- in 2030 biedt Lingewaal, als poort tussen de Randstad en het rivierenge-

bied graag, een gastvrij onthaal aan mensen die willen genieten van 

haar natuur, haar cultuurhistorisch waardevolle kernen en landschap, de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie en de rust en stilte die daarin nog zijn te 

vinden; 

- in 2030 vormt goed, inventief en maatschappelijk ondernemerschap de 

basis voor een gezonde economische ontwikkeling en draagt bij aan de 

leefbaarheid en vitaliteit van kern en platteland. 

De hoofdlijnen van het Manifest zijn nader uitgewerkt en vertaald naar de 

belangrijkste beleidsvelden binnen de gemeente. De beleidskeuzes uit het 

Manifest zijn per aspect in hoofdstuk 3 weergegeven. 
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3 3  B e s t a a n d e  

s i t u a t i e  

3 . 1   

I n l e i d i n g  

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de functies, de waarden en de belan-

gen die in het plangebied aanwezig zijn. Het gaat om de functies landschap en 

cultuurhistorie, natuur, water, landbouw, bedrijvigheid, wonen, verblijfs- en 

dagrecreatie en horeca, maatschappelijke voorzieningen en infrastructuur. 

Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan het relevante sectorale beleid.  

 

Zoals al opgemerkt in het eerste hoofdstuk beschikt de gemeente over een 

‘Handboek Bestemmingsplan’. Het handboek is leidraad bij het opstellen van 

het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied. Het handboek bevat enke-

le concrete beleidsuitgangspunten. De achterliggende gedachte bij het opstel-

len van deze concrete beleidsuitgangspunten is dat bij het opstellen van een 

bestemmingsplan deze inhoudelijk te stroomlijnen. Op deze wijze bestaat er 

geen noodzaak deze uitgangspunten in elk bestemmingsplan opnieuw ter dis-

cussie te stellen.  

 

De beleidskeuzes zijn voornamelijk gebaseerd op afwegingen ter bescherming 

van de ruimtelijke belangen in de woonkernen. De ruimtelijke belangen in het 

buitengebied wijken in zekere zin af van de ruimtelijke belangen in de woon-

kern. Dit geldt in het bijzonder voor onderwerpen, zoals water, horeca en 

detailhandel. Voor zover aan de orde is er in deze notitie voor gekozen, gemo-

tiveerd en gebaseerd op afwegingen ten behoeve van een goede ruimtelijke 

ordening, af te wijken van de uitgangspunten uit het handboek. 

3 . 2   

L a n d s c h a p ,  c u l t u u r h i s t o r i e  e n  a r c h e o -

l o g i e  

3 . 2 . 1   

L a n d s c h a p  

Het landschap in de gemeente Lingewaal is het resultaat van de delta die de 

rivier de Rijn in duizenden jaren heeft gevormd en de eeuwenoude beteugeling 

daarvan door de mens. Het landschap is kenmerkend voor een rivierenland-

schap, een landschap dat bestaat uit drie karakteristieke deelgebieden: 

1. het oeverwallenlandschap; 



144.00.03.00.03.toe - Bestemmingsplan Buitengebied 2012 - 9 oktober 2012 
 

26 

2. het kommenlandschap; 

3. de uiterwaarden. 

 

Vervolgens heeft de mens zijn stempel op het Lingewaalse landschap aange-

bracht. Dit heeft onder meer geleid tot het ontstaan van een nieuwe herken-

bare landschappelijke structuur die dwars door bovengenoemde deelgebieden 

heen loopt: de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze structuur zal ook wat meer 

uitvoerig worden beschreven als ware het een apart deelgebied.  

 

 
K a a r t :  L a n d s c h a p p e l i j k e  d e e l g e b i e d e n  

 

1 .  H e t  o e v e r w a l l e n l a n d s c h a p  

Het oeverwallenlandschap is ontstaan onder de invloed van de rivieren de Waal 

en de Linge die in hun basis kunnen worden gezien als Rijntakken. Aan het 

stromen van deze rivieren is een sedimentatieproces verbonden. In dit proces 

worden bij hoog water zandige sedimenten afgezet in de directe nabijheid van 

de rivierbedding. Hier stroomt het water nog relatief snel zodat alleen de 

zwaardere deeltjes neerdalen. Verder weg van de rivierbedding neemt de 

stroomsnelheid af en bezinken de lichtere kleideeltjes. De zandige sedimenten 

vormden in de loop der tijd langs de rivieren lichte verhogingen in het land-

schap: de oeverwallen.  

 

In Lingewaal ligt het oeverwallenlandschap langs de Waal en langs de Linge. In 

dit landschap ontstonden de eerste nederzettingen. Relatief hoog en droog 

langs de rivier. Later zijn dijken en kaden aangelegd om de nederzettingen 

beter te beschermen. Door de eeuwen heen zijn de gronden gebruikt voor 

akkers, fruitteelt en weide. Dat heeft geleid tot een, rondom de kernen, rela-

tief kleinschalig landschap met een onregelmatig kavelpatroon dat eerder in 

blokken dan in stroken is verdeeld. Verder valt het microreliëf op dat in alge-

meen geleidelijk afneemt richting het komgebied. Rondom de kernen is veelal 
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sprake van een half-besloten landschap met boomgaarden, bosschages, laan-

beplanting en omzoomde historische erven en buitenplaatsen. Wat verder weg 

van de kernen is het oeverwallenlandschap meer open van karakter en is het 

landschappelijke contrast ten opzichte van de komgebieden gering. 

De oeverwallen van de Waal zijn in het algemeen wat meer grootschalig en 

open van karakter dan die van de Linge. Dit als gevolg van de grotere afstand 

tussen de kernen langs de Waal en het minder sterke kronkelende verloop van 

de rivier. In het westelijke deel van de gemeente Lingewaal raken beide oe-

verwallen bijna aan elkaar. 

 

2. H e t  k om m e n l a n d s c ha p 

Net zoals het oeverwallenlandschap is het kommenlandschap ontstaan onder 

de invloed van de rivieren de Waal en de Linge. Bij hoog water ontstonden de 

kommen daar waar het water tot rust kwam en de kleiige deeltjes bezonken. 

Dit waren eeuwenlang laag gelegen drassige en slecht te bewerken gronden. 

Met de ontwatering van het gebied (vanaf de 19
e
 eeuw) klonken de gronden 

verder in en kwamen daarmee nog lager te liggen. Wel werden ze zo geschikt 

gemaakt voor agrarisch gebruik. 

 

Het kommenlandschap kenmerkt zich door zijn openheid en agrarische functie. 

Typerend is het ‘slagenlandschap’. Dit landschap is ontstaan als gevolg van een 

planmatige ontginning van de drassige gronden. In eerste instantie gebeurde 

dat op een kleinschalige wijze met lange en smalle stroken grond vanaf de 

oeverwallen. Deze hebben een karakteristiek noord-zuid verloop. Er werd in 

blokken ontgonnen, zodat er meerder achterkaden en –weteringen waren. 

Langs de percelen stonden kleine landschapselementen zoals knotwilgen, ter-

wijl her en der rijk beboste eendenkooien voorkwamen.  

Pas in de tweede helft van de 20
e
 eeuw vinden er grootschalige ruilverkavelin-

gen plaats waardoor het kleinschalige karakter, in de zin van de smalle perce-

len, verdwijnt en ook de duidelijke noord-zuid gerichtheid vervaagt. Tegelijk 

vindt er op relatief grote schaal bebouwing plaats in de kom ten behoeve van 

de agrarische bedrijven die hun activiteiten verplaatsen vanaf de oeverwallen. 

Deze bebouwing ligt hoofdzakelijk aan oost-west georiënteerde landbouwwe-

gen. Ondanks deze bebouwing en ondanks het feit dat veel van de nieuwe 

wegen zijn voorzien van laanbeplanting, is het gebied open van karakter ge-

bleven. De laanbeplanting langs de hoofdwegen zorgt wel voor een zekere 

compartimentering, maar omdat deze beplanting ook doorzichtig is, blijven 

weidse verten zichtbaar. Alleen in het westelijke deel van het kommengebied 

heeft de aanleg van het recreatiegebied Lingebos de openheid van het komge-

bied hier sterk verminderd.  

 

3 .  D e  u i t e r w a a r d e n  

Met de aanleg van de bandijken vanaf de 12
e
 eeuw zijn de rivieren feitelijk 

vastgelegd in hun bedding. Het gebied dat zich tussen de dijk en de rivierbed-

ding bevindt is de uiterwaard. Bij hoog water worden de uiterwaarden over-

stroomt en vindt in die zin ook nog sedimentatie plaats. Dit maakt dat de 
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uiterwaarden relatief hoog gelegen zijn en al eeuwenlang worden gebruikt 

voor de winning van klei, zand en grind.  

 

De uiterwaarden zijn in het algemeen een open landschap. Er is geen bebou-

wing gelegen en beplanting is schaars. Dit ook om de rivier niet te hinderen. 

Toch is de afwisseling groot door het micro-reliëf met kaden, natuurlijke op-

hogingen, gegraven gaten, kolken, grienden en verlaten of nog aanwezige 

plaatsen van steenfabrieken.  

Langs de Linge zijn de uiterwaarden vanouds veel kleinschaliger dan langs de 

Waal. Er is bij de Linge sprake van een grote afwisseling van kleine weides, 

boomgaardjes, grienden en andere natte percelen. Er zijn geen zomerdijken 

en de uiterwaarden zijn er smal. 

 

De Linge is een lange kronkelige rivier. Het karakter van de Linge is kleinscha-

lig, natuurlijk en rustig. Op regelmatige (relatief korte) afstanden liggen kleine 

historische dorpen en steden. Ook de uiterwaarden zijn relatief klein en heb-

ben een belangrijke waterbergingsfunctie. Vroeger kwamen er steenfabrieken 

in voor. De meeste van deze terreinen zijn verder ontwikkeld als bedrijventer-

rein of weer terug gegeven aan de natuur. Het landschap langs de Linge is half-

besloten: veel opgaand groen, een continu bebouwingslint (hoewel weinig 

intensief buiten de dorpen en steden) en de directe beleefbaarheid van de 

overkant door de smalle rivierloop. Deze halfbeslotenheid met veel groen en 

veel afwisselende en niet zelden historische bebouwing maakt de Linge tot een 

gebied met een grote recreatieve aantrekkingskracht. Het is ook een belang-

rijke route voor de recreatievaart. Ook als woongebied is de Linge al geruime 

tijd in trek. Het gebied van Spijk naar Heukelum kent kapitale buitens en fraai 

verbouwde historische boerderijen en heeft daardoor wel iets van een Gouden 

Zoom. 

 

De Waal is de grootste rivier van Nederland. De rivier is van groot belang voor 

de beroepsvaart en speelt in de marge daarvan ook een rol in de recreatie-

vaart. Het karakter van de Waal is grootschalig, robuust en soms onheilspel-

lend. Dit laatste omdat de waterstanden in deze rivier tot noodsituaties 

kunnen leiden. De uiterwaarden van de Waal zijn breed en gericht op water-

berging. De Pieterswaard, het Heuff-terrein en Ytong herinneren eraan dat ook 

hier veel steenfabrieken stonden en staan. Het landschap langs de Waal is 

meer open van aard dan dat van de Linge. Van een magnifieke weidsheid zijn 

de uitzichten over de Waal hetgeen nog versterkt wordt door de zeer hoge 

Waaldijk. Aan deze dijk liggen de dorpen op grotere afstand van elkaar dan 

aan de Linge. Dit geldt ook voor de steden (Gorinchem, Tiel), die overigens 

wel groter en van meer belang zijn geweest dan de steden langs de Linge. 

Waar de Linge al eeuwenlang is afgedamd, is de Waal een ‘wilde’ rivier met 

alle grilligheden van dien. Dit heeft geleid tot een voortdurende strijd met het 

water en het ophogen van dijken. De dijkverzwaring van de laatste decennia 

hebben een grote impact gehad op het landschap en de oude dijklinten. Veel 

bebouwing is hierdoor verdwenen.  

 

DE LINGE 

DE WAAL 
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Tussen de Waal en de Linge ligt het komgebied van de Tielerwaard. Het is een 

gebied dat voornamelijk in gebruik is als grasland voor de veeteelt. Dat geeft 

een open tot zeer open karakter en maakt de agrarische sector dan ook zeer 

goed zichtbaar in Lingewaal. Met recht is te spreken over Lingewaal als een 

agrarische gemeente. De openheid was vroeger groter. Met de ruilverkaveling 

uit de jaren vijftig van de vorige eeuw is het gebied heringericht en zijn nieu-

we boerderijen en wegen aangelegd. Daarmee is het gebied landschappelijk 

enigszins sloten geraakt. Belangrijke landschappelijke begrenzingen van het 

open komgebied zijn de Nieuwe Zuiderlingedijk, het Lingebos, de infrabundel 

A15/Betuwelijn en de Graaf Reinaldweg. 

 

De Nieuwe Zuider lingedijk is een oude dwarsdijk en maakt deel uit van de 

Diefdijklinie ter bescherming van de Vesting Holland. De dijk ligt in het ver-

lengde van de Diefdijk, waarmee het een aaneengesloten dijklint vormt. Ten 

oosten ervan konden inundaties plaatsvinden. Beide dijken vormden vroeger de 

grens van Holland. Door zijn hoogte en de aanliggende rietmoerassen en moe-

rasbossen is de Nieuwe Zuiderlingedijk een markante landschapsstructuur bin-

nen de gemeente. Het vormt ook een herkenbare begrenzing van de 

buitengebieden van Asperen en Heukelum en scheidt deze van de openheid van 

het centrale komgebied. 

 

Van Asperen tot Vuren loopt de Nieuwe Hollandse Waterlinie door de gemeen-

te. Dit is een 19de eeuwse verdedigingslinie die van Muiden naar de Biesbosch 

loopt. De linie is in de volgende paragraaf ‘Cultuurhistorie’ uitvoerig bespro-

ken.  

3 . 2 . 2   

C u l t u u r h i s t o r i e   

C u l tu u r h i s t o r i s c h e  W a a r d en ka a r t  L i n g ew a a l  

Op 8 maart 2012 heeft de gemeenteraad Cultuurhistorische Waardenkaart 

vastgesteld. De kaart is een inventarisatie van het bovengrondse erfgoed. Doel 

van de kaart is om het erfgoed zo overzichtelijk mogelijk zichtbaar(der) te 

maken, onder de aandacht te brengen en te behouden. De Cultuurhistorische 

Waardenkaart is in samenwerking met de Historische Verenigingen en amateur 

archeologen tot stand gekomen. De kaart is als separate bijlage bij het be-

stemmingsplan opgenomen. 

 

S i tu a t i e  i n  L i n g ew a a l  

Het rivierengebied is één van de oudst bewoonde gebieden in Nederland. De 

natuurlijke hoogten (oeverwallen) langs de rivier zijn al van oudsher in gebruik 

voor bewoning. De grilligheid van de natuur leidt door de eeuwen heen wel tot 

veranderende rivierlopen en vooral veel overstromingen. Nederzettingen ko-

men en gaan. Pas in de middeleeuwen ontstaat het nederzettingenpatroon 

zoals dit nu nog herkenbaar is. 

 

HET KOMGEBIED 

DE NIEUWE ZUIDER LINGE-

DIJK 

DE NIEUWE HOLLANDSE 

WATERLINIE 
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Aan de basis daarvan staan de grote veenontginningen in Holland vanaf de 10e 

eeuw. Met de ontginningen daalt het land en worden de gebieden meer kwets-

baar voor overstromingen. Door middel van dijken wordt dit gevaar gekeerd. 

Omdat de rivieren door de dijken worden opgestuwd ontstaat ook naar het 

oosten toe de noodzaak om de oeverwal langs de rivier kunstmatig op te ho-

gen. Al snel wil men ook wateroverlast vanuit (oostelijk gelegen) buurneder-

zettingen voorkomen. Dwars op de dijk komen dan dwarskaden of zijdwenden. 

 

Een achterkade beschermt het dorp ten slotte tegen opdringend water uit de 

lage, vochtige en vrijwel ontoegankelijke komgebieden. Zo is de dorpspolder 

een feit. Deze polders wateren af op de rivier op het meest westelijke punt 

van het dorpgebied. Het gemaal Herovina en de uitwateringssluis bij fort Vuren 

zijn dergelijke punten. Al snel zijn de kaden van de verschillende dorpspolders 

aan elkaar gegroeid en ontstaat een aaneengesloten dijkring. Waterschapsbe-

langen worden meer en meer regionaal geregeld (waterschappen) en daarmee 

wordt de afwatering van de dorpspolders ook steeds meer gezamenlijk opge-

pakt. De uitwateringen bij fort Vuren, Dalem en Spijk krijgen na de middel-

eeuwen een functie voor de hele Tielerwaard. Nog later wordt met het stijgen 

van de rivierwaterstanden niet meer uitgewaterd op de Waal, maar op de Lin-

ge. Via het Kanaal van Steenenhoek wordt het Lingewater naar het westen op 

de Merwede geloosd. 

 

Omdat Lingewaal zich in het meest westelijke en lage deel van de Betu-

we/Tielerwaard bevindt, is het een kwetsbaar gebied voor overstromingen. 

Zeker na de aanleg van de Diefdijk door Holland. Deze enorme dwarsdijk 

moest Holland beschermen tegen overstromingswater, maar bracht daarmee 

gevaar voor de aangelegen Gelderse gebieden. Tot in de 20ste eeuw zijn over-

stromingen dan ook meer regel dan uitzondering. De wielen, kronkelige dijken, 

opgehoogde woonheuvels en overslaggronden zijn nu de stille getuigen van de 

veel dijkdoorbraken in het gebied. 

 

Van grootschalige ontginningen, zoals in de Hollandse veengebieden is in het 

Rivierengebied minder sprake. Tegelijk met de eerste bewoning worden de 

aanliggende gronden op de oeverwal in gebruik genomen als bouwland. Wat 

verder weg van de rivier neemt de hoogte van de oeverwal af en ontstaat een 

meer gemengd gebruik waarin ook veeteelt een rol speelt. Nog verder weg 

liggen de lage komgebieden. Dit zijn eeuwenlang zeer drassige gronden en 

moerassen waar hooguit in de droge seizoenen een gebruik als gras- en hooi-

land mogelijk is. Verder worden er eendenkooien in aangelegd. Deze eenden-

kooien zijn een welkome voedselbron. 

 

Dit grondgebruik bepaalt eeuwenlang het beeld in het gebied. Met de het ver-

beteren van de infrastructuur, waaronder de aanleg van bruggen en spoorwe-

gen, aan het eind van de 19
e
 eeuw, wordt het Rivierengebied uit haar 

isolement gehaald en komt het stedelijk gebied dichterbij te liggen. Dit leidt 

tot de groei van de fruitteelt in het Rivierengebied en vooral in de Betuwe. 

DE DIJKRING 

HET BUITENGEBIED 
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Deze fruitteelt vestigt zich op de oeverwallen en de beroemde Lingebloesem is 

geboren. 

 

In deze tijd doet ook kunstmest haar intrede en maken technische ontwikke-

lingen het mogelijk de waterhuishouding beter te beheersen. Daarmee wordt 

het mogelijk de komgebieden meer intensief te gebruiken voor de agrarische 

sector. Na de ruilverkavelingen in de jaren zestig zijn veel boerderijen vanuit 

de dorpen, steden en dijklinten verplaatst naar het komgebied. Het gebruik als 

grasland overheerst hier het beeld, maar het laatste decennium vindt er ook 

steeds meer akkerbouw plaats. Daarmee zijn de historische verschillen in 

grondgebruik tussen oeverwal en komgronden de laatste tijd afgenomen. 

 

Een bijzondere ontwikkeling hebben de uiterwaarden doorgemaakt. De uiter-

waarden hebben primair een functie voor de waterberging. Daarnaast wordt 

het land achter de zomerkade als weidegrond gebruikt. Vanaf de 19
e
 eeuw 

vindt er zand- en kleiwinning plaats in de uiterwaarden. Op verhoogde stukken 

land in de uiterwaard worden steenfabrieken aangelegd. Het zijn grote mar-

kante gebouwen met hoge schoorstenen. In bijna elk dorp aan de rivier is uit-

eindelijk wel één of meerdere steenfabrieken aanwezig. Met de 

schaalvergroting zijn nu echter veel steenfabrieken gesloten. De achtergeble-

ven, cultuurhistorisch waardevolle, gebouwen raken in verval of worden her-

gebruikt. De door de afgravingen ontstane ‘tichelgaten’ ontwikkelden zich tot 

belangrijke natuurgebieden of recreatieplassen. 

 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een samenhangend systeem van forten, 

dijken, groepsschuilplaatsen, sluizen, kanalen en inundatiekommen dat loopt 

van de voormalige Zuiderzee bij Muiden tot aan de Biesbosch bij Gorinchem. 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is aangelegd vanaf 1815 en heeft gefunctio-

neerd tot 1940. De waterlinie bestaat een hoofdverdedigingslijn, inundatie-

kommen en verdedigingswerken. 

De hoofdverdedigingslijn was de grens tussen de inundatievelden en de veilige 

zijde en de verbindingslijn tussen de noordelijk en zuidelijk gelegen onderde-

len van de linie. De hoofdverdedigingslijn bestaat uit de Diefdijk, Meerdijk, 

Nieuwe Zuiderlingedijk en Zuiderlingedijk. Bij het gemaal ‘Broekse Sluis’ bij 

Spijk, verlaat de hoofdverdedigingslijn de Lingedijk en is tot fort Vuren niet 

meer waarneembaar.  

De inundatiekommen zijn de gebieden die in enkele dagen onder water gezet 

konden worden. Ze liggen ten oosten van de hoofdverdedigingslijn. Het zijn 

open gebieden waarover zich ook de schootsvelden bevinden. 

Bij accessen (doorbraken) door de linie waren extra verdedigingswerken nodig. 

Accessen zijn in Lingewaal de rivierdijken. Deze accessen werden beschermd 

door forten: de forten bij Asperen, de Nieuwe Steeg en Vuren. Deze forten zijn 

aangevuld met een uitgebreid stelsel van groepschuilplaatsen, batterijplaatsen 

en andere verdedigingswerken.  

In 1853 werd de Kringenwet ingesteld om het zicht op de schootsvelden rond 

de forten open te houden. In cirkels om de forten was sprake van beplantings- 

en bouwrestricties.  

DE NIEUWE HOLLANDSE 

WATERLINIE 
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De historisch geografische kernkwaliteiten zijn in Lingewaal voor een belang-

rijk deel gelegen in het contrast tussen de oeverwallen en het kommengebied. 

Verder liggen de meeste cultuurhistorische waarden op de oeverwallen. Het 

gaat dan om de waardevolle stadsgezichten van Asperen en Heukelum en de 

historische linten van Herwijnen. Verder zijn de waterstaatkundige objecten 

als dijken, kaden en de aan het water verbonden objecten en structuren als 

wielen, grienden, sluizen en steenfabrieken herkenbare kwaliteiten.  

De Nieuwe Hollandse Waterlinie met haar objecten, structuren en inundatie-

gebieden is UNESCO-monument en in die zin een belangrijke cultuurhistorische 

kernkwaliteit binnen de gemeente.  

 

  
 

O n t w i k k e l i n g  l a n d s c h a p  e n  b e b o u w i n g  v a n  1 9 0 0  t o t  2 0 0 7  

 

H i s t o r i s c h e  b o uw k u nd e  

De historische bouwkunde betreft de bouwwerken die karakteristiek zijn voor 

een bepaalde periode en nog een grote waarde hebben. Binnen Lingewaal 

komen verschillende beeldbepalende panden, gemeentelijke monumenten en 

rijksmonumenten voor.  

 

In het buitengebied bevinden de monumenten zich met name in de dijklinten 

waar historische boerderijen, buitenplaatsen, kastelen en molens voorkomen. 

Ook de objecten van de Nieuwe Hollandse waterlinie behoren tot de monu-

menten.  

 

Cultuurhistorisch belangrijke bouwwerken en complexen zijn: 

- de middeleeuwse stadjes Heukelum en Asperen (waardevolle stadsgezich-

ten); 

- de Nieuwe Hollandse waterlinie met hoofdverdedigingslijn, inundatievel-

den, schootsvelden en verdedigingswerken; 

- de historische dijklinten bij Spijk en Heukelum. 
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3 . 2 . 3   

B e l e i d  

N a t i o n a l e  L an d s ch a pp e n  R i v i e r en l an d  en  N i eu w e  Ho l l an d -

s e  W a t e r l i n i e  

De gemeente Lingewaal is onderdeel van de Nationale Landschappen Rivieren-

land en de Nieuwe Hollandse Waterlinie
1
. In deze belangwekkende gebieden 

geldt het uitgangspunt: ‘behoud door ontwikkeling’. Dit betekent dat, mits de 

kernkwaliteiten worden behouden of versterkt, ruimtelijke ontwikkelingen 

mogelijk zijn (‘ja, mits’ principe). Voor Nationaal Landschap Rivierenland gel-

den de kernkwaliteiten van het schaalcontrast van zeer open naar besloten en 

een samenhangend stelsel van rivier-uiterwaard-oeverwal-kom.  

 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een samenhangend systeem van forten, 

dijken, groepsschuilplaatsen, sluizen, kanalen en inundatiekommen. Voor de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie gaat het rijk uit van het ‘Linieperspectief Pano-

rama Krayenhoff’. 

 

De visie op het beter zichtbaar maken van de Nieuwe Hollandse waterlinie is 

uitgezet in het Linieperspectief. Dit perspectief richt zich op de opbouw van 

het ‘typische Linieprofiel’: een herkenbare hoofdverdedigingslijn, geflankeerd 

door open velden in het oosten (de voormalige inundatievelden) en landschap-

pelijke of stedelijke verdichting in het westen (destijds het verdedigde ge-

bied). 

 

Dit perspectief wordt uitgewerkt in zeven projectenveloppen, waaronder het 

regionale Linieperspectief Lek-Waal
2
. Binnen de gemeente Lingewaal vinden 

twee gebiedsontwikkelingen plaats: het Lingekwartier
3
 en Tielerwaard-West. 

Voor het Lingekwartier is een uitwerkingsplan opgesteld, terwijl in de Tieler-

                                                   
1 Nota Ruimte - ministerie VROM - februari 2006. 
2 Nieuwe Hollandsche waterlinie tussen Lek & Waal - Dienst Landelijk gebied-december 2008. 
3 Ontwikkelingsplan Lingekwartier - Dienst Landelijk gebied - december 2008. 
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waard-West een uitwerkingsplan wordt opgesteld. De realisatie van deze plan-

nen is afhankelijk van de medewerking van de grondeigenaren en de initiatie-

ven die overheden en/of particulieren ondernemen. 

De insteek in beide projecten is dat invulling wordt gegeven aan enkele cul-

tuurhistorische en ruimtelijke gegevenheden van de linie. Hieronder volgt een 

nadere toelichting op de opgaven: 

 

De hoofdverdedigingslijn was de grens tussen de inundatievelden en de veilige 

zijde en de verbindingslijn tussen de noordelijk en zuidelijk gelegen onderde-

len van de linie. De hoofdverdedigingslijn bestaat uit de Diefdijk, Meerdijk, 

Nieuwe Zuiderlingedijk en Zuiderlingedijk. Bij het gemaal ‘Broekse Sluis’ bij 

Spijk, verlaat de hoofdverdedigingslijn de Lingedijk en deze is tot Vuren niet 

meer waarneembaar. De opgave is de militaire lijn tussen de Linge en Waal 

weer zichtbaar te maken. 

 

Dit zijn de kommen die in enkele dagen onder water gezet konden worden, 

gelegen aan de oostzijde van de hoofdverdedigingslijn. De opgave is te zorgen 

voor een duurzame openheid van de inundatiekommen en schootsvelden, sa-

men met het beleefbaar maken van het natte karakter van deze gebieden. Het 

maken van slimme combinaties tussen water, natuur, agrarische activiteiten 

en recreatie zal de identiteit van het Linielandschap versterken. 

 

Accessen (doorbraken) door de linie zijn in dit gebied de rivierdijken. Deze 

accessen werden beschermd door forten: de forten bij Asperen, de Nieuwe 

Steeg en Vuren. Deze forten zijn aangevuld met een uitgebreid stelsel van 

groepschuilplaatsen, batterijplaatsen en andere verdedigingswerken. De be-

langrijkste opgave is het accentueren van de accessen, de doorgangen in de 

hoofdverdedigingslijn en het behoud en ontwikkelen van verdedigingswerken, 

de forten, de betonwerken en inundatiewerken. Het accentueren van de veili-

ge zijde door landschappelijke verdichting. 

 

In 1853 werd de Kringenwet ingesteld om het zicht op de schootsvelden rond 

de forten open te houden. In cirkels om de forten was sprake van beplantings 

en bouwrestricties. Het is de opgave de landelijkheid en leegte van de Verbo-

den Kringen voor de toekomst te waarborgen door beperkingen te stellen aan 

het bouwen en beplanten. 

 

W a ar d ev o l  L a n d s ch ap  D e  R eg u l i e r e n  

In deze uitwerking van het streekplan zijn de waardevolle landschappen be-

grensd, is het beleid bepaald en zijn de kernkwaliteiten aangegeven. Voor de 

waardevolle landschappen die niet onder de EHS of het waardevol open gebied 

vallen, zijn ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk (ja, mits) zolang de kernkwali-

teiten worden behouden en versterkt. 

 

In het waardevol landschap dat samenvalt met de EHS zijn geen ontwikkelin-

gen mogelijk (nee, tenzij). Ook in waardevol open gebied (valt altijd binnen 

HOOFDVERDEDIGINGSLIJN 

INUNDATIEKOMMEN 

ACCESSEN EN VERDEDI-

GINGSWERKEN 

VERBODEN KRINGEN 
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waardevol landschap) zijn geen nieuwe bouwlocaties mogelijk en geldt voor 

overige ruimtelijke ingrepen een 'nee, tenzij'-regime. 

 

De belangrijkste kernkwaliteiten zijn: 

- fraai kleinschalig oeverwallandschap langs sterk meanderende Linge met 

karakteristieke dorpen en fruitteelt; 

- gave open kommen ten noorden van de Linge met weidebouw, grienden, 

populierenbosjes en eendenkooien, patronen van sloten en weteringen 

en wegbeplanting langs rechte wegen, in contrast met kleinschaligheid 

van Lingelandschap; 

- het cultuurhistorisch landschap van de Hollandse Waterlinie is aflees-

baar door forten en Inundatievelden; 

- de Diefdijk als opvallend en beeldbepalend element aan de westkant; 

- rust, ruimte, donkerte. 

 

L an d s c h a p so n t w i kk e l i n g s p l an  

Het belangrijkste landschappelijke kader voor Lingewaal is het in 2008 samen 

met de buurgemeenten opgestelde Landschapsontwikkelingsplan. Het doel van 

het LOP is om het landschap te maken tot een plek waar de mensen zich thuis 

voelen. Het buitengebied van de gemeente wordt gezien als een groene parel 

in het verstedelijkende Nederland. Het LOP draagt zorg voor het landschap 

door de karakteristieke waarden te beschermen, zoals bosjes, eendenkooien, 

wielen, oude kades en hoogstamfruitbomen. Er worden verschillende gebieden 

onderscheiden waarin in hoofdlijnen wordt ingezet op de volgende koers: 

 

Houdt de kom open voor agrarische activiteiten en vogels, maar doorader de 

kom met kadepaden en ‘gedekte wegen’. 

 

Kleinschalige verdichting op de oeverwal, waarbij bebouwing en beplanting 

hand in hand gaan is mogelijk. Verder inzet op verknopen van dorpen en stad-

jes met hun omgeving door paden. 

 

Ruimte voor rivier en dorp. Bij de dorpen medegebruik door dorp en verder 

weg meer natuurlijke ontwikkeling. De Agrarische sector blijft medegebruiker. 

 

Houdt in de Linge-uiterwaarden een menging van natuur en cultuur. De uiter-

waarden kunnen recreatief beter ontsloten worden, mogelijk in combinatie 

met de landerijen van nieuwe landgoederen. 

 

DE OPEN KOMMEN 

DE OEVERWAL MET DIJK 

EN DORPEN 

DE UITERWAARDEN VAN DE 

WAAL 

DE UITERWAARDEN VAN DE 

LINGE 
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L i g g i n g  w a a r d e v o l  l a n d s c h a p ,  o p e n  g e b i e d e n  e n  N i e u w e  H o l l a n d s e  

W a t e r l i n i e  

3 . 2 . 4   

M o n u m e n t e n  

De oorsprong van de bebouwing in Lingewaal ligt op de oeverwallen van de 

Linge, Waal en langs de Waaldijk. De dijklinten en de wegen die de tweede-

lijns bebouwing ontsluiten, zijn daarom van cultuurhistorische waarde. Karak-

teristiek is het gevarieerde bebouwingsbeeld van de buurtschappen langs de 

dijk, met een afwisseling tussen grotere en kleinere panden. De bebouwing is 

zowel op de dijk als in het binnendijkse gebied gesitueerd. Op een enkele 

locatie is buitendijks bebouwing aanwezig. Binnen het plangebied komen di-

verse rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten voor. 

 

De gemeente streeft naar behoud van cultuurhistorisch waardevolle bebou-

wing. De betreffende panden zijn reeds aangemeld of door de gemeente aan-

gewezen en de bescherming is geregeld in een gemeentelijke verordening of 

van rijkswege geregeld in de Rijksmonumentenwet.  

 

Artikel 2.2 van de Wabo bepaalt dat het verboden is zonder een omgevingsver-

gunning een krachtens een verordening aangewezen monument te slopen, te 

verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen of te herstellen, te 

gebruiken of te laten gebruiken op een wijze waarop het wordt ontsierd of in 

gevaar wordt gebracht. De verordening en de rijksregelgeving bevatten het 

inhoudelijke toetsingskader waar eventuele verzoeken tot aanpassing van het 

monument aan worden getoetst. De bescherming van de monumenten sec is 

daarmee in beginsel afdoende geregeld. De monumenten en de cultuurhisto-

risch waardevolle bebouwing zijn voorzien van een aanduiding ‘cultuurhistori-
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sche waarde’, waardoor het onder voorwaarden mogelijk is om het gebouw te 

splitsen in twee wooneenheden. 

3 . 2 . 5   

L a n d g o e d e r e n  

De provincie heeft gebieden aangewezen waar onder voorwaarden nieuwe 

landgoederen ontwikkeld kunnen worden. Dit betreft in delen van het groen-

blauwe raamwerk (EHS-verweving, EHS verbindingszones) en in het multifunc-

tioneel gebied. Uitgesloten is de EHS-natuur, waardevol open gebied, in 

weidevogel- en ganzengebieden van provinciaal belang of in het concentratie-

gebied voor intensieve teelten. Gebieden die met name geschikt worden ge-

acht, zijn gebieden met een grote mate van verweving, gebieden waar 

bosaanleg gewenst is, grondwaterbeschermingsgebieden. 

 

De mogelijkheden ten aanzien van nieuwe landgoederen wordt niet opgeno-

men in het bestemmingsplan gezien de grote landschappelijke en stedenbouw-

kundige impact. Overigens is de gemeente bereid mee te denken aan een 

dergelijk initiatief. De gemeente kiest er voor in dat geval een afzonderlijke 

planologische procedure te starten. 

3 . 2 . 6   

A r c h e o l o g i e  

Op 4 december 2008 heeft de gemeenteraad de beleidsnota Archeologische 

monumentenzorg vastgesteld. In de beleidsnota is het gemeentelijk beleid op 

het gebied van archeologie vastgelegd. Voor de uitwerking van het archeolo-

giebeleid zijn de volgende vijf doelstellingen geformuleerd: 

-  maak archeologische waarden inzichtelijk; 

-  integreer archeologie volwaardig in planvorming; 

-  versterk de archeologische bijdrage aan de economie; 

-  houd archeologische waarden duurzaam in stand; 

-  vergroot het archeologisch besef en draagvlak. 

Naast deze vijf doelstellingen geldt dat zoveel mogelijk wordt gestreefd naar 

een gebiedsgerichte benadering met archeologie als onderdeel van de cultuur-

historie. Om de archeologische waarden inzichtelijk te maken, is een archeo-

logische waarden verwachtingskaart opgesteld voor het grondgebied van de 

gemeente. Deze kaart is vervolgens vertaald naar een archeologische beleids-

kaart. De archeologisch waardevolle verwachtingsgebieden (AWV’s) die hierbij 

zijn aangemerkt, kunnen worden vertaald naar bestemmingsplannen en op die 

manier van een beschermende regeling worden voorzien. Bekende archeolo-

gische vindplaatsen zijn aangemerkt als archeologisch waardevolle gebieden 

(AWG’s). Op de archeologische beleidskaart is onderscheid gemaakt in gebie-

den met een hoge, middelmatige en lage verwachtingswaarde. Daarnaast zijn 

de archeologisch waardevolle gebieden, waaronder de archeologische monu-

menten, de historische dorpskernen en de oude woongronden, aangegeven. 
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Per categorie is een specifieke archeologische onderzoeksverplichting opgeno-

men. 

3 . 2 . 7   

U i t g a n g s p u n t e n  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

Op basis van de inventarisatie, de gebiedsbeschrijving en -analyse ten behoeve 

van het Bestemmingsplan Buitengebied zijn voor het thema ‘Landschap, cul-

tuurhistorie en archeologie’ de volgende keuzes gemaakt: 

- de aanwezigheid van het grote aantal aardkundige, archeologische, 

historisch bouwkundige en (historisch) landschappelijke waarden maakt 

dat behoud, versterking en vernieuwing van deze waarden uitgangspunt 

is bij de afweging van belangen bij wijziging van bestaande en bij nieu-

we vormen van grondgebruik in het plangebied; 

- in het plangebied wordt een aantal nog nader vast te leggen gebiedsbe-

stemmingen onderscheiden. Vanuit landschappelijke overwegingen, 

maar ook vanuit functionele (agrarische ontwikkelingen) en beleids-

overwegingen (Groen Blauw Raamwerk, Multifunctioneel platteland, Na-

tionale Landschappen) is er aanleiding het bestaande onderscheid tussen 

‘agrarisch gebied’, ‘agrarisch gebied met waarden’ en ‘natuur’, zoals 

dit thans voor het grootste deel van het plangebied al het geval is, op 

onderdelen te heroverwegen. Uitgangspunt bij deze heroverwegingen 

zijn de geldende begrenzingen van de gebiedsbestemmingen en gebie-

den waarvoor een bijzondere beschermingswaarde voor zou moeten gel-

den. 

- cultuurhistorische waarden worden beschermd door middel van de flexi-

biliteitsbepalingen. Op het moment dat een (agrarisch) bedrijf wil uit-

breiden buiten het bouwvlak zal aangetoond moeten worden dat de 

cultuurhistorische waarden behouden c.q. versterkt worden. Dit zal in 

de toelichting nader beschreven worden.  

- bescherming van monumenten is van belang. Monumenten zijn be-

schermd via de Monumentenwet en worden daarom niet geregeld in het 

bestemmingsplan. Dit leidt alleen maar tot dubbele regelgeving. Te 

overwegen is overige cultuurhistorische waardevolle objecten en be-

bouwing te beschermen door middel van een specifieke aanduiding en 

regeling in het bestemmingsplan; 

- het ontwikkelen van een landgoed kan alleen via een afzonderlijke pla-

nologische procedure worden gerealiseerd, vanwege de grote ruimtelij-

ke gevolgen van een dergelijk initiatief; 

- het bestemmingsplan bevat een concrete regeling (dubbelbestemmin-

gen) ten behoeve van de bescherming van (potentiële) archeologische 

waarden. 
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3 . 3   

N a t u u r  

3 . 3 . 1   

I n l e i d i n g  

De gemeente Lingewaal ligt tussen de Linge en de Waal, oostelijk van het punt 

waar beide rivieren samenkomen. Door de vele gradiënten van nat en droog, 

en de dynamiek van de rivieren, is het rivierengebied bijzonder geschikt voor 

waardevolle natuurontwikkeling. Op de van oorsprong natste gronden, die 

slecht in agrarisch gebruik konden worden genomen, liggen al veel natuurter-

reinen. Deze bestaande natuurterreinen worden in de Ecologische Hoofdstruc-

tuur verbonden tot een netwerk van gebieden. De gronden langs de Nieuwe 

Zuiderlingedijk en grote delen van de uiterwaarden van Linge en Waal vallen 

hieronder. Na de dreiging en evacuatie door het hoogwater in 1995 zijn de 

dijken verzwaard en begonnen met plannen voor waterberging en aanpassing 

van de uiterwaarden. Door de geleidelijke overgang van oeverwallen en 

stroomruggen naar nattere komgronden kent het rivierengebied veel natuurlij-

ke differentiatie. Daarbij speelt het water altijd een belangrijke rol. Het (his-

torische) cultuurlandschap met eendenkooien, grienden, weidevogelgebieden, 

landgoedbossen en hoogstamboomgaarden brengt een extra ecologische di-

mensie met zich mee. 

3 . 3 . 2   

N a t u u r g e b i e d e n  

De meest bijzondere natuurwaarden in de gemeente Lingewaal komen voor in 

natuurgebieden. Hieronder worden de belangrijkste natuurgebieden en daarin 

voorkomende natuurwaarden besproken.  

 

H e t  N a tu r a  2 0 0 0 - g eb i e d  Zu i d e r l i n g e d i j k  e n  D i e fd i j k - Z u i d  

Het Natura 2000-gebied Zuiderlingedijk en Diefdijk-Zuid omvat onder meer 

gronden langs de Zuiderlingedijk en 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 inhet 

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 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. Door zijn 

kleinschaligheid is het gebied van groot belang voor de kamsalamander. 

De laaggelegen percelen langs de Zuiderlingedijk, die zijn ontstaan door klei-

winning ten behoeve van dijkaanleg, bestaan vooral uit riet- en zeggenmoeras-

sen, vochtige struwelen, moerasbossen en open water. Op de drassige stroken 

langs de Nieuwe Zuiderlingedijk liggen niet alleen bryologisch en ornithologisch 

belangrijke grienden, maar ook kleine elzenbroekbosjes, moerasruigten, grote-
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zeggenmoerassen en diverse typen water- en verlandingsvegetatie. Diverse 

graslandpercelen in verschralingsbeheer. Begeleidende soorten zijn onder 

meer Echte koekoeksbloem (Silene floscuculi), scherpe zegge (Carex acuta), 

tweerijige zegge (Carex disticha) en gele lis (Iris pseudacorus). In het alge-

meen lijkt te gelden dat in percelen met een kleidek het verschralingsbeheer 

succes- rijker is dan in percelen met een bovengrond van veraard veen. 

 

Ook de belangrijkste diersoorten zijn in dit Natura 2000-gebied gebonden aan 

(zeer) natte omstandigheden. In het gebied komen onder andere bittervoorn, 

grote modderkruiper, kleine modderkruiper en kamsalamander voor. Voor de 

eerste drie soorten geldt dat dit deel van het Lingegebied onderdeel vormt van 

een (veel) groter verspreidingsgebied. De populaties van bittervoorn en grote 

modderkruiper maken in feite deel uit van een grote metapopulatie; bij de 

kleine modderkruiper betreft het een lokale maar stabiele populatie. Voor de 

kamsalamander is de situatie in het Lingegebied zorgelijk. Het gaat hier om 

een kwetsbare en geïsoleerde relictpopulatie. Het gebied is voorts van grote 

betekenis voor moerasvogels, met een kolonie purperreigers en een kolonie 

blauwe reigers.  

 

 
N a t u r a  2 0 0 0 - g e b i e d e n  e n  E H S   

 

E c o l o g i s ch e  H o o fd s t r u c tu u r  

In de gemeente Lingewaal liggen enkele natuurterreinen die zijn opgenomen in 

de EHS. De belangrijkste natuurterreinen binnen de EHS worden hierna kort 

besproken. Het hierboven beschreven Natura 2000-gebied maakt ook onder-

deel uit van de EHS.  

 

Hier zijn moeras en nat grasland met moerasvogels en sprinkhanen te vinden. 

Het is een bonte afwisseling van grienden, doorbraakwielen, vochtige graslan-

UITERWAARDEN WAAL 
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den en moerassen, afgetichelde graslanden, klei- en zandputten. Het is een 

pleisterplaats voor trekvogels en een belangrijke verblijfplaats voor wintergas-

ten. In de moerassen zitten soorten als baardmees, blauwborst, rietzanger en 

roerdomp. De kleine wateren (sloten en poelen) zijn een voortplantingsplaats 

voor de kikker, padden en salamanders. De bossen bestaan voornamelijk uit 

grienden. 

 

De omgeving van het Leuvensche veld, de Rietkampen en Broekgraaf zijn gro-

tendeels vochtige graslandgebieden die zijn aangewezen als weidevogelgebied. 

Kritische weidevogels als tureluur en grutto en minder kritische soorten als 

scholekster en kievit komen in relatief hoge aantallen voor. Enkele gebieden 

zijn in de provinciale verordening aangeduid als verwevingsgebied: natuur en 

landbouw hebben beide een functie. Voor de weidevogels is een relatief ex-

tensief beheer van belang: laat maaien, gebruik van ruige stalmest en het 

handhaven van een hoog grondwaterpeil. Gezien de specifieke doelstellingen 

en beschermingsregime van het gebied is een gebiedsaanduiding weidevogel-

gebied opgenomen. Weidevogelgebieden zijn gebieden waarbij het agrarisch 

grondgebruik samengaat met het leefgebied voor diverse vogelsoorten, bij-

voorbeeld door het toepassen van een aangepast maairegime.  

Ten noorden van het Lingebos (Hooge veld) zijn verschillende percelen nat, 

bloemrijk schraalland aanwezig, die plaatselijk overgangen vormen naar Dot-

terbloemhooiland en het Vossenstaartverbond. Belangrijk voor deze percelen is 

extensief beheer, weinig of geen mest en een hoge grondwaterstand. Op over-

gangen naar sloten zijn begeleidende soorten als echte koekoeksbloem, scher-

pe zegge, tweerijige zegge en gele lis te vinden. 

3 . 3 . 3   

O v e r i g e  n a t u u r g e b i e d e n  i n  h e t  b u i t e n g e -

b i e d  

Het Lingebos is een kunstmatig bos van ongeveer 115 ha, de grienden in het 

bos zijn ruim 100 jaar oud. Het grootste deel van het bos is in de jaren '60 

vanuit de overheid aangelegd als recreatiegebied voor de randstad. Voor de 

aanleg van onder andere het klaverblad bij Gorinchem en de verbreding van de 

A15 werd er zand gewonnen uit het Lingebosgebied. Hierdoor ontstond een 

recreatieplas. Het gebied bestaat uit een groot loofbos, grienden, waterpartij-

en omringd door weiland. In de omgeving leven purperreigers en broeden 

zwarte sterns. Ook komen wielewaal en de gekraagde roodstaart voor. In het 

voorjaar is het gebied rijk aan oranjetipje en aardbeivlinder. 

 

Parels in het landschap zijn de eendenkooien en andere verspreide bosjes. De 

kooien zijn vaak eeuwen oud. Rondom de kooiplassen staan soms oude knotes-

sen en knotwilgen met eikvarens op de stam. Er heeft zich vaak een rijk plan-

ten- en dierenleven ontwikkeld met plantensoorten zoals vogelmelk, 

springzaad en glidkruid. Ook de vogelbevolking is rijk ontwikkeld met soorten 

als houtduif, torenvalk, kauw, meerkoet, blauwe reiger, verschillende soorten 

uilen en soms de zeldzame ijsvogel. 

WEIDEVOGELGEBIED 

BOTANISCH WAARDEVOL 

GRASLAND 

HET LINGEBOS 

EENDENKOOIEN  
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In de gemeente Lingewaal ligt veel meer cultuurlandschap dan natuurgebied. 

Dit cultuurlandschap is het leefgebied van veel zeldzame en bedreigde soor-

ten. Het kleinschalig cultuurlandschap met minder intensieve landbouw is 

waardevol als overwinterings- en foerageergebied voor watervogels als eenden 

en ganzen. Tevens is het gebied van waarde als suboptimaal biotoop voor wei-

devogels, waarbij vooral minder kritische soorten als scholekster en kievit 

profiteren. Holle knotbomen, boomgaarden en rommelige erven zijn belangrij-

ke landschappelijke elementen voor de steenuil en groene specht. Structure-

rende elementen zoals de houtsingels, bermen en slootkanten zijn als linten in 

het landschap belangrijke trekroutes voor kwetsbare vlinders en vormen vlieg-

routes voor vleermuissoorten. 

3 . 3 . 4   

S o o r t b e s c h e r m i n g  e n  g e b i e d s b e s c h e r m i n g  

I n l e i d i n g  

In deze paragraaf wordt vanuit de overheidslagen rijk een provincie aandacht 

besteed aan het beleid voor soorten- en gebiedsbescherming.  

 

G e b i e d s b e s c he r m i ng  

Op 1 oktober 2005 de nieuwe Natuurbeschermingswet van kracht geworden 

(genaamd: Natuurbeschermingswet 1998) die de gebiedsbescherming van na-

tionaal begrensde natuurgebieden bundelt. Daarmee zijn de bepalingen vanuit 

de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de Natuurbeschermingswet 

1998 verwerkt. 

 

De volgende gebieden worden aangewezen en beschermd op grond van de 

Natuurbeschermingswet 1998: 

- Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden); 

- Staats- en Beschermde Natuurmonumenten en Wetlands. 

Verder is deze wet de basis voor het nationale Natuurbeleidsplan (structuurvi-

sie) waarin de EHS is geregeld. 

 

Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur 

geldt een vergunningplicht. Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging 

gegarandeerd bij projecten die gevolgen kunnen hebben voor natuurgebieden. 

Meestal verlenen Gedeputeerde Staten van de provincies de vergunningen, 

maar bij landsbelang overschrijdende gebieden doet de Minister van EL&I dit. 

 

De omvang van de effecten wordt getoetst aan de instandhoudingsdoelstellin-

gen van het betreffende beschermde gebied. Deze doelstellingen zijn of wor-

den opgenomen in de aanwijzingsbesluiten en de beheersplannen. In het 

aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied staat vanwege welke soorten en 

habitatten en om welke reden het gebied is aangewezen. De instandhoudings-

doelstellingen van een gebied mogen niet worden geschaad. 

 

AGRARISCH GEBIED 

RIJKSBELEID - NATUURBE-

SCHERMINGSWET 1998 

BESCHERMDE GEBIEDEN 

VERGUNNING 

INSTANDHOUDINGSDOELEN 
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P r ov i n c i a a l b e l e i d  –  E c o l o g i s c h e  H o o f d s t r u c t u u r  

De EHS is een samenhangende structuur van gebieden met een speciale na-

tuurkwaliteit (doelen). Die structuur, de ecologische hoofdstructuur, moet 

biodiversiteit en duurzame natuurkwaliteit in Nederland waarborgen. De EHS is 

een beleidsconcept dat zijn wortels heeft in het Nationaal Natuurbeleidsplan 

van 1990 en vervolg heeft gekregen in de Nota Ruimte van 2006. Provincies 

zijn verantwoordelijk voor de realisering van de EHS. In het Streekplan Gelder-

land (actualisatie 2009) is dit als beleidsdoel opgenomen. 

 

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS)bestaat uit kerngebieden: grote aaneenge-

sloten natuurgebieden met een hoge kwaliteit. Of een gebied deel uitmaakt 

van de Ecologische Hoofdstructuur is mede van belang voor het vaststellen van 

kwetsbare gebieden in de zin van de Wet ammoniak en veehouderij. In het 

Streekplan Gelderland heeft de provincie de Ecologische Hoofdstructuur vast-

gesteld. De Ecologische Hoofdstructuur bestaat uit drie onderdelen: 

- EHS-natuur; 

- EHS-verweving, in het plangebied betreft het weidevogelgebieden; 

- ecologische verbindingszones. 

 

De EHS-natuur bestaat uit bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. Land-

goederen, landbouwgebieden met natuurwaarden en landbouwgebieden met 

een hoge dichtheid aan bos- en landschapselementen maken onderdeel uit van 

de EHS-verweving. Ecologische verbindingszones komen in het plangebied niet 

voor. 

De EHS is in aanleg. De provincie heeft de ambitie om de EHS in 2018 te heb-

ben gerealiseerd. Dit betekent dat in de periode tot 2018 landbouwgrond zal 

worden omgezet in natuur (‘nieuwe natuur’), landschapselementen zullen 

worden aangelegd en het agrarisch beheer zal worden afgestemd op de natuur. 

Ook maatregelen als het opheffen van de barrièrewerking van wegen en het 

opheffen van verdroging zullen worden genomen. Binnen de gehele EHS geldt 

de ’nee-tenzij’ benadering. Dit houdt in dat bestemmingswijziging niet moge-

lijk is, als daarmee de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied signi-

ficant worden aangetast, tenzij er geen reële alternatieven zijn en er sprake is 

van groot openbaar belang. 

 

Het provinciaal EHS-beleid dient integraal te worden vertaald in het bestem-

mingsplan door middel van het opnemen van de EHS op de verbeelding en de 

vertaling van het EHS-beleid in de regels. In de navolgende hoofdstukken is 

nader toegelicht hoe deze vertaling in het plan heeft plaatsgevonden. 

 

Voor de EHS geldt het beschermings - en compensatieregime uit de Nota Ruim-

te, zoals uitgewerkt in de spelregels bij de EHS (Beleidskader voor compensa-

tiebeginsel, EHS-saldobenadering en herbegrenzen EHS). Ingrepen bij EHS-

gebieden worden door het bevoegd gezag, het college van Gedeputeerde Sta-

ten van de provincie, getoetst bij een ruimtelijke procedure. Wezenlijke ken-

merken en waarden van de EHS mogen niet worden aangetast. Aantasting 

wordt alleen verdedigbaar geacht als aantoonbaar is dat het project van groot 

ECOLOGISCHE HOOFD-

STRUCTUUR 

BESCHERMDE GEBIEDEN 

BESCHERMING 
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openbaar belang is en er geen redelijk alternatief bestaat. Hier geldt het zo-

genaamde ‘nee, tenzij’-principe. De aantasting moet zoveel mogelijk worden 

gemitigeerd. Restschade moet worden gecompenseerd. 

 

S o o r t e n b e s ch e r m i n g  

Met ingang van 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Het 

soortenbeleid uit de Vogelrichtlijn van 1979 en de Habitatrichtlijn van 1992 

van de Europese Unie is hiermee in de nationale wetgeving verwerkt. 

Achter de Flora- en faunawet staat het idee van de zorgplicht voor in het wild 

levende beschermde dieren en planten en hun leefomgeving. Deze soorten 

worden opgesomd in de ‘lijsten beschermde inheemse planten- en diersoor-

ten’. Deze zorgplicht betekent dat een ontheffing van het verbod op verstoren 

(of erger) alleen kan worden verleend, als geen afbreuk wordt gedaan aan de 

goede staat van instandhouding van de soort. Deze voorwaarde geldt voor alle 

beschermde soorten. 

 

De Algemene Maatregel van Bestuur ex artikel 75 van de Flora- en faunawet 

van 23 februari 2005, kent een driedeling voor het beschermingsniveau van 

planten- en diersoorten. In een toelichting zijn deze soorten opgenomen in 

tabellen. Voor soorten uit tabel 1 geldt een vrijstellingsregeling van de verbo-

den. Voor soorten uit tabel 2 en voor vogels geldt een vrijstelling als wordt 

gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode. Als niet wordt gewerkt vol-

gens een gedragscode, kan voor de soorten uit tabel 2 ontheffing van de ver-

boden worden verleend als geen sprake is van economisch gewin en als 

zorgvuldig wordt gehandeld. Voor de soorten uit tabel 3 kan bij ruimtelijke 

ontwikkeling ook ontheffing worden verleend. Er mag dan geen afbreuk wor-

den gedaan aan de goede staat van instandhouding van de soort en een rede-

lijk alternatief voor de ingreep moet ontbreken. Ook voor ontheffing van het 

verstoren van vogels gelden deze voorwaarden.  

 

B e s c h e r m d e  g eb i e d e n  

Een groot deel van het Natura 2000-gebied Zuiderlingedijk en Diefdijk-Zuid ligt 

binnen de begrenzing van de gemeente Lingewaal. Naast andere natuurgebie-

den in de gemeente, maakt ook dit Natura 2000-gebied deel uit van de EHS.  

In het provinciale Natuurbeheerplan (2011) is een groot deel van de agrarische 

graslanden in de gemeente benoemd tot waardevol weidevogel grasland en 

een klein deel botanische waardevol grasland. Door middel van subsidiemoge-

lijkheden voor het beheer van deze percelen wil Provincie Gelderland agra-

risch natuurbeheer stimuleren en de botanische kwaliteit dan wel faunistische 

kwaliteit van deze graslanden verhogen. 

 

In het plangebied zijn veel bijzondere natuurwaarden te vinden. Het gaat 

daarbij om grote en kleine gebieden met bijzondere soorten en leefgebieden 

die elders in Nederland weinig voorkomen. 

 

BELEID 

STERKE EN ZWAKKE  

PUNTEN 
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Onverkort staan de natuurgebieden, vochtige graslanden, het kleinschalig cul-

tuurlandschap en watergangen in het plangebied onder druk. De druk wordt 

veroorzaakt door: 

- verontreiniging van het milieu; 

- verdroging door onttrekking van grondwater en versnelde afvoer van 

oppervlaktewater; 

- versnippering van natuurgebieden als gevolg van verstedelijking, lokale 

verstening en aanleg van infrastructuur; 

- verdwijnen van landschapselementen en het beheer van watergangen, 

greppels en bermen. 

 

Met name de waterkwaliteit van rivier en sloten in Lingewaal is matig. Door 

uit- en afspoeling van landbouwgronden, riooloverstorten, inlaat van rivierwa-

ter en aanvoer vanuit Duitsland hebben vrijwel alle rivieren en sloten een te 

hoog nutriëntengehalte. 

 

Mensen van buiten maar vooral ook mensen uit de dorpen en de steden in de 

drie gemeenten willen struin-, wandel- en fietsroutes, die niet alleen over het 

boerenland gaan, maar ook landschappen aan elkaar koppelen. Zoek naar de 

plaatsen waar dat moet en kan, zodat de recreant van buiten en de dorpsbe-

woner het landschap niet alleen maar voorbijrijden, maar bijvoorbeeld de 

uiterwaarden ook ‘in’ kunnen. 

Er schuilt echter een gevaar in de schaal waarop deze ontwikkeling plaats-

vindt: bij een te grote toeristisch-recreatieve druk haken mensen af omdat 

daarmee de belevingswaarde van authenticiteit, rust en natuur afnemen. Maar 

ook de natuur kan er onder lijden. Met name de vogelpopulaties maar ook 

andere dieren, in belangrijke natuurgebieden kunnen schade ondervinden van 

een te hoge recreatiedruk. 

3 . 3 . 5   

O n t w i k k e l i n g e n  

Teneinde de bedreigingen voor de natuur te keren, de natuurwaarden te be-

schermen en te versterken moeten de natuurgebieden met elkaar in samen-

hang worden gebracht door ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden, 

verbindingszones en versterking en vergroting van bestaande natuurgebieden. 

Met deze doelstelling is de EHS opgezet. Op deze wijze komen vergelijkbare 

leefmilieus voor soorten op bereikbare afstanden van elkaar te liggen en ver-

sterken ze de natuurwaarden van de grote natuurgebieden.  

 

Door de aanleg van bufferzones kan de invloed van vooral de landbouw (be-

mesting, gebruik bestrijdingsmiddelen en wateronttrekking) op de grotere 

natuurgebieden zoveel mogelijk worden vermeden/gereduceerd. Daarnaast 

kunnen de natuurwaarden binnen de gemeente worden versterkt door de ont-

wikkeling van nieuwe natuurterreinen, het herstellen van landschapselemen-

ten en een verandering van het beheer.  
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K a n s e n  e n  m o g e l i j k he d e n   

De volgende nieuwe natuurwaarden kunnen in de gemeente worden ontwik-

keld: 

- Voor het Natura 2000-gebied Zuiderlingedijk en Diefdijk-Zuid is uitbrei-

ding van de oppervlakte en verbetering van de kwaliteit van habitattype 

H7230 kalkmoerassen een prioritaire opgave. Let wel het gaat om uit-

breiding van habitattypen binnen de Natura 2000 begrenzing. Hiervoor is 

plaatselijk op kleine schaal polderpeilverhoging buiten het Natura 2000-

gebied nodig en verbetering van het vegetatiebeheer. Deze maatregelen 

hebben hoge prioriteit. Verder kan uitbreiding van dit habitattype wor-

den gerealiseerd door omvorming van bos op locaties met geschikt(e) 

bodem en grondwaterregime. 

- Ook in de dorpspolder van Heukelum (Leuvense Veld) speelt vernatting 

een grote rol, afhankelijk van de mogelijkheden op de individuele agra-

rische bedrijven. Dit is de open kom met enkele (restanten van) een-

denkooibossen. Het is er stil en leeg, wat ten goede komt aan 

weidevogels. De oude polderkades kunnen hier in ere hersteld worden in 

de vorm van ‘kadepaden’ met doornige singelbeplanting en ‘gedekte 

wegen’. Hier en daar kunnen in de trant van eendenkooien ‘kombosjes’ 

worden aangelegd, met beplanting als wilg, populier, riet en els, verge-

lijkbaar met het afwisselende beeld van de Regulieren. De dorpspolder 

van Vuren blijft primair voor de landbouw. 

- Het Lingebos krijgt door meer verbindingen met de Linge-uiterwaarden 

en met de Tielerwaard over de ‘kadepaden’ en ‘gedekte wegen’ een be-

tere aansluiting op haar omgeving. Dit is ook een belangrijk uitloopge-

bied voor de inwoners van omliggende dorpen. 

- De uiterwaarden tussen Gorinchem en Asperen zijn veelal smal en fra-

giel. Naast waardevolle, moerassige natuur en landbouwpercelen bevin-

den er zich enkele bedrijven en aanlegplaatsen voor  recreatievaart. Al 

deze functies zullen steeds meer rekening moeten houden met water-

berging en goede waterafvoermogelijkheden van de Linge. Bij kernen als 

Asperen en Heukelum kunnen de uiterwaarden beter toegankelijk wor-

den gemaakt voor bewoners om bij de Linge te komen. 

- Het natuurreservaat langs de Nieuwe Zuiderlingedijk kan worden uitge-

breid en hier en daar voor wandelaars ontsloten worden via oude of 

nieuwe kades, met laarzenpaden, rietdekkerspaden en kadepaden. 

Doordat hier op lage plekken in het westen van de kom meer beplanting 

(onder andere wilg, riet, els) kan worden toegestaan, zal dit deel van de 

kom een meer besloten aanzien krijgen, waardoor een afwisselend 

beeld ontstaat. 

- Voor de Kamsalamander is de situatie in het Lingegebied zorgelijk. Het 

gaat hier om een kwetsbare en geïsoleerde relictpopulatie. Door aanleg 

van poelen langs de Zuiderlingedijk kan worden getracht de overlevings-

kansen van de Kamsalamander te vergroten. 
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3 . 3 . 6   

U i t g a n g s p u n t e n  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

Op basis van de inventarisatie, de gebiedsbeschrijving en -analyse ten behoeve 

van het Bestemmingsplan Buitengebied zijn voor het thema ‘Natuur’ de vol-

gende keuzes gemaakt: 

- planologische bescherming van EHS en Natura 2000-gebieden door het 

opnemen van gebiedsaanduidingen, waarin een koppeling wordt gelegd 

met de natuurbeschermingswetgeving door een omschrijving ‘behoud en 

ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden en kleinschalige natuur- 

en landschapselementen’ tevens de instandhoudingsdoelstellingen van 

de Natura 2000-gebieden op te nemen; 

- een wijzigingsbevoegdheid wordt opgenomen om agrarische gronden 

onder voorwaarden om te zetten naar natuur. De voorwaarden betref-

fen:  

- het terrein is verworven voor de inrichting als natuurgebied, dan wel 

hebben de eigenaar en gebruiker schriftelijk ingestemd met de na-

tuurontwikkeling; 

- wijziging leidt niet tot: een onevenredige aantasting van de ge-

bruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen; 

negatieve effecten op de waterhuishouding; alvorens de wijziging 

toe te passen vragen burgemeester en wethouders hierover schrifte-

lijk advies van de waterbeheerder; 

- rekening moet worden gehouden met de externe werking, dat wil zeg-

gen dat activiteiten in de nabijheid van deze gebieden geen negatieve 

effecten mogen hebben op deze gebieden, conform de daarvoor gelden-

de regelgeving; 

- overige bos- en natuurgebieden krijgen een planologische bescherming 

door middel van het toekennen van de bestemming ‘Natuur’. Hierbij 

moet in de bestemmingsomschrijving rekening worden gehouden met de 

natuurlijke, landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden; 

- planologische bescherming van gebieden met (potentiële) natuurwaar-

den. Hierbij moet rekening worden gehouden met het karakter van het 

gebied; 

- behoud, bescherming en versterking van wielen, poelen, grienden, een-

denkooien, singels, hagen, (gerief)bosjes, boomgroepen, solitaire mo-

numentale bomen, weg- en erfbeplanting door middel van specifieke 

aanduidingen binnen de betreffende bestemmingen; 

- werkzaamheden die niet passen bij de natuurbestemming en negatieve 

effecten kunnen hebben op de kwaliteit van het gebied, binden aan een 

omgevingsvergunning, om een nadere afweging te kunnen maken. 

 

Met betrekking tot de ontwikkelingsmogelijkheden voor de langere termijn zet 

de gemeente in op: 

- het scheppen van randvoorwaarden in het bestemmingsplan ten behoeve 

van de ontwikkeling van nieuwe natuur (opnemen wijzigingsbevoegd-

heid); 
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het ruimtelijk versterken van watergangen door middel van het benutten van 

de landschappelijke, natuurlijke, hydrologische en toeristisch-recreatieve mo-

gelijkheden. 

3 . 4   

W a t e r  

3 . 4 . 1   

B e s t a a n d e  s i t u a t i e  

Het plangebied maakt deel uit van het beheergebied van het Waterschap Ri-

vierenland. Het oppervlaktewater dat binnendijks is gelegen, is in beheer bij 

waterschap Rivierenland, evenals de waterkeringen. Aan de noordzijde wordt 

het plangebied globaal begrensd door de Linge. Ten zuiden van het plangebied 

ligt de Waal met bijbehorende uiterwaarden; voor de Waal is Rijkswaterstaat 

het bevoegd gezag. De Waal en de Linge zijn drager van de ecologische hoofd-

structuur en de Waal vervult eveneens een belangrijke scheepvaartfunctie.  

 

W a t e r k e r i n g e n  

In het zuiden van de gemeente Lingewaal ligt de Waal met uiterwaarden en 

hierlangs ligt een primaire waterkering. De Waal is een drager van de ecolo-

gische hoofdstructuur en vervult een belangrijke scheepvaartfunctie. De dijk 

langs de Waal is al op deltahoogte gebracht. In het noorden van de gemeente 

Lingwaal ligt de rivier De Linge  en hierlangs ligt in principe een regionale wa-

terkering, maar op sommige plekken valt deze samen met de Diefdijklinie 

(=Lingedijk, Nieuwe Zuiderlingedijk, Meerdijk en Diefdijk). De Diefdijklinie is 

een primaire waterkering, een zogenaamde categorie C-kering. Dat houdt in 

dat deze pas water moet tegenhouden wanneer ergens anders een dijk is door-

gebroken. De dijkverbetering van de Diefdijklinie start in november 2011 en 

zal gereed zijn in 2014.  

 

De aanwezigheid van de waterkering brengt, ter bescherming van de waterke-

ring, enige beperkingen met zich mee met betrekking tot het gebruik van de 

gronden. Deze zijn vastgelegd in de zogenoemde ’keurbepalingen’ van het 

Waterschap Rivierenland. De regels in de keur dienen er voor te zorgen dat de 

waterkerende functie nu en ook in de toekomst naar behoren kan worden ver-

vuld. De keurzone is onder te verdelen in de kernzone, beschermingszone en 

buitenbeschermingszone. Voor de Diefdijklinie is nog geen legger vastgesteld, 

maar volstaat de beschreven zonering in de keur. 

Werkzaamheden aan waterstaatkundige bouwwerken, zoals dijken en dergelij-

ke, zijn niet toegestaan zonder watervergunning van het waterschap. 

Het is mogelijk dat het waterschapsbestuur van de verboden ontheffing ver-

leent. In dat geval dient vergunning te worden aangevraagd bij de Afdeling 

Vergunningen van Waterschap Rivierenland.  

 

WATERKERINGEN 
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W a t e r b e r g i n g  

In het Streekplan is een groot deel van de gemeente aangewezen als zoekruim-

te voor regionale waterberging. In de normenstudie is deze opgave geconcreti-

seerd. Voor de gemeente Lingewaal komt het er op neer dat er een aantal 

watergangen zal worden verbreed en/of voorzien worden van een natuurvrien-

delijke oever. Hierbij wordt waterberging gecombineerd met het verbeteren 

van de natuur- en waterkwaliteit in de aangewezen watergangen.  

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen de wateropgave voor het landelijk 

gebied (normenstudie) en het stedelijk gebied (waterplan Lingewaal). De wa-

teropgave voor het stedelijk gebied dient bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de 

bron aangepakt te worden. Voor de kern Vuren is een wateropgave berekend 

van 1,92 ha, voor de kern Asperen 1,35 ha en voor de kern Heukelum 0,25 ha. 

 

G r o n d w a t e r ov e r l a s t  

Een groot deel van het plangebied kan worden aangemerkt als kwelgebied. Zo 

is er sprake van kwel in het binnendijkse gebied van de Waal, maar ook van de 

Linge. Deze natte gebieden worden in beginsel niet bebouwd. Bij het bepalen 

van de natte gebieden is niet alleen rekening gehouden met de huidige situa-

tie, maar is ook gekeken naar ontwikkelingen in de toekomst. In kwelattentie-

gebieden zijn bouwwerken slechts met maatwerk mogelijk. Dit is noodzakelijk 

om te kunnen bepalen welke compensatiemogelijkheden er een rol spelen. 

 

B e s c h e r m d e  g eb i e d e n  

De gemeente Lingewaal beschikt niet over een waterwingebied of grondwater-

beschermingsgebied.  

 

N a t t e  Na t uu r  

In enkele gebieden in het plangebied speelt verdroging. Het betreft natuurge-

bieden van Staatsbosbeheer (veelal Natura 2000-gebied) en enkele aanpalende 

agrarische percelen aan weerszijde van de Nieuwe Zuiderlingedijk, welke deels 

zijn aangegeven in provinciale plannen om aan te wijzen als EHS. Deze pro-

blematiek zal worden opgelost in combinatie met het opstellen van het be-

heerplan Natura-2000. De nieuw te realiseren EHS kan bijdragen aan de 

verdrogingsbestrijding vanwege functies als hydrologische buffer.  

 

O p p e r v l a k te w a te r k w a l i t e i t  

De Benedenloop Linge, De Wiel en Munnikenwiel zijn in het Streekplan Gelder-

land aangewezen als SED-waterloop (specifiek ecologische doelstelling). Te-

vens is het gebied Nieuwe Zuiderlingedijk aangewezen als water met een 

ecologische doelstelling, als onderdeel van het Slotenstelsel SED. Functies 

in/nabij het plangebied kunnen een negatieve invloed op de waterkwaliteit 

hebben. Overigens bevat het provinciale beleid geen regels ter bescherming 

van de SED-waterlopen. Het bestemmingsplan krijgt een beherend karakter, 

dat wil zeggen dat het plan geen ruimte biedt voor de ontwikkeling van nieuwe 

functies die een negatieve invloed op de kwaliteit van het water kunnen heb-

ben. 

 

GRONDWATEROVERLAST 
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In de gemeente Lingewaal is een tweetal deelgebieden, zogenoemde KRW-

waterlichamen aangewezen, namelijk Beneden-Linge en Kanalen Tielerwaar-

den.  

In deze beide deelgebieden wordt beoogd het oppervlaktewater en grondwater 

verder te beschermen en te verbeteren en wordt duurzaam gebruik van water 

bevorderd. Deze doelen zijn opgesteld in het kader van de Europese Kader-

richtlijn Water (zie ook verderop onder beleid). 

Voor beide deelgebieden is in zogenoemde factsheets omschreven met welke 

maatregelen voornoemde doelen nagestreefd worden. 

Het KRW-waterlichaam Beneden-Linge is een langzaam stromend en sterk me-

anderende rivier, die gevoed wordt door bovenstroomse gebieden (Boven-Linge 

en aanliggende polders) en het Amsterdam-Rijnkanaal. De Beneden-Linge loost 

op het Merwedekanaal. De Beneden-Linge heeft een belangrijke boezemfunc-

tie bij extreme weersomstandigheden. 

Voor Beneden-Linge zijn in de periode 2010 – 2015 de volgende maatregelen 

voorzien in het waterlichaam: 

- uitvoeren/aanleg vispassages; 

- verdiepen/baggeren; 

- waterkwaliteitsknelpunten 

- nazuivering effluent rwzi. 

Het KRW-lichaam Kanalen Tielerwaard kan worden gekarakteriseerd als een 

langzaamstromend kanaalwater, dat wordt gevoed door inlaatwater uit de 

Linge, kwelwater en overtollig neerslagwater uit de polders. De stromingsrich-

ting in de hoofdwatergangen is gedurende het jaar constant. In enkele daarop 

aangesloten watergangen kan de stromingsrichting gedurende het jaar omke-

ren (afhankelijk van aan- of afvoer van water). 

Voor Kanalen Tielerwaarden staan voor de periode 2010 – 2015 de volgende 

maatregelen in het waterlichaam op stapel: 

- natuurvriendelijke oevers; 

- natuurvriendelijk (ecologisch) onderhoud  

- verdiepen / baggeren; 

- autonoom Baggeren. 

 

Binnen de gemeentegrenzen zijn ook diverse door de provincie aangewezen 

zwemplaatsen. Binnen de gemeente Lingewaal zijn dat de Galgenwiel te Aspe-

ren, de Rietput te Heukelum, Recreatiegebied Het Lingebos te Vuren en de 

Zandput te Herwijnen. 

 

R i o l e r i n g  

In het plangebied ligt een aantal rioolwatertransportleidingen van waterschap 

Rivierenland. Het afvalwater van de kern Vuren en Spijk gaat naar de RWZI in 

Gorinchem-Oost, het afvalwater van Heukelum en Asperen naar de RWZI in 

Asperen en het afvalwater van Herwijnen naar de RWZI in Haaften (gemeente 

Neerijnen). Het beleid van het waterschap is er verder op gericht om schone 

verharde oppervlakken zoveel mogelijk af te koppelen van de riolering, zodat 

het hemelwater niet naar de zuivering wordt afgevoerd maar naar het opper-

LEIDINGEN 
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vlaktewater. Voor het stedelijk gebied heeft de gemeente Lingewaal een af-

koppelplan opgesteld. 

In het plangebied ligt eveneens een groot aantal (pers)rioolleidingen van de 

gemeente. In beginsel dienen alle huishoudens op deze (pers)rioolleiding te 

worden aangesloten voor de afvoer van afvalwater. In gevallen waarin sprake 

is van een te ver weg gelegen huishouden, is aansluiting op een IBA-systeem 

(Individuele Behandeling Afvalwater) toegestaan. Per 1 januari 2011 heeft de 

gemeente Lingewaal het beheer en onderhoud van IBA-systemen overgedragen 

aan Waterschap Rivierenland.  

 

O n t w i k k e l i n g e n  e n  w a t e r ne u t r a a l  i n r i c h t en  

Bij bouwplannen is vaak sprake van een toename van verhard oppervlak. Aan-

leg van nieuw verhard oppervlak leidt tot versnelde afvoer van hemelwater 

naar de watergangen. Om deze reden geldt bij bouwplannen met een toename 

van verhard oppervlak een compensatieplicht om versnelde afvoer van hemel-

water naar watergangen te voorkomen. Op deze wijze wordt het verlies aan 

waterberging in de bodem gecompenseerd. Aanleg van extra waterberging is 

vereist in gevallen waarin sprake is van een toename van verhard oppervlak 

van meer dan 500 m
2
 in het stedelijk gebied en bij meer dan 1500 m

2
 in het 

landelijk gebied. Hierbij dient tevens aangetoond te worden dat het verhard 

oppervlak in de toekomst niet verder zal toenemen, aangezien deze vrijstelling 

van watercompensatie eenmalig is. In het geval van dempen van sloten is com-

pensatie altijd aan de orde. In het bestemmingsplan is het dempen van sloten 

omgevingsvergunningplichtig gemaakt. 

Voor de Linge geldt een ander compensatiebeleid als hierboven beschreven. 

Naast de versnelde afvoer die gecompenseerd moet worden, dienen ook de 

ingenomen kubieke meters gecompenseerd te worden. 

 

R e c r ea t i e   

Langs en op de Linge vindt veel watergerelateerde recreatie plaats. Voor aan-

leg van nieuwe aanlegsteigers en vlonders zal dit bestemmingsplan niet optre-

den als toetsingskader, deze bouwwerken worden geregeld via de Keur van 

waterschap Rivierenland.  

 

W e i l a n d d e p o t s  

Waterschap Rivierenland onderhoudt de A-watergangen in het plangebied. Dit 

onderhoud omvat zowel het dagelijks onderhoud (schonen) als het groot on-

derhoud (baggeren). Voor het baggeren heeft het waterschap baggergebieden 

aangewezen en daarbij komen grote hoeveelheden bagger vrij. Daarvoor is het 

wenselijk om weilanddepots mogelijk te maken. Weilanddepots zijn tijdelijke 

plaatsen voor bagger. Deze bagger wordt tijdelijk gedeponeerd op veelal agra-

risch gebied, klinkt dan in en blijft achter op het betreffende perceel als bo-

dem. Binnen het plangebied zal het mogelijk zijn om tijdelijk enkele van deze 

depots aan te leggen. 
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W a t e r t oe t s  

In het kader van de watertoets heeft overleg plaatsgevonden met het Water-

schap Rivierenland. 

Ook Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat zijn voor het overleg uitgenodigd. 

Rijkswaterstaat heeft schriftelijk gereageerd op de verslaglegging. De opmer-

kingen van het waterschap en Rijkswaterstaat zijn verwerkt in de waterpara-

graaf en zo nodig in de regels en verbeelding van het bestemmingsplan. 

3 . 4 . 2   

B e l e i d  e n  o n t w i k k e l i n g e n  

E u r o p e s e  Ka d e r r i c h t l i j n  Wa te r  

Met ingang van december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht 

geworden. In het kader van de Kaderrichtlijn worden kwaliteitseisen gesteld, 

gericht op het beschermen en verbeteren van de aquatische ecosystemen (ver-

plichting per stroomgebied). Deze richtlijn stelt als norm dat oppervlaktewate-

ren in 2015 moeten voldoen aan een ‘goede ecologische’ toestand (GET). Voor 

kunstmatige wateren, zoals de meeste stadswateren, geldt dat de oppervlak-

tewateren minimaal moeten voldoen aan een ‘goed ecologisch potentieel’ 

(GEP). Inmiddels zijn de GEP-normen per stroomgebied uitgewerkt. 

 

N a t i o na a l  Wa t e r p l a n  

In december 2009 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit 

plan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015 

voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan 

richt zich op bescherming tegen overstromingen, voldoende en schoon water 

en diverse vormen van gebruik van water. Ook worden de maatregelen ge-

noemd die hiervoor worden genomen. Het Nationaal Waterplan is de opvolger 

van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle voorgaande 

nota's waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van de 

Waterwet die met ingang van 22 december 2009 van kracht is. Op basis van de 

Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke 

aspecten de status van structuurvisie. In het Nationaal Waterplan is een eerste 

uitwerking gegeven aan het Deltaprogramma dat wordt opgesteld naar aanlei-

ding van het advies van de Deltacommissie in 2008. Dit programma is gericht 

op duurzame veiligheid en zoetwatervoorziening. 

 

W a t e r p l a n  Ge l d e r l a nd  2 0 1 0 - 2 0 1 5  

Het provinciaal waterbeleid is vastgelegd in het Waterplan Gelderland, de 

opvolger van het derde Waterhuishoudingsplan van Gelderland. Het Waterplan 

Gelderland geldt voor de periode 2010 tot en met 2015. 

In het Waterplan Gelderland is het waterbeleid beschreven aan de hand van 

een aantal thema’s, zoals landbouw, wateroverlast, watertekort, natte natuur, 

grondwaterbescherming en hoogwater-bescherming. Voor deze thema’s is be-

schreven welke doelstellingen er voor 2027 en 2015 liggen. Daarbij is beschre-

ven hoe de provincie voor de planperiode de uitvoering van acties ziet om die 

doelstellingen te bereiken. Bij sommige thema’s gelden aanvullende water-
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doelstellingen voor specifieke waterhuishoudkundige functies. Deze worden 

beschreven. De functies zijn vastgelegd op de bij dit Waterplan Gelderland 

behorende functiekaart. 

In het kort hier de belangrijkste doelstellingen voor de planperiode: 

- voor de 35 gebieden van de TOP-lijst is het Gewenste Grond- en Opper-

vlaktewater Regiem (GGOR) bestuurlijk vastgesteld en zijn de maatrege-

len voor herstel uitgevoerd. In het noordelijk deel van het plangebied 

zijn gebieden langs de Linge als TOP-gebied aangewezen. Hier moet de 

verdroging van natuur worden aangepakt door een op te stellen functie-

gerichte GGOR en een maatregelenplan; 

- de maatregelen voor herstel van de wateren van het hoogste ecologisch 

niveau (HENwateren) zijn uitgevoerd; 

- de natte ecologische verbindingszones zijn gerealiseerd, tenzij onvol-

doende financiële middelen beschikbaar zijn; 

- wateroverlast vanuit het regionale watersysteem wordt voorkomen door 

inrichting van waterbergingsgebieden en verruiming van watergangen; 

- in het stedelijk gebied is urgente wateroverlast opgelost; 

- de zwemwateren voldoen als minimum aan de categorie aanvaardbaar; 

- toekomstvast hoogwaterbeleid. 

Met de inwerkingtreding van de Waterwet op 29 januari 2009 heeft het Water-

plan Gelderland de status van structuurvisie op grond van de Wro. Daarom is in 

het Waterplan Gelderland beschreven welke onderwerpen van provinciaal be-

lang zijn en waarvoor de provincie het tot haar beschikking staande instrumen-

tarium uit de Wro inzet. Het gaat om de volgende waterdoelen: regionale 

waterberging, de grote Gelderse rivieren, drinkwaterbescherming, de Ecolo-

gische Hoofdstructuur, waterafhankelijke natuur, weidevogelgebieden, be-

scherming van primaire en regionale keringen en de uiterwaarden van onder 

andere De Linge. 

Om de beleidsdoelen te realiseren zullen verschillende partijen, waaronder 

gemeenten, maatregelen moeten uitvoeren. Voor gemeenten gelden de vol-

gende maatregelen: 

- het zorgen voor ruimtelijke bescherming in bestemmingsplannen; 

- het oplossen van de urgente overlast vanuit riolering en grondwater; 

- het hebben van de regiefunctie bij het oplossen van grondwateroverlast; 

- het opstellen van verbrede gemeentelijke rioleringsplannen (VGRP’s). 

 

S t r u c t u u r v i s i e  R i v i e r e n l a n d  2 0 0 4 - 2 0 1 5  

De gemeente Lingewaal maakt onderdeel uit van de regio Rivierenland. De 

Structuurvisie Rivierenland 2004-2015 (januari 2004) formuleert als hoofdopga-

ve het behouden en versterken van het unieke karakter van de regio rond de 

ruimtelijke structuurdragers, die de eigenheid van dit landschap bepalen. De 

ruimtelijke structuurdragers zijn de uiterwaarden, dijken, oeverwallen en 

kommen en het cultuurhistorische landschap (bijvoorbeeld de Nieuwe Holland-

se Waterlinie). De ruimtelijke structuurdragers geven de richting aan waarin 

verstedelijking, de functies van het landelijk gebied, verkeer en vervoer, re-

creatie en toerisme zich in het Rivierenland mogen ontwikkelen, zodat het 

unieke landschap, met zijn contrasten, behouden blijft, dan wel wordt ver-
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sterkt. De hoofdinfrastructuur wordt door de regio mede als leidend gezien 

voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

W a t e r b e h ee r p l a n  2 0 10  -  2 0 1 5  

Het plangebied van dit bestemmingsplan valt binnen het beheersgebied van 

Waterschap Rivierenland. Het beleid van het waterschap is vastgelegd in het 

Waterbeheerplan 2010-2015 ‘werken aan een veilig en schoon Rivierenland’. 

Het Waterbeheerplan omvat alle watertaken van het waterschap: waterkwan-

titeit, waterkwaliteit, waterkering en waterketen. Het plan bouwt voort op 

bestaand beleid, waaronder het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Kader-

richtlijn Water. Waterschap Rivierenland zorgt voor het beheer van de water-

kwaliteit en –kwantiteit, de vaarwegen, de primaire en secundaire 

waterkeringen en de rioolwaterzuiveringsinstallaties. In het kader van duur-

zaam waterbeheer hanteert het waterschap, naast de drietrapsstrategie ‘vast-

houden, bergen en afvoeren’, de drietrapsstrategie ‘schoonhouden, scheiden 

en zuiveren’. Uitgangspunt is dat schoon hemelwater niet thuishoort in het 

riool, maar moet worden afgekoppeld. 

 

K e u r  Wa t e r s c ha p  R i v i e r en l a n d  

De Keur voor waterkeringen en wateren is een verordening van Waterschap 

Rivierenland. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op 

waterkeringen, wateren en grondwater. De geboden geven de verplichtingen 

aan om deze waterstaatswerken en (grond)waterlichamen in stand te houden. 

Voor werkzaamheden in de nabijheid van een watergang of dijklichaam is een 

watervergunning, in het kader van de Keur, noodzakelijk. Omdat de bescher-

ming van watergangen en dijken is geregeld in de Keur van het waterschap, 

zijn in voorliggend bestemmingsplan geen aanvullende bepalingen met betrek-

king tot de bescherming van waterbelangen opgenomen. Hierdoor wordt dub-

bele regelgeving voorkomen. Bovendien zou door tussentijdse aanpassingen 

van de Keur een situatie kunnen ontstaan waarin het bestemmingsplan (dat 

een looptijd heeft van 10 jaar) andere regels bevat dan de Keur. 

 

W a t e r p l a n  L i n g ew a a l  2 0 0 9 - 2 0 1 5  

Door de gemeente Lingewaal is, in samenwerking met het Waterschap Rivie-

renland, het waterplan Lingewaal opgesteld en vastgesteld (2009). De visie uit 

het waterplan is gericht op het oplossen van knelpunten en het verzilveren van 

kansen die zich voordoen ten aanzien van het waterbeheer. In het waterplan 

wordt beschreven hoe binnen de gemeentegrenzen moet worden omgegaan 

met water en wat belanghebbenden mogen verwachten. In het waterplan is 

aangegeven wat er nodig is om het watersysteem op orde te brengen, denk 

daarbij aan verbetering van de water aan- en afvoer, maar ook aan het realise-

ren van voldoende waterberging. 

 

T o t  s l o t  

Voor het overleg over de watertoets zijn ook Provincie Gelderland en Rijkswa-

terstaat uitgenodigd. Beide instanties hebben aan het overleg geen prioriteit 

gegeven. Rijkswaterstaat heeft, naar aanleiding van het overleg, op de ver-
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slaglegging gereageerd. Rijkswaterstaat heeft daarin verzocht om opname van 

de bestemming ‘Waterstaat - Waterstaatkundige functie’ voor de Waal. Deze 

dubbelbestemming omvat het gehele rivierbed van de Waal en zorgt voor een 

goede afstemming tussen de Wet ruimtelijke ordening en de Waterwet. Onder 

de paragraaf ‘Watertoets’ in het hoofdstuk over ‘Onderzoek en verantwoor-

ding’ is kort melding hiervan gemaakt. 

3 . 4 . 3   

U i t g a n g s p u n t e n  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

Op basis van de inventarisatie, de gebiedsbeschrijving en -analyse ten behoeve 

van het Bestemmingsplan Buitengebied zijn voor het thema ‘Water’ de volgen-

de keuzes gemaakt: 

- ten behoeve van het project buitengebied doorloopt de gemeente de 

procedure van de watertoets; 

- A-watergangen zijn bestemd als ‘Water’. Onderscheid is gemaakt tussen 

de rivier de Waal (bestemming ‘Water- Vaarweg’) en overige A-

watergangen (bestemming ‘Water’). De hoofdfunctie van de Waal, de 

grootste rivier van Nederland, is de transportfunctie voor de beroeps-

vaart. Sloten en dergelijke die geen A-watergangen zijn, worden niet als 

water bestemd, maar ondergebracht in andere bestemmingen, om zo 

meer flexibiliteit in het bestemmingsplan aan te brengen met betrek-

king tot herinrichting van (openbare) gebieden; 

- de Waaldijk, de Diefdijklinie en de Lingedijk (allen inclusief bescher-

mingszone) krijgen elk een afzonderlijke bestemming ‘Waterstaat – Wa-

terkering’ (dubbelbestemming), ter bescherming van de waterkerende 

functie van de dijken; 

- gebieden met een belangrijke functie voor de waterhuishouding zullen 

worden gekoppeld aan een omgevingsvergunningsstelsel (bijvoorbeeld 

voor het tegengaan van verdroging in natte gebieden); 

- de regels bieden ruimte voor verbreding van watergangen en de ontwik-

keling van natuurvriendelijke oevers in de bestemmingen ‘Water’ en 

‘natuur’ en in beide agrarische bestemmingen; 

3 . 5   

A g r a r i s c h  

3 . 5 . 1   

B e s t a a n d e  s i t u a t i e  

In deze paragraaf wordt de landbouwsituatie in het plangebied beschreven. De 

gegevens zijn afkomstig uit de inventarisatie. Deze bevat een weerslag van de 

uitgevoerde veldinventarisatie, de verstrekte milieuvergunningen en het be-

stemmingsplan dat van toepassing is. Daarnaast zijn gegevens te ontlenen aan 

landbouwtellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  
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De agrarische sector en dan vooral de veeteelt is visueel overheersend aanwe-

zig. Ook hier echter neemt de schaalvergroting in de agrarische sector toe en 

daalt het aantal agrarische ondernemingen en neemt de werkgelegenheid in de 

sector af. In 2008 zijn er circa 120 agrarische hoofdbedrijven met bijna 250 

werknemers in de gemeente Lingewaal. Dit is respectievelijk 13% en 6% van 

het Lingewaalse totaal aantal bedrijven en beroepsbevolking. In 1995 bestond 

zo’n 30% van de bedrijven uit agrarische bedrijven en had de sector een aan-

deel van 15% in de werkgelegenheid. Daarmee vertoont de agrarische sector in 

Lingewaal een vergelijkbaar beeld met wat overal in Nederland plaatsvindt. 

Wel is de positie van de agrarische sector in Lingewaal belangrijker als dat 

wordt vergeleken met het Gelders of Nederlands gemiddelde. Juist omdat de 

agrarische sector altijd een dominante positie binnen de gemeente heeft ge-

had, is er sprake van veel afgeleide werkgelegenheid in de vorm van productie- 

en dienstverlenende bedrijven. Deze bedrijvigheid wordt statisch niet meege-

rekend in de agrarische sector, maar is er wel nauw mee verbonden.  

 

De agrarische sector in Lingewaal bestaat voor bijna 85% uit graasdierbedrij-

ven. Dit aandeel bedroeg in 1988 nog 75%. Deze stijging is met name ten koste 

gegaan van het aandeel tuinbouwbedrijven. Nu bestaat 10% uit tuinbouwbe-

drijven/ fruitteelt. De intensieve veeteelt komt nauwelijks voor in Lingewaal. 

Slechts een handvol bedrijven behoort hiertoe. Het aandeel van de akker-

bouwbedrijven is de laatste decennia vrij constant op 5% gebleven. Deze be-

drijvigheidstructuur weerspiegelt zich ook in het grondgebruik. Tweederde van 

de gronden is in gebruik als grasland, een derde als akkerbouwgrond en een 

kleine 5% als tuinbouwgrond. De laatste jaren neemt het areaal akkerbouw-

grond wel sterk toe. Een groot deel hiervan betreft de productie van maïs als 

veevoer, maar ook aardappelen en bieten. 

 

 
S p r e i d i n g  a g r a r i s c h e  b e d r i j v e n  g e m e e n t e  L i n g e w a a l  ( b r o n :  

i n v e n t a r i s a t i e )  
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Voor de inventarisatie van de grootte en het aantal bestaande agrarische be-

drijven is gebruik gemaakt van de NGE (Nederlandse Grootte Eenheid) als 

meeteenheid om de (minimale) omvang van het agrarisch bedrijf te bepalen. 

Zo is de norm van een melkkoe bepaald op 1,20 nge. Een melkveebedrijf met 

80 melkkoeien heeft dan een omvang van 96,34 nge. De normen worden bere-

kend voor de rubrieken uit de Landbouwtelling die de bedrijfsomvang bepalen. 

Voor meer informatie zie:  

http://www.lei.wur.nl/NL/statistieken/BSS+en+NGE/. 

 

Met behulp van de geldende agrarische milieuvergunning/ melding AMvB is de 

omvang van een agrarisch bedrijf te meten.  

 

T a b e l  1 .  G r o o t t e  i n  n g e  o p  b a s i s  v a n  d e  m i l i e u v e r g u n n i n g  

Aantal nge Tot 10 Tussen 

10 en 

30 

Tussen 

30 en 50 

Tussen 

50 en 70 

Tussen 70 

en 100 

Tussen 

100 en 

150 

Meer 

dan 150 

Aantal be-

drijven 

8 24 13 8 6 8 14 

  

In Nederland wordt een agrarisch bedrijf met een omvang van 50 nge of meer 

beschouwd als een volwaardig agrarisch bedrijf, dat wil zeggen een bedrijf 

met voldoende perspectief om een redelijk inkomen uit de landbouw te halen 

voor één volwaardige arbeidskracht. Als bedrijven kleiner zijn dan 50 nge, wil 

dat overigens niet zeggen dat deze bedrijven niet rendabel zouden zijn. In 

combinatie met een neventak of een nevenberoep is het mogelijk een reëel 

agrarisch bedrijf uit te oefenen.  

 

In het plangebied zijn ongeveer 35 agrarische bedrijven groter dan 50 nge. 45 

bedrijven zijn kleiner dan 50 nge. Van deze categorie zijn acht bedrijven klei-

ner dan 10 nge. Deze bedrijven hebben voornamelijk een woonfunctie, met 

daarnaast nog enige agrarische activiteit. Binnen het plangebied bevinden zich 

relatief veel grote bedrijven, 14 agrarische bedrijven zijn groter dan 150 nge. 

Vaak wordt een bedrijf met 20-50 nge gezien als een reëel bedrijf dat nog kan 

uitgroeien tot een volwaardig bedrijf. Bedrijven met minder dan 20 nge zijn 

bedrijven waarbij sprake is van hobbymatige agrarische activiteiten. Afhanke-

lijk van de bedrijfssituatie ter plaatse is een woonbestemming of agrarisch 

bouwvlak toegekend. Indien er sprake is van een economische omvang van 

minder dan 10 nge is er geen sprake meer van een bedrijf, maar dient de acti-

viteit te worden beschouwd als hobbymatig. In deze gevallen is aan het per-

ceel een woonbestemming toegekend. In paragraaf 3.5.2 ‘Wonen – 1 en Wonen 

– 2’ is nader op het hobbymatig houden van agrarische activiteiten bij woonbe-

stemmingen in gegaan. 

 

In het plangebied komt een aantal vormen van landbouwverbreding voor. Het 

gaat om agrarische bedrijven die nevenactiviteiten uitvoeren naast de hoofd-

activiteit het produceren van voedsel. Verwerking en verkoop van agrarische 

producten komt voor, maar ook lichte vormen van toerisme en recreatie, zo 

NEDERLANDSE GROOTTE 

EENHEID ALS MEETEENHEID 

NEVENACTIVITEITEN 

http://www.lei.wur.nl/NL/statistieken/BSS+en+NGE/
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zijn er recreatiewoningen, groepsaccommodaties en minicampings. Daarnaast 

worden lege schuren gebruikt voor het stallen van caravans en het starten van 

een bedrijf aan huis. Enkele agrarische bedrijven produceren en distribueren 

elektriciteit, gas en warm water. Andere vormen van verbreding kunnen be-

staan uit landschapsbeheer en natuurontwikkeling. 

3 . 5 . 2   

B e l e i d  e n  o n t w i k k e l i n g e n  

B o uw v l a k  o p  m a a t
4
 

In het bestemmingsplan worden voor de agrarische bedrijven concrete bouw-

vlakken opgenomen. Deze bouwvlakken sluiten aan bij de bestaande feitelijke  

situatie. Bij het toekennen van de bouwvlakken wordt een uitbreiding toege-

staan van 20% bij recht. Door middel van een wijzigingsbevoegdheid zal onder 

voorwaarden een uitbreiding worden toegestaan tot maximaal 2 ha voor grond-

gebonden bedrijven en maximaal 1,5 ha voor niet-grondgebonden agrarische 

bedrijven. De voorwaarden hebben in ieder geval betrekking op de landschap-

pelijke inpassing en dient rekening gehouden te worden met de aanwezige 

waarden, waaronder cultuurhistorie en natuur. 

In paragraaf 6.2.1. is onder het kopje ‘bouwregels’ nader op de toekenning van 

agrarische bouwvlakken in gegaan. 

 

Een helder onderscheid zal gemaakt worden tussen grondgebonden en niet-

grondgebonden bedrijven. Grondgebonden bedrijven zijn bedrijven waarin de 

bedrijfsvoering geheel of in overwegende mate van de grond als productiefac-

tor afhankelijk is, niet-grondgebonden bedrijven zijn de bedrijven waar de 

agrarische productie in hoofdzaak niet afhankelijk is van de grond als produc-

tiefactor. Omschakeling van grondgebonden naar niet-grondgebonden zal niet 

worden toegestaan.  

 

M a a t v o e r i n g
5
 

Voor de maatvoering van agrarische bedrijfsgebouwen wordt uitgegaan van een 

goothoogte van 6 m en een bouwhoogte van 10 m. Ten aanzien van de speci-

fieke behoefte bij melkveehouderijen wordt een hogere bouwhoogte via een 

afwijkingsprocedure toegestaan tot 13 m. Het stapelen van stallen in meerdere 

bouwlagen wordt in de planregels uitgesloten. Voor de inhoudsmaat van de 

bedrijfswoning wordt uitgegaan van maximaal 750 m
3
.  

 

N i e uw e  b e d r i j v e n  

Overwogen is een wijzigingsbevoegdheid voor nieuwe agrarische bedrijven op 

te nemen. Aan het opnemen van een dergelijke wijzigingsregel kleven evenwel 

nogal wat risico’s. Zo kan een Besluit MER aan de orde zijn. Bovendien vraagt 

het om maatwerk voor wat betreft het te projecteren agrarisch bouwvlak en 

de stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing. Om deze redenen is 

                                                   
4 Gemeente Lingewaal, Startnotitie bestemmingsplan buitengebied, vastgesteld 26 mei 2011 
5 Gemeente Lingewaal, Startnotitie bestemmingsplan buitengebied, vastgesteld 26 mei 2011 
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besloten af te zien van deze specifieke regeling. Overigens is de gemeente 

bereid mee te denken aan een dergelijk initiatief. De gemeente kiest er voor 

in dat geval een afzonderlijke planologische procedure te starten. 

 

A f g e s p l i t s t e  b ed r i j f s w o n i n g e n  

Het komt voor dat bedrijfswoningen worden verkocht en als burgerwoning 

gebruikt. Een risico van afsplitsing is dat de eigenaar van de bedrijfsgebouwen 

de behoefte krijgt om bij zijn bedrijf te wonen en wil daarom een (nieuwe) 

woning bouwen. Dit wordt echter niet toegestaan, omdat in planologische zin 

de (voormalige) bedrijfswoning toegerekend blijft tot het bedrijfsperceel. 

Zodra er een bedrijfswoning is afgesplitst, verliest men het recht op een nieu-

we bedrijfswoning. Dit sluit aan bij het restrictieve beleid van de gemeente 

voor wat betreft het toestaan van nieuwe woningen in het buitengebied. 

 

H e r g e b r u i k  v r i j k om e nd e  a g r a r i s c he  b e d r i j f s b e b o u w i n g  

Voor de regio Rivierenland is een beleidskader over hergebruik van vrijkomen-

de agrarische bedrijfsbebouwing opgesteld. Door hergebruik en functieveran-

dering in het buitengebied willen de samenwerkende gemeenten de vitaliteit 

en de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van het buitengebied behou-

den en vergroten, zonder daarbij de ontwikkelingsmogelijkheden voor agrari-

sche bedrijven te beperken. De volgende twee mogelijkheden kunnen 

voorkomen: 

 

F u n c t i e v e r a n d e r i n g  na a r  w o n en  

In ruil voor de sanering van vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing in het 

buitengebied worden verruimde mogelijkheden geboden voor de bouw van 

nieuwe woongebouwen of de verbouw van een deel van de vrijgekomen agrari-

sche bedrijfsgebouwen tot woningen.  

 

De mogelijkheden bestaan uit: 

- de vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen verbouwd worden tot één 

of meerdere wooneenheden; 

- een nieuw woongebouw met meerdere wooneenheden wordt gebouwd; 

- een nieuw bijgebouw wordt opgericht; 

- de bestaande woning naar inhoud wordt vergroot. 

 

F u n c t i e v e r a n d e r i n g  na a r  b e d r i j f  

Naast sanering van vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing kan onder een 

aantal voorwaarden mogelijkheden worden geboden om vrijgekomen agrari-

sche bedrijfsbebouwing te gebruiken voor bedrijfsmatige doeleinden. De vesti-

ging van bedrijvigheid in vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen kan een 

impuls geven aan de aantrekkelijkheid en vitaliteit van het buitengebied. On-

der voorwaarden kan plaats worden geboden voor bedrijvigheid die aan het 

buitengebied gebonden is, recreatieve voorzieningen en overige kleinschalige 

bedrijvigheid die qua karakter en uitstraling in het buitengebied past. Groot-

schalige bedrijvigheid of bedrijvigheid die qua uitstraling niet in het buitenge-

bied past, behoort zich op een bedrijventerrein te vestigen. 
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P a a r d e n b a k k e n  

De gemeente Lingewaal hanteert voor haar gemeente een paardenbakkenbe-

leid
6
. Het doel van dit beleid is om de ongewenste verspreiding van paarden-

bakken in het agrarisch gebied te voorkomen. De gemeente heeft daarom in 

het beleid voorwaarden opgenomen waaraan aanvragen van nieuwe paarden-

bakken buiten agrarische bouwpercelen moeten voldoen. Daarnaast worden de 

bestaande (illegale) paardenbakken aan het beleid getoetst wat kan leiden tot 

legalisering of handhaving van de bestaande paardenbakken. 

 

S c h u i l g e l e g e n he d en  

De gemeente acht het onwenselijk dat overal in het plangebied kleine agrari-

sche gebouwen, zoals schuilgelegenheden voor vee en opslagschuurtjes voor 

gereedschap ontstaan. Schuilgelegenheden worden dan ook niet mogelijk ge-

maakt in het bestemmingsplan. 

 

T i j d e l i j k e  h u i s v e s t i n g  s e i z o en s a r b e i d e r s  

De regio Rivierenland heeft een beleidsnotitie
7
 opgesteld ten behoeve van de 

huisvesting van tijdelijke buitenlandse arbeidskrachten in de land- en tuin-

bouw. Er wordt een afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor het verbouwen 

en/ of uitbreiden van een bestaand bedrijfsgebouw als logiesgebouw voor tij-

delijke huisvesting. Belangrijke voorwaarden zijn onder meer tijdelijkheid en 

ondergeschiktheid.  

 

Tijdens piekperioden is het niet reëel om van agrarische ondernemers te ver-

langen dat zij voor alle arbeidskrachten inpandige huisvesting realiseren, die 

gedurende de overige maanden van het jaar leeg zou staan. Een afwijkingsbe-

voegdheid wordt opgenomen voor tijdelijke woonvoorzieningen op het eigen 

erf.  

 

T e e l t on d e r s t e u ne n d e  v o o r z i en i n g e n  

Onder een teeltondersteunende voorziening (TOV) wordt verstaan een voorzie-

ning in, op of boven de grond die door agrarische bedrijven met plantaardige 

teelten wordt gebruikt om de volgende doelen na te streven: 

- verbetering van de productie, onder meer door teeltvervroeging en -

verlating, terugdringing van onkruidgroei en beperking van vraatschade; 

- verbetering van de arbeidsomstandigheden, onder meer door gewassen 

verhoogd te telen; 

- bereiken van positieve effecten op milieu en water (bodembescherming, 

terugdringen onkruidbestrijding, effectief omgaan met water). 

Voorbeelden van teeltondersteunende voorzieningen zijn tunnelkassen, plastic 

tunnels, boogkassen, containerteelt, schaduwhallen, hagelnetten, insecten-

gaas, vraatnetten, stellingen, regenkappen, aardbeiteelttafels, afdekfolies, 

antiworteldoek en boomteelthekken. 

                                                   
6 Gemeente Lingewaal, Paardenbakkenbeleid, vastgesteld 17 mei 2005 
7 Regio Rivierland, Huisvesting van tijdelijke buitenlandse arbeidskrachten, concept december 

2007 
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Onder tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen worden voorzieningen 

verstaan, die zo lang de teelt het vereist, aanwezig zijn met een maximum van 

drie maanden per jaar. 

 

Voornoemde voorzieningen kennen een specifieke ruimtelijke uitstraling en 

dienen om deze reden om hun aanvaardbaarheid te worden afgewogen op basis 

van ecologische, landschappelijke en agrarische motieven. Bij de beoordeling 

van de aanvaardbaarheid van TOV worden de volgende ruimtelijke criteria in 

de afweging betrokken: 

- langdurig (langer dan drie maanden aanwezig) of tijdelijk; 

- laag (max 1,5 m) of hoog; 

- situering (binnen of buiten bouwvlak); 

- oppervlakte. 

 

N e v en a c t i v i t e i t e n
8
 

Ten behoeve van nevenactiviteiten bij de agrarische bedrijven worden de vol-

gende uitgangspunten geformuleerd: 

- nevenactiviteiten zoals die in het provinciale beleid zijn opgenomen tot 

maximaal 350 m² per bouwperceel; 

- kleinschalig kamperen bij een agrarisch bedrijf is bij recht mogelijk tot 

15 plaatsen en met afwijking tot 25 plaatsen; 

- gebruiksgerichte paardenhouderijen toestaan als nevenactiviteit tot een 

maximum van 350 m² als onderdeel van de maximale oppervlakte voor 

nevenactiviteiten; 

- grotere gebruiksgerichte paardenhouderijen toestaan door middel van 

wijziging onder voorwaarden, rekening houdend met de kwaliteiten van 

het gebied; 

- er mag geen sprake zijn van een aanzienlijke verkeersaantrekkende 

werking en geen detailhandel anders dan lokaal geproduceerde pro-

ducten; 

- grootschalige bedrijvigheid of bedrijvigheid die qua uitstraling niet in 

het buitengebied past, behoort zich op een bedrijventerrein te vestigen.  

Maneges vergen maatwerk en vallen niet onder de regeling voor het toestaan 

van nevenactiviteiten. 

3 . 5 . 3   

U i t g a n g s p u n t e n  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

Op basis van de inventarisatie, de gebieds- en beleidsanalyse ten behoeve van 

het Bestemmingsplan Buitengebied zijn voor het thema ‘agrarisch’ de volgende 

keuzes gemaakt: 

- de bestaande agrarische bedrijven dienen voldoende ontwikkelingsruim-

te te krijgen in het bestemmingsplan om de komende jaren zich verder 

te kunnen ontwikkelen; 

                                                   
8 Gemeente Lingewaal, Startnotitie bestemmingsplan buitengebied, vastgesteld 26 mei 2011 
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- nieuwvestiging van agrarische bedrijven is niet mogelijk in dit bestem-

mingsplan. Aan een verzoek om nieuwvestiging kan in individuele geval-

len medewerking worden verleend, mits het verzoek goed is 

onderbouwd. In deze gevallen zal een afzonderlijke planologische pro-

cedure worden doorlopen;  

- agrarische bedrijven met een in hoofdzaak intensieve tak hebben in het 

bestemmingsplan een specifieke aanduiding ‘intensieve veehouderij’ 

gekregen. De uitkomsten van het PlanMER onderzoek hebben de ge-

meente voorts genoodzaakt ook de agrarische bedrijven met een inten-

sieve neventak van de aanduiding ‘intensieve veehouderij’ te voorzien; 

- omschakeling naar een in hoofdzaak intensieve tak wordt niet mogelijk 

gemaakt; 

- agrarische bedrijven krijgen een bouwvlak op maat, gebaseerd op de 

bestaande feitelijke situatie met 20% uitbreiding. Vormverandering van 

het bouwvlak behoort onder voorwaarden tot de mogelijkheden in het 

kader van de inspraak op het voorontwerp; 

- uitbreiding door middel van verruiming van het bouwvlak is mogelijk. 

Hiervoor wordt een regeling opgesteld die een beperkte uitbreiding via 

een afwijkingsbevoegdheid mogelijk maakt en een wijzigingsbevoegd-

heid voor uitbreidingen tot 2 ha. In de afwijkingsregeling wordt ook de 

mogelijkheid tot vormverandering van het bouwvlak meegenomen; 

- de realisatie van een tweede dienstwoning zal onder strenge voorwaar-

den worden toegestaan; 

- afgesplitste bedrijfswoningen blijven onderdeel uitmaken van het agra-

risch bedrijf; 

- een regeling wordt opgenomen voor functieverandering naar wonen en 

werken overeenkomstig de het beleidskader hergebruik vrijgekomen 

agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied; 

- een regeling wordt opgenomen voor de tijdelijke huisvesting van sei-

zoensarbeiders; 

- opnemen regeling ten aanzien van teeltondersteunende activiteiten; 

het bestemmingsplan biedt voldoende ruimte voor verbredingsactivitei-

ten op bestaande agrarische bedrijven. 

3 . 6   

B e d r i j f  

3 . 6 . 1   

B e s t a a n d e  s i t u a t i e  

In het plangebied komen circa 35 niet-agrarische bedrijven voor. Niet-

agrarische bedrijven zijn bedrijven die op grond van hun aard en/of productie 

niet tot de agrarische of recreatieve bedrijven behoren. 

 

Veel niet-agrarische bedrijven in het plangebied zijn voor wat betreft hun 

werkzaamheden niet aan het buitengebied gebonden. Een andere groep be-
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drijven, zoals agrarische loonwerkbedrijven, tuincentra en hoveniersbedrijven 

kunnen worden aangemerkt als bedrijven die een relatie of enige relatie heb-

ben met het buitengebied.  

 

De omvang van de bedrijven verschilt eveneens sterk. Er komen bedrijven voor 

van slechts 30 m² maar ook bevinden zich enkele bedrijven in het plangebied 

met een oppervlak van meer dan 2.000 m².  

 

Er zijn geen exacte gegevens bekend met betrekking tot het aantal mensen dat 

werkzaam is in de niet-agrarische bedrijven, gelegen in het plangebied. Gelet 

op het aantal bedrijven in het plangebied mag het sociaaleconomische belang 

van de bedrijven voor de gemeente evenwel beslist niet onderschat worden. 

Het belang zal in de komende jaren alleen maar groeien als gevolg van de 

omschakeling van veel agrariërs naar een niet-agrarische bedrijfstak. 

 

De meeste bedrijven zijn dusdanig kleinschalig dat ze niet erg dominant zijn in 

het plangebied. Wel zijn er bedrijven met buitenopslag of -stalling die een 

stempel drukken op het landelijk karakter van het plangebied ofwel door het 

materiaal dat opgeslagen of gestald wordt ofwel door de omvang van de op-

slag. Door de concentratie van enkele niet-agrarische bedrijven in combinatie 

met de kwetsbaarheid van het landschap ontstaat in sommige delen van het 

plangebied wel het gevaar van verrommeling/aantasting van het landschap. 

Aandacht dient er ook te zijn voor de relatie bedrijf-milieu. Een bedrijf kan 

overlast veroorzaken als gevolg van stof, stank, lawaai. De invloed van een 

bedrijf op het milieu wordt gereguleerd in de milieuvergunningen of 

-meldingen voor het bedrijf. De gemeente verleent de vergunning en houdt 

regelmatig toezicht op de uitvoering van de vergunning. Onverkort kan zich 

een milieuprobleem voordoen. Soms rest geen andere oplossing dan de bron 

van de overlast te verplaatsen. 
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S p r e i d i n g  b e d r i j v e n  g e m e e n t e  L i n g e w a a l  ( b r o n :  i n v e n t a r i s a t i e )  

3 . 6 . 2   

B e l e i d  e n  o n t w i k k e l i n g e n  

B o u w v l ak  o p  m a a t
9
 

Voor bestaande niet-agrarische bedrijven wordt een bouwvlak toegekend. In 

eerste instantie worden de bestaande gebouwen voor zover hiervoor bouw- en 

milieuvergunning is verleend binnen een bouwvlak opgenomen, met een uit-

breidingspercentage van 20% van het bebouwd oppervlak bij recht tot een 

maximum van 375 m². Voor bedrijven met een grotere oppervlakte wordt het 

bestaande oppervlak opgenomen. 

 

Voor de niet-agrarische bedrijven die buitengebied-gebonden zijn of voor agra-

risch verwante bedrijven alsmede voor niet-agrarische bedrijven die niet-

buitengebied gebonden zijn en zich bevinden in een multifunctioneel gebied 

wordt een uitbreidingsruimte mogelijk gemaakt van 40% van het bebouwd op-

pervlak voor bedrijven tot een maximale omvang van 500 m². Bedrijven met 

een omvang van meer dan 500 m² mogen 30% uitbreiden van de eerste 500m², 

voor het deel daarboven nog eens 10% van de resterende oppervlakte. Voor de 

toekenning van de milieucategorie is uitgangspunt categorie 1 of 2, dan wel 

bedrijven die na aard en omvang onder deze milieucategorieën vallen. Voor 

bestaande bedrijven met een afwijkende categorie wordt een maatbestem-

ming opgenomen. 

                                                   
9 Regio Rivierenland, beleidskader hergebruik vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing in 

het buitengebied 
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3 . 6 . 3   

U i t g a n g s p u n t e n  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

Op basis van de inventarisatie, de gebiedsbeschrijving en -analyse ten behoeve 

van het Bestemmingsplan Buitengebied zijn voor het thema ‘Bedrijven’ de 

volgende keuzes gemaakt: 

- de bestaande, legaal aanwezige bedrijven en voorzieningen worden als 

zodanig in het bestemmingsplan opgenomen met een redelijke moge-

lijkheid om te kunnen uitbreiden binnen de maatvoering volgens het 

Streekplan en Reconstructieplan; 

- vestigen van niet-agrarische bedrijvigheid in het buitengebied is alleen 

onder strikte voorwaarden mogelijk bij hergebruik van vrijgekomen 

(agrarische)gebouwen. (Onder andere door middel van het functiever-

anderingbeleid); 

- woonwerk- en woonzorgcombinaties worden per geval beoordeeld; 

binnen het bestemmingsplan zal een regeling worden opgenomen voor 

buitenopslag, gronddepots, individuele windenergievoorzieningen en  

biogasinstallaties. 

3 . 7   

W o n e n  

3 . 7 . 1   

B e s t a a n d e  s i t u a t i e  

In het buitengebied komen circa 350 burgerwoningen voor. De meeste wonin-

gen zijn gelegen op of langs de dijken. In het open komgebied komt een be-

perkt aantal woningen voor. 

 

 
S p r e i d i n g  w o n i n g e n  g e m e e n t e  L i n g e w a a l  ( b r o n :  i n v e n t a r i s a t i e )  



144.00.03.00.03.toe - Bestemmingsplan Buitengebied 2012 - 9 oktober 2012 
 

66 

3 . 7 . 2   

B e l e i d  e n  o n t w i k k e l i n g e n  

De algemene beleidslijn is dat in beginsel geen nieuwe burgerwoningen aan het 

landelijk gebied worden toegevoegd. Niet functioneel aan het buitengebied 

gebonden woningen leveren nog wel eens conflicten op met de hoofdfuncties 

van het buitengebied (landbouw, natuur, recreatie en landschap). Zo komt het 

voor dat er conflicten ontstaan bij de uitbreiding van agrarische bedrijven 

(stankhinder), toenemende onrust in voor de natuur waardevolle gebieden en 

ontsiering van het landschap door slechte inpassing van gebouwen in het bui-

tengebied. Mede daarom is het gemeentelijke beleid gericht op een stabilisatie 

van de woonfunctie. Een sterke verdichting/verrommeling van het landschap 

met woningen is ongewenst. 

 

H o b b y b oe r e n  

Een aantal bewoners van het buitengebied is gedeeltelijk agrarisch werkzaam 

gebleven, hetzij als pure hobby, hetzij als bron van neveninkomsten. Dit vari-

eert van het houden van een paard of een pony tot het stallen van een kleine 

veestapel.  

 

W o n i n g s p l i t s i n g  

In het plangebied is sprake van inwoning en dubbele bewoning bij (voormalig) 

agrarische bedrijfswoningen. Er is een tendens dat een woning, al dan niet 

legaal, definitief wordt gesplitst in twee zelfstandige woonruimten. Indien dit 

in combinatie gebeurt met de beëindiging van het agrarische bedrijf, ontstaat 

vaak de situatie dat de woningen afgesplitst worden verkocht. Planologisch 

gezien is nog steeds sprake van één (agrarische) woning.  

 

B e r o e p  en  b e d r i j f  a a n  h u i s
10

 

De gemeente biedt onder voorwaarden ruimte voor aan huis gebonden beroe-

pen/bedrijven (administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig 

of hiermee gelijk te stellen beroepen, alsmede productiegerichte ambachtelij-

ke bedrijvigheid). Met deze mogelijkheid beoogt de gemeente de leefbaarheid 

te bevorderen in het plangebied. Het betreft activiteiten die door de bewoner 

met behoud van de woonfunctie en zonder afbreuk te doen aan de woonomge-

ving kunnen worden uitgeoefend. Indien de activiteit een onevenredige toe-

name van het verkeer en parkeerdruk tot gevolg heeft is sprake van afbreuk 

aan de hoofdfunctie van het perceel. De ondergeschiktheid van de activiteit 

komt tot uiting in de regels van het bestemmingsplan door een maximum op-

pervlak te regelen. Het plan zal tevens een definitie bevatten waarin de activi-

teiten die ruimtelijk aanvaardbaar zijn staan omschreven. 

 

B e l e i d s n o t i t i e  B e d  &  B r ea k f a s t  

De gemeente Lingewaal wil een helder kader stellen voor bed & breakfast 

voorzieningen. De gemeenteraad heeft daarom de beleidsnotitie Bed & Break-

                                                   
10 BRO, Handboek bestemmingsplannen Lingewaal, 25 januari 2010 
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fast op 21 december 2010 vastgesteld. Het ruimtelijk beleid fungeert als kader 

voor bestemmingsplannen voor de hele gemeente. De gemeente hanteert de 

volgende definitie voor bed & breakfast: ‘Een bed & breakfast is een kleinscha-

lige, aan de woonfunctie ondergeschikte, verblijfsvoorziening gericht op het 

aanbieden van logies en ontbijt. Onder een bed & breakfast voorziening wordt 

niet verstaan overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van 

tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid of permanente 

kamerverhuur.’ In de notitie zijn voorwaarden gegeven voor het toestaan een 

bed & breakfast. 

 

M a a t v o e r i n g  

De maatvoering van de burgerwoningen is zeer divers. De bebouwing varieert 

van kleinschalige arbeiderswoningen en landarbeiderswoningen tot forse villa’s 

en grote boerderijen. De toename van de mobiliteit en de behoefte aan rust 

en ruimte maken vrijkomende (bedrijfs)woningen tot gewilde objecten. De 

mogelijkheid om te wonen in het vrije en ruime landelijke gebied verhoogt de 

attractiviteit van het gebied. Voor woningen wordt een maximale inhoudsmaat 

van 750 m
3
 opgenomen. Een mogelijkheid wordt geboden

11
 de woning te verg-

roten bij sloop van voormalig agrarische bedrijfsgebouwen.  

 

Voor wat betreft de maatvoering voor bijgebouwen wordt aangesloten bij de 

bestemmingsplannen voor de kernen, waarin een oppervlaktemaat van 50 m² 

tot 100 m² mogelijk is, afhankelijk van het perceelsoppervlak. Wanneer alle 

voormalige agrarische bijgebouwen worden gesloopt (uitgezonderd de hoe-

veelheid bij recht toegestane bijgebouwen) worden verruimde mogelijkheden
12

 

geboden voor de oprichting van bijgebouwen. Er geldt dat voor elke m² ge-

sloopte vrijgekomen (agrarische) bedrijfsbebouwing 60% van de gesloopte op-

pervlakte mag worden teruggebouwd in de vorm van een nieuw bijgebouw (of 

uitbreiding van bestaande bijgebouwen), tot een maximale oppervlakte van 

200 m² (inclusief de oppervlakte van de reeds aanwezige bijgebouwen).   

 

C u l t u u r h i s t o r i s c he  b eb o u w i ng  

De gemeente wenst de mogelijkheid te bieden cultuurhistorisch waardevolle 

bebouwing te benutten voor woninggebruik. Cultuurhistorisch waardevolle 

bebouwing moet hier worden opgevat als een verzamelbegrip voor rijksmonu-

menten en gemeentelijke monumenten en panden met cultuurhistorische 

waarde. Splitsing van het gebouw tot maximaal twee woningen is toegestaan in 

het geval de bebouwing zich daarvoor leent en behoud op een andere wijze 

niet mogelijk is. Hier zijn heldere voorwaarden aan gekoppeld in het bestem-

mingsplan. 

 

                                                   
11 Regio Rivierenland, beleidskader hergebruik vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing in 

het buitengebied 
12 Regio Rivierenland, beleidskader hergebruik vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing in 

het buitengebied 
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B o uw e n  i n  d e  l i n t e n  e n  b u u r t s c ha p p e n  

De gemeente Lingewaal heeft het beleid ‘Bouwen in de linten en buurtschap-

pen’ opgesteld als toetsingskader voor de bouw van een nieuwe woning in één 

van de linten of buurtschappen. Binnen Lingewaal is op een aantal plaatsen de 

lintbebouwing verdicht tot een buurtschap. Omdat het lint en het buurtschap 

vaak dezelfde begrenzing hebben, is er in het beleid geen onderscheid ge-

maakt tussen lintbebouwing en buurtschap. De mogelijkheden ten aanzien van 

de bouw van nieuwe woningen in de linten en buurtschappen worden niet op-

genomen in het bestemmingsplan gezien de grote ruimtelijke gevolgen. Overi-

gens is de gemeente bereid mee te denken aan een dergelijk initiatief. De 

gemeente kiest er voor in dat geval een afzonderlijke planologische procedure 

te starten. 

 

M a n t e l z o r g  

Nederland vergrijst in snel tempo. Er is zelfs sprake van dubbele vergrijzing: er 

komen niet alleen meer ouderen, maar mensen worden in vergelijking met 

vroeger ook steeds ouder. Er zijn inwoners, met name in het buitengebied,  

die graag zelf voor hun ouders willen zorgen en die hiervoor ook de ruimte 

hebben. De ouders worden dan in een min of meer zelfstandige woonruimte 

gehuisvest. De kinderen kunnen dan mantelzorg verlenen. Van belang is duide-

lijkheid te scheppen wanneer en onder welke voorwaarden het gemeentebe-

stuur medewerking kan verlenen aan uitbreiding van een woning of ver‐ of 

nieuwbouw van een bijgebouw voor mantelzorg, en wat hiervoor het geschikte 

juridisch instrumentarium is. Beleid
13

 omtrent mantelzorg is meegenomen in 

het bestemmingsplan Buitengebied.  

Overigens gaat het bij het invullen van de zorgcomponent niet alleen om man-

telzorg, maar kunnen ook alternatieve vormen van zorg aan bod komen, zoals 

bijvoorbeeld een zorgboerderij. 

3 . 7 . 3   

U i t g a n g s p u n t e n  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

Op basis van de inventarisatie, de gebiedsbeschrijving en -analyse ten behoeve 

van het Bestemmingsplan Buitengebied zijn voor het thema ‘Wonen’ de vol-

gende keuzes gemaakt: 

- de bestaande, legale burgerwoningen krijgen de bestemming ‘Wonen’ in 

het bestemmingsplan; 

- in het bestemmingsplan zal een regeling worden opgenomen ten aanzien 

van veel voorkomende wensen van ruime woningen, bijgebouwen, wo-

ningsplitsing en dergelijke; 

- afgesplitste bedrijfswoningen blijven onderdeel uitmaken van het agra-

risch bedrijf; 

- het bestemmingsplan zal onder voorwaarden ruimte bieden voor be-

roeps- en bedrijfsmatige activiteiten in woningen; 

                                                   
13 Beleidsregeling mantelzorgruimte, vastgesteld door de gemeenteraad op 8 december 2011 
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- voor woningen wordt een maximale inhoudsmaat van 750 m
3
 opgeno-

men. Daarnaast wordt aangesloten bij het beleidskader hergebruik vrij-

gekomen agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied, omtrent de 

maatvoering van woningen, via een regeling in het bestemmingsplan;  

- binnen het bestemmingsplan zal een regeling worden opgenomen voor 

het mogelijk maken van bijgebouwen en erfafscheidingen. In beginsel 

worden windmolens, antennes, boomkwekerijen, reclamemasten en 

lichtmasten geweerd. Paardenbakken en ‘grote’ vijvers bij woningen 

zullen binnen het bestemmingsvlak onder voorwaarden toegestaan kun-

nen worden. Mogelijkheden tot ondergronds bouwen dienen nader te 

worden afgewogen. 

3 . 8   

R e c r e a t i e  

3 . 8 . 1   

B e s t a a n d e  s i t u a t i e  

Binnen de gemeente Lingewaal zijn diverse verblijfs- en dagrecreatieve voor-

zieningen aanwezig. Tevens bevinden zich de zogenoemde lingelandjes binnen 

de gemeente. 

 

V e r b l i j f s -  e n  d ag r e c r e a t i ev e  v o o r z i e n i n g e n  

De verblijfsrecreatieve voorzieningen zijn in het gebied zijn: 

- kampeerterrein het Lingebos; 

- camping De Zwaan.  

De dagrecreatieve voorzieningen in het gebied zijn: 

- Recreatiegebied Het Lingebos; 

- Recreatieplas de Zandput ten noorden van Herwijnen; 

- de ijsbaan bij Vuren; 

- Fort Vuren;  

- Fort Nieuwe Steeg; 

-  Golfbaan de Lingewaelsche ten westen van het Lingebos; 

- drie volkstuincomplexen rondom Heukelum; 

- de ijsbaan te Spijk. 

Tevens bevinden zich drie recreatiewoningen binnen het plangebied. 

 

L i n g e l a n d j e s  

In de gemeente Lingewaal komen circa 40 Lingelandjes voor. Onder het begrip 

Lingelandje wordt in dit kader verstaan: een perceel, aansluitend aan de oever 

van de Linge, waarop zich een vorm van kleinschalige dagrecreatie heeft ont-

wikkeld.  De Lingelandjes worden op diverse manieren gebruikt. 

De landjes maken deel uit van het gebied “Oeverlanden langs de Linge”. Dit 

gebied is op 1 december 1986 is onder de voormalige Natuurbeschermingswet 

aangewezen als beschermd natuurmonument (NMF/N 86-16057; Stcrt. 1987, 

nr. 2). Die aanwijzing is nog steeds van kracht.  
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Op termijn zal het gebied definitief worden aangewezen als Natura 2000-

gebied. Op dat moment vervalt de status van het natuurmonument van 

rechtswege. Met de aanwijzing tot Natura 2000-gebied valt het gebied onder 

het regime van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw). Deze wet zorgt voor 

bescherming van specifieke natuurgebieden. Het beschermend regime van de 

Nbw houdt in dat het verrichten van projecten of andere handelingen die van 

invloed kunnen zijn op het gebied aan een vergunningplicht (op grond van 

artikel 19d Nbw) zijn gekoppeld. Als het aanwijzingsbesluit en later het be-

heerplan in werking treden, dan heeft het bevoegd gezag (de betrokken Minis-

ter of gedeputeerde staten) onder andere de mogelijkheid om op grond van 

artikel 19c Nbw handhavend op te treden tegen bestaand gebruik dat van ne-

gatieve invloed is op het Natura 2000-gebied. 

De landjes aan de Linge zijn tevens gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS). Het hoofddoel van het ruimtelijke beleid voor de EHS is het bijdragen 

aan een samenhangend netwerk van kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden 

en natuurrijke cultuurlandschappen door bescherming, instandhouding en ont-

wikkeling van de aanwezige bijzondere ruimtelijke waarden en kenmerken. Op 

15 december 2010 hebben Provinciale Staten van Gelderland verder de Ruim-

telijke Verordening Gelderland vastgesteld. In die verordening zijn regelingen 

opgenomen waarvan Provinciale Staten van mening zijn dat de provincie ver-

antwoordelijk is voor de doorwerking daarvan. De verordening vormt een be-

leidsneutrale vertaling van het beleid zoals dat in het streekplan is vastgelegd. 

De verordening is op termijn van belang omdat gemeenten daarmee rekening 

moeten houden bij de vaststelling van bestemmingsplannen. Als de gemeente 

op termijn het bestemmingsplan buitengebied vaststelt, dan zal voor wat be-

treft de landjes rekening moeten worden gehouden met de regels die in de 

verordening zijn gesteld met betrekking tot de EHS. Dat houdt in dat er een 

“nee, tenzij” benadering geldt voor ontwikkelingen. Met betrekking tot EHS 

natuur, waarin de landjes zijn gelegen, komt het provinciale beleid er op neer 

dat er in beginsel geen mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van andere 

functies.  

Tot slot geldt er beleid met betrekking tot de verbetering van het watersys-

teem, mede in relatie tot de natuurdoelstelling, aangezien in natuurgebieden 

vaak hogere waterstanden gewenst zijn om verdroging tegen te gaan. 

Binnen de gemeente Lingewaal komen Lingelandjes voor op percelen aan de 

Lingedijk, de Appeldijk en de Meerdijk. De gebouwen en bouwwerken en het 

gebruik ervan zijn in strijd met de geldende bestemmingsvoorschriften. 

3 . 8 . 2   

B e l e i d  e n  o n t w i k k e l i n g e n  

In de landelijke markt doen zich een aantal ontwikkelingen voor die kansen 

bieden voor het verder ontwikkelen en vermarkten van het toeristisch-

recreatieve product Lingewaal. Enkele van deze ontwikkelingen betreffen 

vergrijzing, afnemende gezinsgrootte, individualisering en de behoefte aan 

ruimte. Voor een aantal recreatiemilieus geldt dat de vraag sterk groeit als 

gevolg van de huidige ontwikkelingen in de markt. Voor Lingewaal kan buiten-
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recreatie een grote rol gaan spelen. Deze ontwikkeling speelt in op de trends 

authenticiteit en behoefte aan ruimte. De recreant kan buiten de ruimte erva-

ren en authenticiteit terugvinden in de dorpjes op het platteland.  

 

B e l e i d  v o o r  L i n g e l a n d j e s  

Het beleid voor het Lingegebied richt zich op een recreatief, ecologisch en 

agrarisch goed en duurzaam functionerend gebied, passend in de landschappe-

lijke karakteristiek. De natuurfunctie in de EHS en het Natura 2000-gebied en 

de waterfunctie op en de gronden direct gelegen aan de Linge staan voorop, 

waarbij moet worden opgemerkt dat deze landjes tevens een functie hebben 

voor waterberging. Overige functies zijn hieraan ondergeschikt. 

 

Op 3 juni 2010 heeft de gemeenteraad besloten een start te maken met de 

handhaving van de ‘Lingelandjes’ door het college op te dragen een uitsterfbe-

leid voor te bereiden dat aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd. Op 

30 juni 2011 is dit beleid door de gemeenteraad vastgesteld. Het doel daarvan 

is dat de situatie uiteindelijk in overeenstemming komt met de geldende wet- 

en regelgeving, dat wil zeggen ingrijpen om de oorspronkelijke situatie terug 

te brengen, als Lingelandjes van eigenaar wisselen. Door dit uitsterfbeleid zal 

langzaam maar zeker overal aan de regels worden voldaan. In die situaties 

waar sprake is van milieuhinder, bijvoorbeeld stank of lawaai, wordt eerder 

gehandhaafd. De raad heeft daarbij wel uitdrukkelijk bepaald dat in de vol-

gende gevallen direct tegen overtredingen wordt opgetreden: 

1. ernstige vormen van overlast, zoals ernstige geluid-, geur- en overige mili-

euhinder; 

2. bedrijfsmatig gebruik; 

3. het zonder vereiste vergunningen aanwezig hebben van opstallen die voor 

bewoning geschikt zijn; 

4.  het zonder recht of titel in bezit nemen van grond die de gemeente (in 

eigendom)toebehoort. 

Het gemeentelijk beleid houdt in dat het overgangsrecht wordt toegepast. De 

algemene lijn in het overgangsrecht is dat alle bouwwerken, die feitelijk en/of 

juridisch aanwezig waren op het moment van de tervisielegging van het thans 

ter plaatse geldende bestemmingsplan, voor de overgangsbepalingen onder het 

overgangsrecht zijn gebracht. Dus ook de zonder bouwvergunning gebouwde 

bouwwerken. Dit leidt nooit tot legalisering van situaties waarbij sprake is van 

bouwen zonder vergunning. In een tweetal situaties is hierop een uitzondering 

gemaakt, omdat in deze gevallen een bouwvergunning van gemeentewege in 

het verleden aan de eigenaar is verleend. De gemeente respecteert deze rech-

ten door deze vergunde bouwwerken in het bestemmingsplan te regelen. 

In paragraaf 6.2.7 ‘Natuur’ is onder het kopje ‘Lingelandjes’ nader op de re-

gels voor de Lingelandjes in het bestemmingsplan in gegaan. 

 

Teneinde de toets aan het uitsterfbeleid te kunnen uitvoeren is elk Lingelandje 

inmiddels grondig geïnventariseerd op voornoemde voorwaarden (retrospectie-

ve toets, peildatum 6 juli 2010). 
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V e r b l i j f s r e c r e a t i e t e r r e i n en  

Wat betreft de verblijfsrecreatie is het beleid van de provincie (Streekplan) en 

gemeente gericht op het continueren van het gebruik van de bestaande terrei-

nen. Voor grootschalige uitbreidingen kan geen ruimte geboden worden met 

name vanwege landbouwkundige en landschappelijke belangen. Als gevolg van 

de regels uit de Wet geurhinder en veehouderij kan een veehouderijbedrijf in 

zijn ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt door de aanwezigheid van 

een verblijfsrecreatieterrein. Kwaliteitsverbetering van de bestaande bedrij-

ven wordt wel gestimuleerd. 

3 . 8 . 3   

U i t g a n g s p u n t e n  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

Op basis van de inventarisatie, de gebiedsbeschrijving en -analyse ten behoeve 

van het Bestemmingsplan Buitengebied zijn voor het thema ‘Recreatie’ de 

volgende keuzes gemaakt: 

- de bestaande, legaal aanwezige voorzieningen worden als zodanig in het 

bestemmingsplan opgenomen met een redelijke mogelijkheid om te 

kunnen uitbreiden; 

- bestaande legale recreatiewoningen worden als zodanig opgenomen in 

het bestemmingsplan; 

- het bestemmingsplan biedt geen ruimte voor nieuwe grote verblijfsre-

creatieve voorzieningen en bovenlokale dagrecreatieve projecten; 

- mogelijkheden worden geboden voor kleinschalig kamperen en Bed & 

Breakfast, conform het beleid voor functieverandering; 

- het plangebied moet geschikt blijven voor recreatief medegebruik; 

- bebouwing op Lingelandjes, na strikte toetsing positief getoetst, worden 

planologisch geregeld om te komen tot een goede, zorgvuldige planolo-

gische regeling voor de Lingelandjes in het nieuwe bestemmingsplan 

Buitengebied van de gemeente, rekening houdend met de overige func-

ties (water, landbouw) en waarden (natuur, landschap, cultuurhistorie). 

Voor de Lingelandjes wordt een bestemmingsregeling opgenomen met 

strikte bouw- en gebruiksregels, dat wil zeggen dat legaal tot stand ge-

komen bebouwing op de Lingelandjes wordt aangeduid binnen de daar 

geldende hoofdbestemming ‘Natuur’, omdat voornoemde functie na-

drukkelijk de hoofdfunctie van het gebied is en de overige activiteiten 

aan deze functie ondergeschikt zijn; 

- de Lingelandjes, na strikte toetsing aan het gemeentelijk uitsterfbeleid 

negatief getoetst, worden gehandhaafd; 

- het nieuwe bestemmingsplan ’Buitengebied’ verbiedt de (verdere) ont-

wikkeling van (nieuwe) Lingelandjes. 
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3 . 9   

O v e r i g e  v o o r z i e n i n g e n  

3 . 9 . 1   

B e s t a a n d e  s i t u a t i e  

Binnen het plangebied komen nog diverse andere functies voor, zoals maat-

schappelijke voorzieningen, sportvoorzieningen, horeca en culturele functies. 

 

De maatschappelijke voorzieningen in Lingewaal bestaan uit: vier begraaf-

plaatsen waarvan twee bij Vuren, één bij Heukelum en één bij Asperen, en 

twee brandweerkazernes, waarvan één bij Herwijnen en één bij Asperen. 

 

Naast deze maatschappelijke voorzieningen komen een aantal specifieke 

sportvoorzieningen voor in het plangebied, dit betreft onder meer: twee sport-

velden bij Vuren, twee sportvelden bij Heukelum, een golfbaan en een manege 

bij het Lingebos. 

 

Binnen het plangebied zijn twee horecavestigingen aanwezig, namelijk bij de 

afslag van de A15 en bij het Lingebos.  

Culturele functies zijn Fort Vuren en Fort Nieuwe Steeg. Tevens is tussen Heu-

kelum en Asperen een beeldentuin en galerie gelegen. 

3 . 9 . 2   

U i t g a n g s p u n t e n  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

Op basis van de inventarisatie, de gebiedsbeschrijving en -analyse ten behoeve 

van het Bestemmingsplan Buitengebied zijn voor het thema ‘Maatschappelijke 

voorzieningen’ de volgende keuzes gemaakt: 

- De bestaande, legaal aanwezige voorzieningen worden als zodanig in het 

bestemmingsplan opgenomen, eventueel met een redelijke en ruimte-

lijk aanvaardbare mogelijkheid om te kunnen uitbreiden. 

- Verschillende bestemmingen worden opgenomen voor de overige func-

ties. Hierbij kan gedacht worden aan een onderscheid in maatschappe-

lijke voorzieningen, sportvoorzieningen, horeca en cultuur en 

ontspanning. 

3 . 1 0   

I n f r a s t r u c t u u r  

3 . 1 0 . 1   

H u i d i g e  s i t u a t i e  

W e g -  en  r a i l v e r k e er  

De gemeente Lingewaal is goed ontsloten door middel van autowegen. De A15 

loopt dwars door de gemeente. De provinciale wegen N830 en N848 zorgen 



144.00.03.00.03.toe - Bestemmingsplan Buitengebied 2012 - 9 oktober 2012 
 

74 

voor een onderlinge ontsluiting tussen de kernen. Evenwijdig met de snelweg 

A15 loopt de Betuwespoorlijn. Er bestaat echter geen verbinding met het ge-

bied. Busdiensten vullen deze ontsluiting voor een deel aan met lokale verbin-

dingen. 

 

Door onder meer recreatieve en bedrijfsmatige ontwikkelingen staat de lokale 

infrastructuur onder druk. Bij uitbreiding of nieuwvestiging van dergelijke 

functies, zal rekening gehouden moeten worden met hinder en verkeersveilig-

heid. Dit zal in de flexibiliteitsbepalingen als voorwaarde worden opgenomen. 

 

L e i d i n g e n  

Door het plangebied lopen diverse aardgastransportleidingen. Het betreft hier 

zowel hoofdtransportleidingen, als regionale. Doorgaans worden voor regionale 

gasleidingen een belemmerende strook aan weerszijde van de leiding aange-

houden van 4 m, voor hoofdtransportleidingen geldt een norm van 5 m aan 

weerszijde.  

Zoals reeds aangegeven in de paragraaf ‘Water’ in hoofdstuk 3 onder het kopje 

‘Riolering’ komen er in het plangebied ook een aantal rioolwatertransportlei-

dingen van waterschap Rivierenland voor. Voor deze leidingen is eveneens in 

het plan een regeling opgenomen met een belemmerende strook ter bescher-

ming van de functie van de leiding. 

 

R a d a r s t a t i o n s  

In het plangebied zijn twee radarstations gelegen. In de geldende regeling is 

hiervoor een beschermingsregeling opgenomen. In overleg met de beheerder 

zal deze beschermingsregeling nader bezien worden. 

3 . 1 0 . 2   

U i t g a n g s p u n t e n  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

Op basis van de inventarisatie, de gebiedsbeschrijving en -analyse ten behoeve 

van het Bestemmingsplan Buitengebied zijn voor het thema ‘Infrastructuur’ de 

volgende keuzes gemaakt: 

- de bestaande wegen en spoorlijn in het bestemmingsplan opnemen; 

- een flexibele regeling voor de bestemming ‘Verkeer’, waarin naast het 

doeleind wegen de gronden in de bestemming tevens zijn bestemd voor 

fiets- en voetpaden, bermen en bermsloten; 

voor de brandstofleidingleidingen wordt de aan te houden afstand ter 

weerszijden van de leidingen in het bestemmingsplan vastgelegd. 
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4 4  P l a n b e s c h r i j v i n g  

4 . 1   

I n l e i d i n g  

Voorafgaand aan de concrete onderbouwing van de keuzes die in het 'Bestem-

mingsplan Buitengebied’ zijn gemaakt, wordt stilgestaan bij de juridische 

planopzet en de opmaak van de plankaart (verbeelding). 

4 . 2   

P l a n o p z e t  

Bij het toekennen van bestemmingen aan functies in het plangebied is uitge-

gaan van de volgende uitgangspunten en overwegingen: 

- de regels zijn slechts voorgeschreven in verband met de bestemming en 

als dat uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig is; 

- de regels regelen niet meer dan, in verband met de bestemming, strikt 

noodzakelijk is; 

- gebodsregels zijn niet geoorloofd; dit heeft te maken met de toelatings-

planologie die het Nederlandse stelsel kenmerkt;  

- de bestemmingen zijn zodanig geprojecteerd, dat duidelijk is waar ge-

bouwd kan worden en welk gebruik hierbij is toegestaan; 

- verbeelding, legenda en regels vormen in juridisch opzicht een eenheid 

en dienen als zodanig te worden gehanteerd;  

- het bestemmingsplan gaat vergezeld van een toelichting, welke een 

onderbouwing geeft aan het bestemmingsplan in zijn geheel; hierin zijn 

zowel de intenties van het plan als de uitleg van de regels opgenomen;  

- planschade is zoveel mogelijk beperkt; 

- de regels moeten handhaafbaar zijn; 

- er is voldoende draagvlak bij de partijen; 

- de ambities en de beschikbare middelen zijn met elkaar in evenwicht. 

 

Het plan is vervat in: 

1. een verbeelding van de kaart, analoog bestaande uit een vijftal kaart-

bladen, A t/m E, schaal 1:5.000 met bijbehorende legenda en verkla-

ring, waarop de bestemming van de in het plan begrepen gronden is 

aangewezen; 

2. een omschrijving van de bestemming, waarbij het toe te kennen doel of 

de bestemmingsomschrijving is aangegeven; 

3. regels omtrent het gebruik van de in het plan begrepen grond en van de 

zich daarop bevindende opstallen. 
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Op de verbeelding van de kaart zijn de bestemmingen van de in het plan be-

grepen gronden aangewezen. Deze bestemmingen betreffen in algemene ter-

men vervatte aanduidingen van de omschrijvingen waarvoor de gronden mogen 

worden gebruikt. Op de verbeelding van de kaart zijn tevens aanduidingen 

opgenomen met het oog op het aanwijzen van gebieden waarop een specifieke 

regeling in de regels van toepassing is. Deze aanduidingen krijgen in de regels 

een juridische betekenis. 

4 . 3   

B e s t a a n d e  s i t u a t i e  e n  o n t w i k k e l i n g s -

m o g e l i j k h e d e n  

Het maken van onderscheid tussen de keuzes (1) voor het bestemmingsplan en 

de keuzes (2) voor de langere termijn is van wezenlijk belang.  

1. Bij het opstellen van het bestemmingsplan is als vertrekpunt gehanteerd 

dat het (legale) bestaande gebruik en de bestaande bebouwing (be-

staande situatie) in beginsel worden gerespecteerd en een positieve be-

stemming krijgen (beheerslaag). In gevallen waarbij op dit moment 

meerdere functies of belangen een rol spelen, is een nadere afweging 

gemaakt. Op de plankaart is de bestaande situatie vastgelegd of in an-

dere gevallen uitgangspunt geweest. Voor zover mogelijk en ruimtelijk 

aanvaardbaar, zijn tevens reeds voorziene ontwikkelingen meegenomen. 

Het plan is gebaseerd op een groot aantal onderzoeken. Voor wat be-

treft de verantwoording van de ‘bestaande situatie’ kan worden terug-

gevallen op de veldinventarisatiegegevens, alsmede de gemeentelijke 

bouw- en milieudossiers, de luchtfoto’s, de Basisregistraties Adressen en 

Gebouwen (BAG) en de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ-

gegevens), zoals de gemeente deze bekend waren ten tijde van de in-

werkingtreding van het Bestemmingsplan Buitengebied. 

2. Naast het afwegen en vormgeven van beleidsruimte voor bestaande 

functies, is het wenselijk gevonden in het bestemmingsplan ook richting 

te geven aan nieuwe ontwikkelingen (ontwikkelingslaag via flexibiliteits-

regels). Zo zullen de regelingen voor de bestaande functies de nodige 

flexibiliteit bevatten. Uitgangspunt is dat het toekennen van een posi-

tieve bestemming met zich meebrengt dat een zekere uitbreidingsmoge-

lijkheid moet worden geboden. Om deze reden bevat het 

bestemmingsplan een aantal afwijkingsregels en (een afzonderlijk arti-

kel met) wijzigingsregels. 

 

I n l e i d i n g  

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: 

Wabo) in werking getreden. Deze wet heeft consequenties voor het bestem-

mingsplan en het vergunningsvrij bouwen. In deze paragraaf staan de gevolgen 

van de Wabo voor de bestemmingsplanpraktijk beschreven. 

  

DE VERBEELDING 
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A a n p a s s en  S V B P  e n  na a m g e v i n g  i n  b e s t e m m i ng s p l a n n en   

Door de Wabo zijn (bijna) alle vergunningen met betrekking tot het bouwen 

opgegaan in de omgevingsvergunning. Dit heeft gevolgen voor de ontheffingen 

en aanlegvergunningen in het bestemmingsplan. Deze ontheffingen en aanleg-

vergunningen zijn nu onderdeel van de omgevingsvergunning waardoor de 

naamvoering van deze instrumenten is gewijzigd. Over deze wijzigingen zijn 

afspraken gemaakt (Geonovum, september 2010). In deze werkafspraak staat 

duidelijk beschreven hoe de nieuwe naamgeving van instrumenten luidt. 

 

Naamgeving voor invoering van de wabo Naamgeving na invoering van de Wabo 

Algemene ontheffingsregels Algemene afwijkingsregels 

Ontheffing van de bouwregels Afwijken van de bouwregels 

Ontheffing van de gebruiksregels Afwijken van de gebruiksregels 

Aanlegvergunning Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 

werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

Sloopvergunning Omgevingsvergunning voor het slopen van 

een bouwwerk 

 

In het bestemmingsplan is gebruik gemaakt van de naamgeving conform de 

werkafspraak van Geonovum.  

 

V e r g u nn i n g v r i j  b ou w en  

In bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) is het vergunningvrij 

bouwen geregeld. Twee artikelen zijn hierbij van belang, te weten artikel 2 en 

3 van bijlage II van het Bor.  

 

Artikel 2, bijlage II, Bor ziet op zowel het omgevingsvergunningsvrije bouwen 

als het omgevingsvergunningsvrije gebruik, mits in overeenstemming met de 

gestelde voorwaarden in het artikel. Ook indien het gebruik in strijd is met 

planologische regelgeving, is geen omgevingsvergunning vereist. Wel moet zijn 

voldaan aan de voorwaarden die zijn gesteld in de betreffende mogelijkheid 

om vergunningvrij te bouwen. Deze regeling laat zich vergelijken met de 

bouwvergunningvrije bouwwerken uit artikel 43 Woningwet (het Besluit bouw-

vergunningvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken). 

 

Op basis van de Wabo en het Bor zijn licht-bouwvergunningplichtige bouwwer-

ken komen te vervallen. Daarvoor in de plaats zijn artikel 3, bijlage II, Bor 

gekomen. 

Artikel 3, bijlage II, Bor heeft alleen betrekking op het omgevingsvergunnings-

vrije bouwen onder gestelde voorwaarden. Het gebruik van de in artikel 3, 

bijlage II, Bor genoemde bouwactiviteiten moet in overeenstemming zijn met 

het geldende bestemmingsplan (een beheersverordening, een exploitatieplan 

of andere geldende planologische regelgeving). Indien is voldaan aan de eisen 

uit artikel 3, bijlage II, Bor en de bouwactiviteit in overeenstemming is met 

het geldende bestemmingsplan (een beheersverordening, een exploitatieplan 

of andere geldende planologische regelgeving) geldt de omgevingsvergunning-

plicht voor het bouwen op grond van artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo niet. Bou-

ARTIKEL 2 

ARTIKEL 3 
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wen is dus vergunningvrij, handelen in strijd met het bestemmingsplan of een 

andere planologische regeling niet. 

Indien het gebruik van de in artikel 3, bijlage II, Bor genoemde bouwwerken 

strijdig is met het geldende bestemmingsplan (de geldende beheersverorde-

ning of andere geldende planologische regelgeving) is een omgevingsvergun-

ning vereist op grond van artikel 2.1, lid 1, sub c Wabo. 

 

De toepasbaarheid van de in artikel 3, bijlage II, Bor genoemde bouwactivitei-

ten wordt beperkt door planologische regelgeving. 

Bijvoorbeeld: in artikel 3, lid 1, bijlage II, Bor staat dat als de bouwhoogte van 

een bijbehorend bouwwerk
14

 in het achtererfgebied
15

 niet meer dan 5 m be-

draagt, dit bouwwerk omgevingsvergunningsvrij is. Dit moet echter wel in 

overeenstemming zijn met het gestelde in de van toepassing zijnde planolo-

gische regelgeving. Dit betekent dat als in het bestemmingsplan staat dat de 

bouwhoogte van een vrijstaand bijgebouw (lees bijbehorend bouwwerk) niet 

meer dan 4 m mag bedragen, een vrijstaand bijgebouw tot 4 m omgevingsver-

gunningsvrij is. Voor een vrijstaand bijgebouw van meer dan 4 m hoog zal een 

omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd. 

                                                   
14 In artikel 1, bijlage II, Bor wordt een bijbehorend bouwwerk als volgt omschreven: 

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel 

bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand 

gebouw, of ander bouwwerk, met een dak. Als hoofdgebouw wordt aangeduid het gebouw 

dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de bestemming van een perceel.  
15 In artikel 1, bijlage II, Bor wordt het achtererfgebied als volgt omschreven: erf aan de 

achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 

1m van de voorkant van het hoofdgebouw. 
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5 5  O n d e r z o e k  e n  

v e r a n t w o o r d i n g  

5 . 1   

W i j z e  w a a r o p  h e t  p l a n  t o t  s t a n d  i s  

g e k o m e n  

Een belangrijke stap tot het opstellen van een bestemmingsplan voor het bui-

tengebied is het uitvoeren van een inventarisatie naar de bestaande situatie en 

het verrichten van onderzoek naar ontwikkelingen in het plangebied. Het is 

immers een plicht ten behoeve van de toekomstige ruimtelijke ordening van 

het gebied onderzoek te verrichten naar de bestaande toestand. Deze onder-

zoeksplicht vloeit voort uit artikel 3:2 Awb op grond waarvan een bestuursor-

gaan bij de voorbereiding van een besluit de nodige kennis moet vergaren 

omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen. Tevens dient de ge-

meente onderzocht te hebben welke waarden er in het gebied in het geding 

zijn en wat de gevolgen van het plan voor deze waarden zijn, hoe deze gevol-

gen moeten worden onderzocht en getoetst
16

. 

 

Om voornoemde redenen is ten behoeve van het opstellen van het 'Bestem-

mingsplan Buitengebied' het volgende onderzoek verricht: 

- het inventariseren van de bestaande bebouwing en het gebruik van deze 

bebouwing; 

- het inventariseren van de landschappelijke en natuurwaarden; 

- het inventariseren van alle bestemmingsregelingen en vrijstellingen; 

- het inventariseren van het beleid; 

- het uitvoeren van een stedenbouwkundige analyse, dat wil zeggen een 

analyse van de inventarisatie en het onderzoek naar knelpunten, moge-

lijkheden en kansen voor het plangebied. 

De resultaten van de inventarisaties en het onderzoek hebben hun weerslag 

gevonden in een Hoofdlijnennotitie ten behoeve van de actualisering van het 

Bestemmingsplan Buitengebied. 

 

Aan het opstellen van de Hoofdlijnennotitie is een Startnotitie Bestemmings-

plan Buitengebied voorafgegaan. Deze startnotitie bevat enkele concrete uit-

gangspunten en (rand)voorwaarden voor het actualiseren van het ruimtelijk 

bestemmingsplanbeleid voor het buitengebied. Deze uitgangspunten en 

(rand)voorwaarden zijn in de Hoofdlijnennotitie overgenomen. 

                                                   
16 Zie Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht, Buuren, P.J.J. van, A.A. J. de Gier,  

A.G.A. Nijmeijer, J. Robbe. Deventer: Kluwer, 2009, pagina 101 e.v. 

 

STARTNOTITIE 
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Doel van de Hoofdlijnennotitie is het constateren van knelpunten in het beleid 

en het huidige gebruik van de gronden en bebouwing en het omschrijven van 

concrete uitgangspunten en aanbevelingen voor het actualiseren van het gel-

dende bestemmingsplanbeleid. 

De notitie is thematisch opgesteld. De te onderscheiden thema's zijn: 

- beleid overheden (hoofdstuk 2); 

- landschap en cultuurhistorie; 

- natuur; 

- water; 

- landbouw; 

- niet-agrarische bedrijvigheid; 

- wonen 

- recreatie; 

- maatschappelijke voorzieningen; 

- infrastructuur; 

- milieu. 

Aan elk thema ligt een stedenbouwkundige analyse ten grondslag. Het betreft 

een beschrijving van de feitelijke situatie, een analyse van de inventarisatie 

en onderzoek naar knelpunten, mogelijkheden en kansen voor het plangebied. 

 

De Hoofdlijnennotitie met de daar aan ten grondslag liggende stedenbouwkun-

dige analyse en inventarisatierapportage, is een belangrijke onderlegger voor 

het Bestemmingsplan Buitengebied. Deze Hoofdlijnennotitie is vastgesteld 

door B&W op 2 augustus 2011 en ter informatie naar de raad gestuurd. De 

datum van het besluit is van belang voor het bestemmingsplan. Immers, de 

situatie in het buitengebied verandert. Het is derhalve van belang te bepalen 

dat het bestemmingsplan, inclusief kaarten, is gemaakt met behulp van gege-

vens, zoals deze de gemeente bekend waren op de datum van voornoemd be-

sluit.  

 

De gemeente beschikt over een Handboek Bestemmingsplan
17

. Met het hand-

boek beoogt de gemeente uniformiteit in de opzet en inhoud van bestem-

mingsplannen te bereiken. Het handboek is daarmee mede een belangrijke 

leidraad geweest bij het opstellen van het Bestemmingsplan Buitengebied. 

 

De burgers en maatschappelijke organisaties zijn op verschillende momenten 

betrokken bij de voorbereiding en ontwikkeling van de nota en het bestem-

mingsplan. Het gemeentebestuur heeft het voornemen tot het opstellen van 

het bestemmingsplan voor het buitengebied kenbaar gemaakt door middel van 

publicatie in de gemeentelijke advertentie van het huis-aan-huis blad en op de 

gemeentelijke website. In de publicatie is aangegeven hoe de burgers en 

maatschappelijke organisaties in de gemeente bij de voorbereiding worden 

betrokken. 

 

                                                   
17 BRO, 25 januari 2010 

DOEL VAN DE HOOFD-

LIJNNENOTITIE 

STATUS HOOFDLIJNEN-

NOTITIE 

GEMEENTELIJK HANDBOEK 

WIJZE WAAROP BURGERS 

EN INSTANTIES BIJ HET 

PROJECT BETROKKEN 

WORDEN 
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In de aanloop tot de feitelijke actualisering van het bestemmingsplan is een 

aantal concrete verzoeken bij het gemeentebestuur ingediend. De verzoeken 

zijn afzonderlijk beoordeeld en getoetst aan het geldende gemeentelijke be-

leid. Overigens is de concrete beoordeling van de verzoeken pas aan de orde 

op het moment dat het voorontwerp van het bestemmingsplan wordt opge-

steld. 

 

Het bestemmingsplan en eerdergenoemde Hoofdlijnennotitie is onder begelei-

ding van een klankbordgroep tot stand gekomen. Vanaf aanvang van de herzie-

ning heeft het gemeentebestuur veel waarde gehecht aan draagvlak voor het 

Bestemmingsplan Buitengebied. Ter vergroting van dit draagvlak is een klank-

bordgroep, bestaande uit allerlei belangenorganisaties, bij de totstandkoming 

van het Bestemmingsplan Buitengebied betrokken. De deelnemende organisa-

ties in de klankbordgroep zijn in de bijlage opgenomen. 

 

Op 4 juli 2011 vond met Waterschap Rivierenland een afzonderlijk overleg 

plaats in het kader van de watertoets. Het overleg vond plaats in het kader van 

de watertoets, zoals vastgelegd in artikel 3.1.6, lid 1 sub b van het Bro. Ook 

Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat zijn voor het overleg uitgenodigd, 

maar hebben aan het overleg geen prioriteit gegeven. Rijkswaterstaat heeft 

naar aanleiding van het overleg op de verslaglegging gereageerd.  

Rijkswaterstaat heeft daarin verzocht om opname van de bestemming ‘Water-

staat - Waterstaatkundige functie’ voor de Waal. Deze dubbelbestemming 

omvat het gehele rivierbed van de Waal en zorgt voor een goede afstemming 

tussen de Wet ruimtelijke ordening en de Waterwet.  

In het overleg is het waterschap uitgenodigd mee te denken over het Bestem-

mingsplan Buitengebied teneinde te bepalen of het plan genoeg rekening houdt 

met het thema water en de belangen van voornoemde waterbeheerders. De 

resultaten van het overleg zijn vertaald in het bestemmingsplan. De toelichting 

bevat een afzonderlijke waterparagraaf waarin de bestaande situatie van het 

water, het beleid en de vertaling in het bestemmingsplan staan beschreven. 

5 . 2   

I n v e n t a r i s a t i e  

In de periode mei/juni 2011 is de feitelijke situatie in het plangebied verkend. 

Met de inventarisatie is beoogd duidelijk in beeld te krijgen wat de huidige 

toestand en wat het huidige gebruik van de bebouwing en de waarden zijn. 

Hierbij is onder meer gebruik gemaakt van de milieuvergunningen en meldin-

gen AMvB, geldende bestemmingsplannen, verleende vrijstellingen/ onthef-

fingen, BAG-gegevens (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en lopende 

handhavingszaken. De volgende gegevens zijn geïnventariseerd: 

- agrarische bedrijven; 

- niet-agrarische bedrijven (NAB); 

- woningen; 

- maatschappelijke voorzieningen; 

CONCRETE WENSEN EN 

IDEEËN 

KLANKBORDGROEP 

WATERTOETS 
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- dag- of verblijfsrecreatie; 

- nutsvoorzieningen; 

- sport. 

De resultaten zijn opgenomen in een database, waarin per adres de bevindin-

gen zijn opgenomen en verwerkt in een afzonderlijke rapportage met over-

zichtskaarten waarop (het gebruik van) de bebouwing is aangegeven. 

 

Het bestemmingsplan is aldus gebaseerd op voornoemd onderzoek en voor-

noemde inventarisaties. Voor wat betreft de verantwoording van de ‘bestaan-

de situatie’ kan worden teruggevallen op de veldinventarisatiegegevens, 

alsmede de gemeentelijke bouw- en milieudossiers, de luchtfoto’s, de Basisre-

gistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en de Wet waardering onroerende 

zaken (Wet WOZ-gegevens), zoals de gemeente deze bekend waren ten tijde 

van de inwerkingtreding van het Bestemmingsplan Buitengebied. 

De onderzoeksgegevens en een verantwoording van de wijze van inventariseren 

zijn in separate documenten verwerkt. 

 

Gedurende de planontwikkeling is een ‘retrospectieve toets’ uitgevoerd. Een 

retrospectieve toets geeft inzicht in welke situaties aan percelen een nieuwe 

bestemming is gegeven ten opzichte van voorgaande bestemmingsregelingen. 

Alhoewel het bestemmingsplan een beherend karakter heeft, dat wil zeggen 

dat voor de meeste percelen de feitelijke bouw- en gebruiksmogelijkheden 

overeenkomen met de toegestane situatie, conform voorgaande bestemmings-

planregelingen, is in een aantal gevallen gebleken dat de huidige situatie niet 

overeenkomt met de regeling uit het voorgaande bestemmingsplan.  

Deze situaties ontwikkelen zich in veel gevallen gaandeweg de planperiode, 

bijvoorbeeld door veranderd stedenbouwkundig inzicht, als gevolg van func-

tiewijziging en/of veranderingen in gebruik. Ook ruimtelijke ontwikkelingen en 

vernieuwing van onder andere ruimtelijk, economisch, verkeerskundig en mili-

eubeleid zijn in veel gevallen verantwoordelijk voor het feit dat bestemmings-

plannen niet in overeenstemming zijn met de feitelijke situatie. 

In het kader van een bestemmingsplanherziening is het de taak van de ge-

meente te onderzoeken of het feitelijk gebruik kan worden voortgezet dan wel 

dient te worden gehandhaafd. Om deze reden zijn voornoemde percelen door 

de gemeente afzonderlijk ruimtelijk afgewogen teneinde te kunnen beoorde-

len of het bestemmingsplan in overeenstemming kon worden gebracht met de 

feitelijke bouw- en gebruiksmogelijkheden op het perceel (opheffen strijdige 

situatie). In die gevallen waarin de bouw- en gebruiksmogelijkheden een goede 

ruimtelijke ordening niet in de weg stonden of de strijdige situatie steden-

bouwkundig, economisch, verkeerskundig en milieutechnisch aanvaardbaar 

bleek, is de feitelijke situatie in dit bestemmingsplan positief bestemd. Deze 

gevallen zijn in een bijlage bij deze toelichting opgenomen. 

RETROSPECTIEVE TOETS 
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5 . 3   

O n d e r z o e k  

5 . 3 . 1   

B o d e m  

In het kader van de onderzoeksplicht dient onder andere de bodemgesteldheid 

in het plangebied in kaart te worden gebracht. Onderzocht moet worden of de 

bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een eventuele bodemverontreini-

ging heeft voor de uitvoerbaarheid van het plan. De gemeente Lingewaal heeft 

een bodembeheerplan, bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart 

laten opstellen.  

 

C o n c l u s i e  

Een nieuwe bestemming mag pas worden opgenomen als is aangetoond dat de 

bodem geschikt (of geschikt te maken) is voor de nieuwe of aangepaste be-

stemming. Wanneer (een deel van) de bodem in het plangebied is verontrei-

nigd, moet worden aangetoond dat het bestemmingsplan, rekening houdend 

met de kosten van sanering, financieel uitvoerbaar is. Bodemonderzoeken 

mogen niet meer dan 5 jaar oud zijn. Indien er sprake is van bouwactiviteiten 

is ook in het kader van de bouwvergunning onderzoek naar de kwaliteit van de 

bodem nodig. In de praktijk worden deze onderzoeken vaak gecombineerd. 

In het bestemmingsplan worden echter alleen de bestaande situaties vastge-

legd. Specifiek bodemonderzoek is in het kader van dit bestemmingsplan dus 

niet noodzakelijk. 

5 . 3 . 2   

W a t e r  

Het plangebied maakt deel uit van het beheersgebied van het Waterschap 

Rivierenland. Ook het oppervlaktewater is in beheer bij het waterschap. Ten 

zuiden van het plangebied ligt de Waal met bijbehorende uiterwaarden. De 

Waal is een drager van de ecologische hoofdstructuur en vervult een belangrij-

ke scheepvaartfunctie.  

 

De primaire waterkeringen bieden bescherming tegen het water van de Waal 

en De Linge. In de afgelopen jaren hebben werkzaamheden plaatsgevonden in 

het kader van de dijkverzwaring. De dijk langs de Waal is bijvoorbeeld op del-

tahoogte gebracht. 

 

De aanwezigheid van de waterkering brengt, ter bescherming van de waterke-

ring, enige beperkingen met zich mee met betrekking tot het gebruik van de 

gronden. Deze zijn vastgelegd in de zogenoemde “keurbepalingen” van het 

Waterschap Rivierenland. De regels in de keur dienen er voor te zorgen dat de 

waterkerende functie ook in de toekomst naar behoren kan worden vervuld. De 

keurzone is onder te verdelen in de kernzone, beschermingszone en buitenbe-

schermingszone. 

BESTAANDE SITUATIE 

WATERKERINGEN 
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Werkzaamheden aan waterstaatkundige bouwwerken, zoals dijken en dergelij-

ke, zijn niet toegestaan zonder keurontheffing van het waterschap. 

Het is mogelijk dat het waterschapsbestuur van de verboden ontheffing ver-

leent. In dat geval dient vergunning te worden aangevraagd bij de Afdeling 

Vergunningen van Waterschap Rivierenland. De waterkeringen worden planolo-

gisch geregeld in het bestemmingsplan, in combinatie met het omschrijven van 

het belang van de bescherming van de kering in de doeleinden bij de bestem-

ming. 

 

Aan de zijde van de Linge is nog sprake van een dijkversterking. Dit project 

‘Diefdijklinie’ is naar verwachting in 2014 gereed. Voor deze dijk ligt momen-

teel geen kering met beschermingszone op maat vast, het waterschap heeft 

een indicatieve zone aangeleverd.  

 

In het Streekplan is een groot deel van de gemeente aangewezen zoekruimte 

voor regionale waterberging. In de uitwerking Waterberging van het streekplan 

is deze opgave geconcretiseerd. Voor de gemeente Lingewaal komt het er op 

neer dat er een aantal watergangen zullen worden verbreed. Hierbij is water-

berging niet een doel op zich, maar een onderdeel van het verbeteren van de 

natuur- en waterkwaliteit in de aangewezen watergangen.  

 

Een groot deel van het plangebied kan worden aangemerkt als kwelgebied. Zo 

is er sprake van kwel in het binnendijkse gebied van de Waal. Deze natte ge-

bieden worden in beginsel niet bebouwd. Bij het bepalen van de natte gebie-

den is niet alleen rekening gehouden met de huidige situatie, maar is ook 

gekeken naar ontwikkelingen in de toekomst. In kwelattentiegebieden zijn 

bouwwerken slechts met maatwerk mogelijk. Dit is noodzakelijk om te kunnen 

bepalen welke compensatiemogelijkheden er een rol spelen. 

Het voorstel is in het bestemmingsplan een regeling op te nemen waarin de 

nieuwbouw van gebouwen niet is toegestaan, tenzij sprake is van maatwerk.  

 

De gemeente Lingewaal beschikt niet over een waterwingebied of grondwater-

beschermingsgebied.  

 

In enkele gebieden in het plangebied speelt verdroging. Deze gebieden liggen 

in de EHS en in het Natura 2000-gebied. Deze problematiek zal worden opge-

lost in combinatie met de realisatie van de EHS. Bescherming van deze gebie-

den zal geschieden via een gebiedsaanduiding en wijzigingsregel ten behoeve 

van de omvorming van agrarische gronden in natuur.  

 

De Benedenloop Linge is in het Streekplan Gelderland aangewezen als SED-

waterloop. Tevens is het gebied Nieuwe Zuiderlingedijk aangewezen als wate-

ren met een ecologische doelstelling, als onderdeel van het Slotenstelsel SED. 

Functies in/nabij het plangebied kunnen een negatieve invloed op de water-

kwaliteit hebben. Overigens bevat het provinciale beleid geen regels ter be-

scherming van de SED-waterlopen. Het bestemmingsplan krijgt een beherend 

karakter, dat wil zeggen dat het plan geen ruimte biedt voor de ontwikkeling 

WATERBERGING 

GRONDWATEROVERLAST 

BESCHERMDE GEBIEDEN 

NATTE NATUUR 

OPPERVLAKTEWATER-
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van nieuwe functies die een negatieve invloed op de kwaliteit van het water 

kunnen hebben. 

Binnen de gemeentegrenzen zijn ook diverse door het Waterschap Rivierenland 

aangewezen zwemplaatsen. Binnen de gemeente Lingewaal zijn dat de Gal-

genwiel te Asperen, de Rietput te Heukelum, Recreatiegebied Het Lingebos te 

Vuren en de Zandput te Herwijnen. 

 

Binnen het plangebied komen enkele hoofdrioolpersleidingen voor. Voorts be-

vindt zich een groot aantal persleidingen in het plangebied. In beginsel dienen 

alle huishoudens op deze persleiding te worden aangesloten voor de afvoer van 

afvalwater. In gevallen waarin sprake is van een te ver weg gelegen huishou-

den is aansluiting op een IBA-systeem (Individuele Behandeling Afvalwater) 

toegestaan. Per 1 januari 2011 heeft de gemeente Lingewaal het beheer en 

onderhoud van IBA-systemen overgedragen aan Waterschap Rivierenland.  

 

Bij bouwplannen is vaak sprake van een toename van verhard oppervlak. Aan-

leg van nieuw verhard oppervlak leidt tot versnelde afvoer van hemelwater 

naar de watergangen. Om deze reden geldt bij bouwplannen met een toename 

van verhard oppervlak een compensatieplicht om versnelde afvoer van hemel-

water naar watergangen te voorkomen. Aanleg van extra waterberging is ver-

eist in gevallen waarin sprake is van een toename van verhard oppervlak van 

meer dan 1500 m
2
. Hierbij dient tevens aangetoond te worden dat het verhard 

oppervlak in de toekomst niet verder zal toenemen. Ook in het geval van dem-

pen van sloten is compensatie aan de orde. Op deze wijze wordt het verlies 

aan waterberging in de bodem gecompenseerd. In het bestemmingsplan is het 

dempen van sloten omgevingsvergunningplichtig gemaakt voor het uitvoeren 

van werken en werkzaamheden . 

 

Langs en op de Linge vindt veel watergerelateerde recreatie plaats. Voor aan-

leg van nieuwe aanlegsteigers en vlonders zal dit bestemmingsplan niet optre-

den als toetsingskader, deze bouwwerken worden geregeld via de Keur.  

 

Weilanddepots zijn tijdelijke plaatsen voor bagger. Deze bagger wordt tijdelijk 

gedeponeerd op veelal agrarisch gebied, klinkt dan in en is dan aan te merken 

als schone grond. Binnen het plangebied zal het mogelijk zijn om tijdelijk en-

kele van deze depots aan te leggen. 

 

In het kader van de watertoets heeft overleg plaatsgevonden met het Water-

schap Rivierenland. 

Ook Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat zijn voor het overleg uitgenodigd, 

maar hebben aan het overleg geen prioriteit gegeven. Rijkswaterstaat heeft 

schriftelijk gereageerd op de verslaglegging. 

De opmerkingen van het waterschap en Rijkswaterstaat zijn verwerkt in de 

waterparagraaf en zo nodig in de regels en verbeelding van het bestemmings-

plan. 

 

LEIDINGEN 

ONTWIKKELINGEN EN 

WATERNEUTRAAL  

INRICHTEN 

RECREATIE 

WEILANDDEPOTS 

WATERTOETS 
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B e l e i d  e n  o n t w i k k e l i n g e n  

Met ingang van december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht 

geworden. In het kader van de Kaderrichtlijn worden kwaliteitseisen gesteld, 

gericht op het beschermen en verbeteren van de aquatische ecosystemen (ver-

plichting per stroomgebied). Deze richtlijn stelt als norm dat oppervlaktewate-

ren in 2015 moeten voldoen aan een ‘goede ecologische’ toestand (GET). Voor 

kunstmatige wateren, zoals de meeste stadswateren, geldt dat de oppervlak-

tewateren minimaal moeten voldoen aan een ‘goed ecologisch potentieel’ 

(GEP). Inmiddels zijn de GEP-normen per stroomgebied uitgewerkt. 

 

In december 2009 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit 

plan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015 

voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan 

richt zich op bescherming tegen overstromingen, voldoende en schoon water 

en diverse vormen van gebruik van water. Ook worden de maatregelen ge-

noemd die hiervoor worden genomen. Het Nationaal Waterplan is de opvolger 

van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle voorgaande 

nota's waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van de 

Waterwet die met ingang van 22 december 2009 van kracht is. Op basis van de 

Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke 

aspecten de status van structuurvisie. In het Nationaal Waterplan is een eerste 

uitwerking gegeven aan het Deltaprogramma dat wordt opgesteld naar aanlei-

ding van het advies van de Deltacommissie in 2008. Dit programma is gericht 

op duurzame veiligheid en zoetwatervoorziening. 

 

Het provinciaal waterbeleid is vastgelegd in het Waterplan Gelderland, de 

opvolger van het derde Waterhuishoudingsplan van Gelderland. Het Waterplan 

Gelderland geldt voor de periode 2010 tot en met 2015. 

In het Waterplan Gelderland is het waterbeleid beschreven aan de hand van 

een aantal thema’s, zoals landbouw, wateroverlast, watertekort, natte natuur, 

grondwaterbescherming en hoogwaterbescherming. Voor deze thema’s is be-

schreven welke doelstellingen voor 2027 en 2015 er liggen. Daarbij is beschre-

ven hoe de provincie voor de planperiode de uitvoering van acties ziet om die 

doelstellingen te bereiken. Bij sommige thema’s gelden aanvullende water-

doelstellingen voor specifieke waterhuishoudkundige functies. Deze worden 

beschreven, de functies zijn vastgelegd op de bij dit Waterplan Gelderland 

behorende functiekaart. 

In het kort hier de belangrijkste doelstellingen voor de planperiode: 

- voor de 35 gebieden van de TOP-lijst is het Gewenste Grond- en Opper-

vlaktewater Regiem (GGOR) bestuurlijk vastgesteld en zijn de maatrege-

len voor herstel uitgevoerd. In het noordelijk deel van het plangebied 

zijn gebieden langs de Linge als zodanig als TOP-gebied aangewezen. 

Hier moet de verdroging van natuur worden aangepakt door een op te 

stellen functiegerichte GGOR en maatregelenplan; 

- de maatregelen voor herstel van de wateren van het hoogste ecologisch 

niveau (HENwateren) zijn uitgevoerd; 

EUROPESE KADERRICHT-

LIJN WATER 

NATIONAAL WATERPLAN 

WATERPLAN GELDERLAND 

2010-2015 
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- de natte ecologische verbindingszones zijn gerealiseerd, tenzij onvol-

doende financiële middelen beschikbaar zijn; 

- wateroverlast vanuit het regionale watersysteem wordt voorkomen door 

inrichting van waterbergingsgebieden en verruiming van watergangen; 

- in het stedelijk gebied is urgente wateroverlast opgelost; 

- de zwemwateren voldoen als minimum aan de categorie aanvaardbaar; 

- toekomstvast hoogwaterbeleid. 

Met de inwerkingtreding van de Waterwet op 29 januari 2009 heeft het Water-

plan Gelderland de status van structuurvisie op grond van de Wro. Daarom is in 

het Waterplan Gelderland beschreven welke onderwerpen van provinciaal be-

lang zijn en waarvoor de provincie het tot haar beschikking staande instrumen-

tarium uit de Wro inzet. Het gaat om de volgende waterdoelen: regionale 

waterberging, de grote Gelderse rivieren, drinkwaterbescherming, de Ecolo-

gische Hoofdstructuur, waterafhankelijke natuur, weidevogelgebieden, be-

scherming van primaire en regionale keringen en de uiterwaarden van onder 

andere De Linge. 

Om de beleidsdoelen te realiseren zullen verschillende partijen, waaronder 

gemeenten, maatregelen moeten uitvoeren. Voor gemeenten gelden de vol-

gende maatregelen: 

- zorgen voor ruimtelijke bescherming in bestemmingsplannen; 

- lossen de urgente overlast vanuit riolering en grondwater op; 

- hebben de regiefunctie bij het oplossen van grondwateroverlast; 

- stellen verbrede gemeentelijke rioleringsplanen (VGRP’s) op. 

 

De gemeente Lingewaal maakt onderdeel uit van de regio Rivierenland. De 

Structuurvisie Rivierenland 2004-2015 (januari 2004) formuleert als hoofdopga-

ve het behouden en versterken van het unieke karakter van de regio rond de 

ruimtelijke structuurdragers die de eigenheid van dit landschap bepalen. De 

ruimtelijke structuurdragers zijn de uiterwaarden, dijken, oeverwallen en 

kommen en het cultuurhistorische landschap (bijvoorbeeld de Nieuwe Holland-

se Waterlinie). De ruimtelijke structuurdragers geven de richting aan waarin 

verstedelijking, de functies van het landelijk gebied, verkeer en vervoer, re-

creatie en toerisme zich in het Rivierenland mogen ontwikkelen, zodat het 

unieke landschap met haar contrasten behouden blijft dan wel wordt ver-

sterkt. De hoofdinfrastructuur wordt door de regio mede als leidend gezien 

voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

Het plangebied van dit bestemmingsplan valt binnen het beheersgebied van 

Waterschap Rivierenland. Het beleid van het waterschap is vastgelegd in het 

Waterbeheerplan 2010-2015 ‘werken aan een veilig en schoon Rivierenland’. 

Het Waterbeheerplan omvat alle watertaken van het waterschap: waterkwan-

titeit, waterkwaliteit, waterkering en waterketen. Het plan bouwt voort op 

bestaand beleid, waaronder het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Kader-

richtlijn Water. Waterschap Rivierenland zorgt voor het beheer van de water-

kwaliteit en –kwantiteit, de vaarwegen, de primaire en secundaire 

waterkeringen en de rioolwaterzuiveringsinstallaties. In het kader van duur-

zaam waterbeheer hanteert het waterschap, naast de drietrapsstrategie ‘vast-

STRUCTUURVISIE  

RIVIERENLAND 2004-2015 

WATERBEHEERPLAN 2010 - 

2015 
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houden, bergen en afvoeren’, de drietrapsstrategie ‘schoonhouden, scheiden 

en zuiveren’. Uitgangspunt is dat schoon hemelwater niet thuishoort in het 

riool, maar moet worden afgekoppeld. 

 

De Keur voor waterkeringen en wateren is een verordening van Waterschap 

Rivierenland. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op 

waterkeringen, wateren en grondwater. De geboden geven de verplichtingen 

aan om deze waterstaatswerken en (grond)waterlichamen in stand te houden. 

Voor werkzaamheden in de nabijheid van een watergang of dijklichaam is een 

watervergunning in het kader van de Keur noodzakelijk. Omdat de bescher-

ming van watergangen en dijken is geregeld in de Keur van het waterschap, 

zijn in voorliggend bestemmingsplan geen aanvullende bepalingen met betrek-

king tot de bescherming van waterbelangen opgenomen. Hierdoor wordt dub-

bele regelgeving voorkomen. Bovendien zou door tussentijdse aanpassingen 

van de Keur een situatie kunnen ontstaan waarin het bestemmingsplan (dat 

een looptijd heeft van 10 jaar) andere regels bevat dan de Keur. 

 

Door de gemeente Lingewaal is, in samenwerking met het Waterschap Rivie-

renland, het waterplan Lingewaal opgesteld (2007). De visie uit het waterplan 

is gericht op het oplossen van knelpunten en het verzilveren van kansen die 

zich voordoen ten aanzien van het waterbeheer. In het waterplan wordt be-

schreven hoe binnen de gemeentegrenzen moet worden omgegaan met water 

en wat belanghebbenden mogen verwachten. In het waterplan is ook aangege-

ven hoe de aan- en afvoer van het watersysteem kan worden verbeterd. 

 

Voor het overleg over de watertoets zijn ook Provincie Gelderland en Rijkswa-

terstaat uitgenodigd. Beide instanties hebben aan het overleg geen prioriteit 

gegeven. Rijkswaterstaat heeft naar aanleiding van het overleg op de verslag-

legging gereageerd. Rijkswaterstaat heeft daarin verzocht om opname van de 

bestemming ‘Waterstaat - Waterstaatkundige functie’ voor de Waal. Deze 

dubbelbestemming omvat het gehele rivierbed van de Waal en zorgt voor een 

goede afstemming tussen de Wet ruimtelijke ordening en de Waterwet. Onder 

de paragraaf ‘Watertoets’ in het hoofdstuk over ‘Onderzoek en verantwoor-

ding’ is kort melding hiervan gemaakt.  

 

U i t g an g s pu n t en  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l an  

Op basis van de inventarisatie, de gebiedsbeschrijving en -analyse ten behoeve 

van het Bestemmingsplan Buitengebied zijn voor het thema ‘Water’ de volgen-

de keuzes gemaakt: 

- ten behoeve van project buitengebied doorloopt de gemeente de proce-

dure van de watertoets; 

- A-watergangen inclusief onderhoudsstroken zijn bestemd als ‘Water’. 

Onderscheid is gemaakt tussen de rivier de Waal (bestemming ‘Water- 

Vaarweg’) en overige A-watergangen (bestemming ‘Water’). De hoofd-

functie van de Waal, de grootste rivier van Nederland, is de transport-

functie voor de beroepsvaart. Sloten en dergelijke die geen A-

watergangen zijn, worden niet als water bestemd maar ondergebracht 

KEUR WATERSCHAP  

RIVIERENLAND 2009 

WATERPLAN LINGEWAAL 
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TOT SLOT 
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in andere bestemmingen, om zo meer flexibiliteit in het bestemmings-

plan aan te brengen met betrekking tot herinrichting van (openbare) 

gebieden; 

- de Waaldijk en de Lingedijk inclusief beschermingszone krijgen elk een 

afzonderlijke bestemming ‘Waterstaat – Waterkering’ (dubbelbestem-

ming), ter bescherming van de waterkerende functie van de dijken; 

- gebieden met een belangrijke functie voor de waterhuishouding zullen 

worden gekoppeld aan een omgevingsvergunningplicht voor het uitvoe-

ren van werken en werkzaamheden (bijvoorbeeld voor het tegengaan 

van verdroging in natte gebieden); 

- de regels bieden ruimte voor verbreding van watergangen en de ontwik-

keling van natuurvriendelijke oevers in de bestemmingen ‘Water’ en 

‘natuur’ en in beide agrarische bestemmingen; 

- voor het dempen van sloten zal een omgevingsvergunningplicht voor het 

uitvoeren van werken en werkzaamheden worden opgenomen in de re-

gels. 

 

T o e l i c h t i n g  o p  p l an r e g e l s  ‘ W a t e r ’  

De A-watergangen zijn bestemd tot ‘Water’. In deze bestemming is tevens een 

regeling opgenomen voor waterpartijen, oevers en taluds en de instandhouding 

en ontwikkeling van de voorkomende natuur- en landschapswaarden. Voorts is 

extensief recreatief gebruik in, op en aan het water toegestaan. 

Sloten en dergelijke zijn geen A-watergangen en zijn om deze reden ook niet 

als water bestemd, maar ondergebracht in andere bestemmingen, om zo meer 

flexibiliteit in het bestemmingsplan aan te brengen met betrekking tot de 

herinrichting van de openbare gebied.  

 

Voor de vaarweg Waal is daarnaast de bestemming ‘Water – Vaarwater’ opge-

nomen. Deze vaarweg vraagt om andere mogelijkheden dan de overige water-

gangen. Om deze reden is de vaarweg in de Waal voorzien van een 

afzonderlijke bestemming. 

 

Voorts zijn, mede op verzoek van het waterschap, in de beide agrarische be-

stemmingen bij recht mogelijkheden opgenomen voor het verbreden van wa-

tergangen en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en zijn in alle 

andere gebieds- en functiebestemmingen voorzieningen voor water, waterber-

ging en waterinfiltratie geregeld.  

Daarnaast is in de agrarische bestemmingen geregeld dat binnen een afstand 

van 10 m van de bestemming ‘Water’ alle functies uit de bestemming ‘Water’ 

zijn toegestaan. Op deze wijze zijn alle kleinere watergangen geregeld en is 

het eenvoudig bij recht voorzieningen te treffen ten gunste van waterberging 

en –infiltratie. 

 

Binnen beide bestemmingen zijn gebouwen niet toegestaan. Wel zijn bouw-

werken, geen gebouwen zijnde, toegestaan, in de bestemming ‘Water’ niet 

meer dan 5 m hoog en in de bestemming ‘Water – Vaarwater’ niet meer dan 20 

m. 

BESTEMMINGS-

OMSCHRIJVING 

BOUWREGELS 
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Naast de enkelbestemmingen is ook een drietal dubbelbestemmingen opgeno-

men met betrekking tot water, te weten: 

- Waterstaat – Waterkering; 

- Waterstaat – Waterstaatkundige functie; 

- Leiding - Riool 

De bestemming ‘Waterstaat – Waterkering’ is opgenomen ten behoeve van de 

bescherming van de waterkering. Deze bestemming is toegekend aan de kern- 

en beschermingszone van de waterkering.  

De bestemming ‘Waterstaat - Waterstaatkundige functie’ is op verzoek van 

Rijkswaterstaat opgenomen. Deze dubbelbestemming omvat het gehele rivier-

bed en zorgt voor een goede afstemming tussen de Wet ruimtelijke ordening 

en de Waterwet. De gronden ter plaatse van de bestemming ‘Waterstaat – 

Waterstaatkundige functie’ zijn mede bestemd voor de afvoer van hoog opper-

vlaktewater, sediment en ijs, voor waterhuishouding, waterberging, voor ver-

keer te water en voor aanleg, onderhoud en verbetering van de waterkering. 

De dubbelbestemming ‘Leiding – Riool’ is opgenomen voor de rioolwatertrans-

portleiding van het waterschap, inclusief de bijbehorende beschermingszone. 

5 . 3 . 3   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

Externe veiligheid betreft het risico dat aan bepaalde activiteiten verbonden is 

voor niet bij de activiteit betrokken personen. Het externe veiligheidsbeleid 

richt zich op het voorkomen en beheersen van risicovolle bedrijfsactiviteiten 

en van risicovol transport. Het gaat daarbij om de bescherming van individuele 

burgers en groepen tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen. Risicobronnen 

kunnen worden onderscheiden in risicovolle inrichtingen (onder andere lpg-

tankstations), vervoer van gevaarlijke stoffen en leidingen. Om voldoende 

ruimte te scheppen tussen een risicobron en personen of objecten die risico 

lopen (kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten) moeten vaak afstanden in 

acht worden genomen. Ook ontwikkelingsmogelijkheden die ingrijpen in de 

personendichtheid kunnen om onderzoek vragen. 

 

B e l e i d s v i s i e  E x t e r n e  V e i l i g h e i d  

De gemeente Lingewaal heeft de “Beleidsvisie externe veiligheid” (Haskoning 

Nederland BV, nr. 9S9910.01, d.d. 23 mei 2008) vastgesteld. De beleidsvisie is 

een toetsingskader dat duidelijk maakt hoe met bestaande en toekomstige 

externe veiligheidsrisico's dient te worden omgegaan. Ten behoeve van de 

beleidsvisie is een inventarisatie van huidige risicobronnen verricht. Deze in-

ventarisatie is verwerkt op een signaleringskaart. Onderstaande paragraaf is 

gebaseerd op deze beleidsvisie. 

 

DUBBELBESTEMMINGEN 
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U i t s n e d e  R i s i c o k a a r t  p r o v i n c i e  G e l d e r l a n d   

 

I n r i c h t i n g en  

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) heeft betrekking op een 

aantal nader omschreven inrichtingen namelijk op BRZO bedrijven, LPG-

tankstations, bedrijven met een ammoniak koelinstallatie (groter dan 400 kg), 

bedrijven met een opslag voor gevaarlijke stoffen van meer dan 10 ton 

(zogenaamde PGS 15-bedrijven) en  spoorwegemplacementen die zijn 

aangewezen voor het rangeren van gevaarlijke stoffen. Per 1 januari 2008 is 

het nieuwe REVI (REVI II) van kracht. Hierdoor vallen ook bepaalde 

nitraathoudende kunstmeststoffen en bestaande CPR 15-2/15-3 en PGS15 

opslagen onder de werkingssfeer van het BEVI, Ook zijn er door het REVI II 

nieuwe categorieën aan de zogenaamde ’d-categorieën’ (artikel 2 lid d) van 

het Bevi toegevoegd. Dit zijn categorieën waarvoor een kwantitatieve 

risicoanalyse (QRA) moet worden opgesteld. Door middel van een ministeriële 

aanwijzing kunnen in de toekomst ook andere categorieën van bedrijven onder 

de werkingssfeer van het BEVI gebracht worden. Deze categorieën bedrijven 

zullen waarschijnlijk afkomstig zijn van de zogenaamde drempelwaardenlijst.  

 

Om een volledig beeld te verkrijgen van risicobronnen heeft Lingewaal er voor 

gekozen om, behalve de bedrijven die nu vallen onder het BEVI, ook de 

bedrijven van de drempelwaardenlijst en de overige risicoveroorzakende 

bedrijven te inventariseren.  

 

B E V I - i n r i c h t i n g en  

De gemeente Lingewaal kent een aantal BEVI-inrichtingen. Het betreft twee 

LPG-tankstations en een PGS 15 opslag (groter dan 10.000). Er zijn momenteel 

geen situaties die knelpunten opleveren voor wat betreft het plaatsgebonden 

risico. Tevens zijn er geen situaties waar de oriëntatiewaarde voor het 

groepsrisico wordt overschreden. 
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I n r i c h t i n g e n  v a n  d e  d r em p e lw a a r d e n l i j s t  ( n i e t  l i m i t a t i e v e  

o p s om m i n g )  

Bij de risicobronnen die vermeld zijn op de drempelwaardenlijst gaat het bij 

de gemeente Lingewaal om propaantanks (> 3.000 liter) en opslagen van 

gevaarlijke stoffen kleiner dan 10.000 kg. 

  

O v e r i g e  r i s i c o v e r o o r z a k e n d e  b ed r i j v e n  ( n i e t  l i m i t a t i e v e  

o p s om m i n g )  

Bij de overige risicoveroorzakende bedrijven gaat het met name om kleinere 

propaantanks (< 3.000 liter). 

 

De risicoveroorzakende inrichtingen bevinden zich verspreid over het 

grondgebied van de gemeente. Een actuele lijst van BEVI-inrichtingen, 

drempelwaardenlijstbedrijven en overige risicoveroorzakende bedrijven is 

aanwezig op de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving. 

 

De plaatsgebonden risicocontour (10
-6
) is op de verbeelding weergegeven en 

voorzien van een passende regeling. 

 

V e r v o er  g ev a a r l i j k e  s t o f f e n  

Vervoer van gevaarlijke stoffen vindt plaats over de A15 en over de provinciale 

wegen N848 en N830 (Graaf Reinaldweg). De gemeente heeft geen vastgestel-

de route voor het transport voor gevaarlijke stoffen. Van deze wegen wordt 

alleen de A15 opgenomen in het landelijk Basisnet Weg. 

 

Voor de provinciale wegen zullen vanwege het Basisnet dan ook geen ruimte-

lijke beperkingen gelden. Daarnaast vindt vervoer van gevaarlijke stoffen 

plaats over de Betuweroute en over de Waal. Voor de Waal geldt dat er geen 

PR 10-6-contour op de oever ligt. Evenmin wordt in de huidige situatie de ori-

entatiewaarde voor het groepsrisico overschreden. 

 

De PR 10-6-contour van de A15, N848, N830 en de Waal zijn dermate gering in 

omvang dat deze geen beperkingen meebrengen voor nabije ruimtelijke ont-

wikkelingen. Derhalve is de PR 10-6-contour niet op de verbeelding weergege-

ven. 

 

Naar verwachting treedt in 2012 het Besluit transportroutes externe veiligheid 

in werking, met de bijbehorende Basisnetten weg, spoor en water. Dit besluit 

sluit aan bij de bepalingen omtrent het risico uit het Bevi. Ten aanzien van het 

groepsrisico geldt dat bij ruimtelijke ontwikkelingen binnen 200 m van de weg 

het groepsrisico dient te worden verantwoord (mogelijk met een risicobereke-

ning).  

Het betreft dus nieuw beleid dat nog niet in dit bestemmingsplan is geregeld. 

De gemeente vindt het niettemin verstandig er in het kader van deze toelich-

ting nader aandacht aan te besteden, door te melden dat bij nieuwe ruimtelij-

ke ontwikkelingen binnen een afstand van 200 m vanaf transportassen 

waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd, de gemeente (ste-
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den)bouwkundige maatregelen in overweging neemt, teneinde te voorkomen 

dat nieuwe risico’s ontstaan. Het is immers niet verstandig bij nieuwe ruimte-

lijke ontwikkelingen kwetsbare objecten toe te laten binnen mogelijk toekom-

stige veiligheidszones, die in het kader van het Landelijk Basisnet gaan gelden 

voor bijvoorbeeld ten minste de snelweg A2. Nieuwe beperkt kwetsbare func-

ties kunnen gemotiveerd wel worden toegelaten binnen deze toekomstige vei-

ligheidszone. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden geen beperkingen 

aan het ruimtegebruik gesteld in het gebied dat op meer dan 200 m afstand 

van een transportas ligt. Voor zelfredzaamheid wordt breder gekeken. Bij 

grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen worden buiten deze 200 m nog wel 

maatregelen op het gebied van beheersbaarheid (zelfredzaamheid, bestrijd-

baarheid) overwogen (bijv. wegenplan). 

 

B e t u w e r o u t e  

Vervoer van gevaarlijke stoffen vindt plaats over de Betuweroute, een 

158,5 km lange goederenspoorlijn van de Maasvlakte bij Rotterdam naar de 

grens met Duitsland, enkele kilometers voorbij Zevenaar. Volgens het Anker-

Coev onderzoek is er geen sprake van een overschrijding van de grenswaarde 

voor het plaatsgebonden risico en evenmin van een overschrijding van de ori-

entatiewaarde voor het groepsrisico. In het tracébesluit van de Betuweroute is 

opgenomen dat de PR 10
-6
 contour in acht genomen dient te worden. Hierbij is 

vermeld dat deze contour over het algemeen maximaal 30 m uit het hart van 

de spoorbaan ligt. Binnen deze veiligheidszone vallen veel voorzieningen in 

verband met de bereikbaarheid van veiligheidsdiensten, bijvoorbeeld politie en 

brandweer. Het betreft voorzieningen, zoals veel primaire bluswatervoorzie-

ningen, toegangen voor veiligheidsdiensten en geluidswallen met vluchtdeu-

ren. Een groot deel van de wegen ten aanzien van de ontsluiting vallen ook 

onder deze zone. Al deze voorzieningen kunnen hierbinnen geborgd worden.  

 

B u i s l e i d i n g en  

Op 1-1-2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking 

getreden met de bijbehorende Regeling externe veiligheid buisleidingen 

(Revb). Dit besluit omvat de nieuwe regelgeving op het gebied van buisleidin-

gen waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd. 

In plaats van de bebouwings- en toetsingsafstanden waar in de oude circulaires 

van werd uitgegaan, dienen nu de belemmeringenstrook (4 of 5 m), de plaats-

gebonden risicocontour (10
-6
) en de verantwoordingsplicht van het groepsrisico 

in acht te worden gehouden bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt daarnaast aan de Structuurvi-

sie Buisleidingen. De Structuurvisie Buisleidingen gaat het huidige Structuur-

schema Buisleidingen (1985) vervangen. 

In de structuurvisie geeft het Rijk op hoofdlijnen aan waar provincies en ge-

meenten ruimte moeten reserveren voor buisleidingen (met het oog op de 

aankomende 10 tot 20 jaar).  

De structuurvisie richt zich met name op buisleidingen voor het transport van 

gevaarlijke stoffen over land. Dan gaat het om aardgas, olieproducten en olie-
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achtige producten en chemicaliën, maar ook om een stof als CO2 die mogelijk 

in de toekomst ook op grote schaal wordt getransporteerd. Het gaat daarbij 

om zowel leidingen die in handen zijn van particuliere bedrijven als van de 

overheid, waaronder de leidingen van de Defensie Pijpleiding Organisatie. 

 

In en nabij het plangebied zijn buisleidingen aanwezig waardoor gevaarlijke 

stoffen worden getransporteerd met een bardruk variërend van 40 tot 80 bar.  

 

Voor alle aanwezige buisleidingen geldt dat, indien de leiding en/of de be-

lemmerende strook van de buisleiding binnen de plangrenzen valt, deze zijn 

weergegeven in de verbeelding en voorzien van een passende regeling. Binnen 

deze afstand is de oprichting van bebouwing en het aanbrengen van diepge-

wortelde beplanting in principe uitgesloten. De genoemde leidingen hebben 

geen plaatsgebonden risicocontouren (10
-6
) waarmee rekening dient te worden 

gehouden in het plan. 

Net als bij inrichtingen wordt het invloedsgebied begrensd door de 1%-

letaliteitsgrens. De invloedsgebieden van de leidingen liggen geheel of gedeel-

telijk binnen de plangrenzen.  

 

V e r an tw o o r d i n g s p l i ch t  

Op basis van de vorenstaande informatie omtrent inrichtingen en transportrou-

tes (waaronder ook buisleidingen) kan worden gesteld dat delen van het plan-

gebied binnen de verantwoordingsplicht van het groepsrisico zijn gelegen van 

enkele van deze risicovolle objecten of transportroutes liggen. Op basis van de 

wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid dient een verant-

woording van het groepsrisico plaats te vinden bij besluiten die betrekking 

hebben op de voorgenoemde gebieden. 

 

Zoals hierboven is geconcludeerd zijn er momenteel geen situaties die knel-

punten opleveren voor wat betreft het plaatsgebonden risico. Tevens zijn er 

geen situaties waar de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico wordt over-

schreden. Het bestemmingsplan is conserverend van aard en laat bij recht 

geen ontwikkelingen toe die veel mensen aantrekt. Ontwikkelingen die wel 

mensen aantrekt zijn opgenomen in de flexibiliteitsbepalingen, waar uitslui-

tend van gebruik kan worden gemaakt indien het aspect externe veiligheid in 

voldoende mate is meegewogen. Hierdoor is het groeprisico door de gemeente 

te verantwoorden. 

 

C o n c l u s i e  

- Het plaatsgebonden risicocontour (10
-6
) van de Bevi-inrichtingen wordt 

opgenomen en voorzien van een regeling. 

- Voor de gasleidingen wordt de aan te houden afstand ter weerszijden 

van de leidingen in het bestemmingsplan vastgelegd. 

- Voor de Betuweroute wordt een zone van 30 m aan weerszijden opge-

nomen die uitsluitend na advies van de brandweer nieuwe ontwikkelin-
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gen mogelijk maakt, alsmede voor de bescherming zorgt van de aanwe-

zige voorzieningen in het kader van externe veiligheid. 

5 . 3 . 4   

G e l u i d  

In het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) bevinden zich langs wegen geluids-

zones. In buitenstedelijk gebied geldt voor wegen, bestaande uit vijf of meer 

rijstroken een zone van 600 m, voor drie of vier rijstroken een zone van 400 m 

en voor wegen bestaande uit één of twee rijstroken een zone van 250 m, ge-

meten vanuit de as van de weg. Binnen de zone moet in het geval van een 

nieuwe situatie met een geluidsgevoelige bestemming onderzoek worden ver-

richt naar de optredende geluidsbelasting. Een aantal wegen heeft geen zone, 

te weten: 

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt. 

 

Binnen het plangebied zijn geen wegen waarvoor een maximum snelheid geldt 

van 30 km/uur. Voor de overige wegen buiten de bebouwde kom geldt een 

geluidszone van 250 m.  

Nieuwe situaties binnen de zones van deze wegen moeten in beginsel voldoen 

aan de voorkeursgrenswaarde 48 dB. Daarboven kan in een beperkt aantal 

gevallen onder voorwaarden een ontheffing worden verleend.  

Voor nieuwe ontwikkelingen waarvoor het bestemmingsplan gewijzigd wordt 

moet rekening gehouden worden met de Wet geluidhinder. Nieuwbouw binnen 

de mogelijkheden van het bestemmingsplan moeten voldoen aan het Bouwbe-

sluit zodat ook via deze weg rekening wordt gehouden met geluid.  

 

Spoorlijnen hebben ook een geluidszone. De Betuweroute heeft een zone van 

600 m aan weerszijde van het spoor. Ook binnen deze zone zal bij nieuwe 

ontwikkelingen een akoestisch onderzoek moeten worden uitgevoerd. De voor-

keursgrenswaarde voor railverkeer is 55 dB. Net als voor wegverkeerlawaai 

moeten ontwikkelingen voldoen aan de Wet geluidhinder (Wgh), het geluidbe-

leid en het Bouwbesluit.  
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I n d u s t r i e l a w a a i  

In de Wgh is bepaald dat rond industrieterreinen waarop bepaalde krachtens 

de Wm aangewezen inrichtingen zijn gevestigd of zich mogen vestigen (grote 

lawaaimakers), een geluidszone moet zijn vastgesteld. Met deze zonering 

wordt beoogd rechtszekerheid te bieden aan zowel lawaaimakers als aan wo-

ningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. Lawaaimakers kunnen aan 

de ene kant hun geluidproducerende activiteiten niet onbeperkt uitbreiden ter 

bescherming van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen 

en buiten de zone. Aan de andere kant wordt, ter bescherming van hun akoes-

tische ruimte, voorkomen dat woningen en andere geluidgevoelige bestemmin-

gen te veel oprukken naar de lawaaimakers toe.  

 

Binnen de gemeente Lingewaal is geen gezoneerd bedrijventerrein gelegen. 

Wel vallen twee 50 dB-contour van industrieterreinen gelegen bij Leerdam en 

Gorinchem, binnen het plangebied.  

 

C o n c l u s i e  

Specifiek akoestisch onderzoek is voor dit bestemmingsplan niet noodzakelijk. 

In het bestemmingsplan zijn namelijk alleen de bestaande situaties vastgelegd. 

Daarnaast zijn ontwikkelingen opgenomen, voor zover deze reeds zijn voorzien 

van een voldoende ruimtelijke onderbouwing (zo nodig incl. akoestisch onder-

zoek). Daar waar het bestemmingplan mogelijkheden biedt, via een wijzigings-

bevoegdheid tot het bouwen van extra woningen of wooneenheden zal onder 

andere als voorwaarde bij de wijzigingsbevoegdheid opgenomen dat zo nodig 

akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Al met al wordt daardoor vol-

daan aan de eisen uit de Wgh. Het opnemen van de geluidszones is daarom 

niet noodzakelijk. 
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5 . 3 . 5   

L u c h t k w a l i t e i t  

 

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmple-

menteerd in de Wm. De in deze wet gehanteerde normen gelden overal, met 

uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstandighedenwet 

van toepassing). 

 

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wm in werking 

getreden. Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht-

kwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen van de luchtkwa-

liteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt rekening met nieuwe 

ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten 

die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden getoetst aan de 

normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit.  

De ministerraad heeft op voorstel van de minister van VROM ingestemd met 

het NSL. Het NSL is op 1 augustus 2009 in werking getreden. 

 

Ook projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de 

luchtkwaliteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor 

luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er voor een project 

sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm. In de AMvB-nibm is vast-

gelegd dat na vaststelling van het NSL of een regionaal programma een grens 

van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van maximaal 

1,2 µg/m
3
 NO2 of PM10) als ‘niet in betekenende mate’ wordt beschouwd.  

 

C o n c l u s i e  

Het bestemmingsplan krijgt een beherend karakter. Er worden beperkte ont-

wikkelingen toegelaten die niet leiden tot een substantiële toename van het 

verkeer. De verwachting is dat in de toekomst geen overschrijding van de 

luchtkwaliteitsnormen zullen plaatsvinden. Onderzoek naar de luchtkwaliteit 

kan derhalve achterwege blijven. 
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6 6  J u r i d i s c h e  

p l a n o p z e t  

6 . 1   

I n l e i d e n d e  r e g e l s  

Het bestemmingsplan voorziet in enkele inleidende regels. In deze paragraaf 

volgt een korte toelichting op deze regels. 

6 . 1 . 1   

B e g r i p p e n  

Het opnemen van begripsomschrijvingen is beperkt tot die begrippen, waarbij 

sprake is van een (mogelijk) afwijkende betekenis in het algemeen spraakge-

bruik en/of de technische begrippen, waarbij een vereenvoudigde omschrijving 

de leesbaarheid bevordert. 

6 . 1 . 2   

W i j z e  v a n  m e t e n  

Met het oog op het kunnen bepalen van de in de regels aangegeven oppervlak-

te, goot- en bouwhoogten en inhoud van bouwwerken is aangegeven waar en 

hoe deze worden gemeten. Tevens is aangegeven welke onderdelen van ge-

bouwen buiten beschouwing blijven bij het toepassen van de regels. Dit betref-

fen ondergeschikte bouwdelen zoals schoorstenen en antennes. 

6 . 2   

B e s t e m m i n g s r e g e l s  

6 . 2 . 1   

A g r a r i s c h  

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de keuzes om een tweetal 

agrarische bestemmingen in het plan op te nemen. Vervolgens wordt meer in 

detail in gegaan op de overige regelingen voor de agrarische bestemmingen. 

Deze regelingen zijn voor beide gebiedsbestemmingen nagenoeg gelijk. 

 

‘ A g r a r i s c h ’  e n  ‘ A g r a r i s c h  m e t  w a a r d e n ’  

Vanuit natuur- en landschappelijke overwegingen is onderscheid gemaakt tus-

sen het agrarisch gebied en het agrarisch gebied met natuur- en landschappe-

lijke waarden. Het onderscheid tussen beide agrarische bestemmingen is 

gemaakt vanwege de aanwezigheid van actuele landschappelijke en natuurwe-
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tenschappelijke waarden. De waarden in het landschap zijn kwetsbaar voor 

veranderingen die onder andere als gevolg van de ontwikkelingen binnen de 

landbouw te verwachten zijn. 

 

De begrenzing tussen beide gebieden is gebaseerd op: 

1. de bestemmingsplanregelingen, die voorheen voor het plangebied gol-

den; 

2. de zonering/subzonering uit het Streekplan Gelderland 2005; 

3. het actuele grondgebruik en de actuele natuur en/of landschapswaar-

den. 

Laatst genoemde landschappelijke en natuurwaarden zijn: 

- aardkundige waarden 

- beplantingselementen; 

- waterhuishouding (natte natuur/vochtige omstandigheden); 

- (kleinschalige) hoogteverschillen; 

- rustige omstandigheden/onverharde wegen; 

- openheid. 

Deze landschappelijke waarden waren reeds in de voorgaande bestemmings-

plannen gewaardeerd en in de voorschriften verwerkt. De waarden zijn voor 

het nieuwe bestemmingsplan opnieuw onderzocht, beschreven en gewaardeerd 

(Hoofdlijnennotitie). De resultaten zijn vertaald in het bestemmingsplan. 

  

Waar geen of betrekkelijk geringe waarden voorkomen heeft het gebied de 

bestemming ‘Agrarisch’ gekregen. De uitoefening van het agrarisch bedrijf 

staat hier voorop. Het overige deel van het agrarisch gebied is bestemd als 

‘Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden’. Naast de uitoefening 

van het agrarisch bedrijf speelt de bescherming van landschappelijke en na-

tuurwaarden hier een rol. Het onderscheid komt tot uitdrukking in de omge-

vingsvergunning voor het uitvoeren van werken en/of van werkzaamheden 

(voorheen aanlegvergunningenstelsel) en ook in de bestemmingsomschrijving. 

Bijvoorbeeld in de bescherming van de landschappelijke waarde ‘openheid’ in 

het gebied tussen Heukelum en Asperen dat aangewezen is als waardevol land-

schap De Regulieren en in de streekplanuitwerking ‘Kernkwaliteiten waardevol 

landschap’ verder is uitgewerkt, het gebied tussen het dorp Heukelum en de 

Nieuwe Zuiderlingedijk en het gebied tussen het Lingebos en de Spijkse Kwel-

dijk. 

In tabel 2 is een overzicht gegeven van de belangrijkste verschillen tussen 

beide bestemmingen. 
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T a b e l  2 .  V e r s c h i l l e n  i n  d e  b e s t e m m i n g e n  ‘ A g r a r i s c h ’  e n  ‘ A g r a r i s c h  

m e t  w a a r d e n ’  

 Agrarisch Agrarisch met waarden 

Bestemmingsomschrijving de uitoefening van een agrarisch bedrijf 

met een in hoofdzaak grondgebonden agra-

rische bedrijfsvoering staat voorop; 

boomkwekerijen zijn niet toegestaan ter 

plaatse van de aanduiding 'openheid'; 

de 'openheid' dient te worden behouden en 

te worden hersteld; 

 

 

de uitoefening van een agrarisch bedrijf 

met een in hoofdzaak grondgebonden agra-

rische bedrijfsvoering staat voorop; 

boomkwekerijen zijn niet toegestaan ter 

plaatse van de aanduiding 'openheid'; 

de 'openheid' dient te worden behouden en 

te worden hersteld; 

landschappelijke en natuurwaarden dienen 

te worden beschermd en behouden; 

 

Omgevingsvergunning-

plicht voor het uitvoeren 

van werken en werk-

zaamheden 

beperkt omgevingsvergunningsplichtig voor 

het uitvoeren van werken en werkzaamhe-

den; 

omgevingsvergunningplichtig voor het uit-

voeren van werken en werkzaamheden dat 

toeziet op het behouden van de natuur- en 

landschapswaarden; zo is een omgevings-

vergunning nodig voor het verlagen, vergra-

ven, ophogen of egaliseren van de bodem 

en voor het vellen of rooien van bossen en 

landschapselementen; 

Ontwikkelingsmogelijk-

heden 

ontwikkelingsmogelijkheden zijn er, waarbij 

rekening dient te worden gehouden met de 

bescherming van de waarde ‘openheid’; 

ontwikkelingsmogelijkheden zijn er, zij het 

dat in de plannen nadrukkelijk rekening 

dient te worden gehouden met het behou-

den van de bestaande natuur- en land-

schapswaarden, waaronder begrepen 

‘openheid’; 

in gebieden met de aanduiding EHS-natuur 

geldt de 'nee, tenzij'-benadering. Bestem-

mingswijziging is niet mogelijk, als daarmee 

de wezenlijke kenmerken of waarden van 

het gebied worden aangetast. Afwijken van 

deze regel is alleen mogelijk als het maat-

schappelijk belang groot is en er geen reële 

alternatieven zijn; 

in gebieden met de aanduiding weidevogel-

gebied geldt eveneens de ‘nee, tenzij’-

benadering, maar ontwikkelingen zijn mo-

gelijk op plaatsen waarvoor geen specifieke 

natuurdoelen zijn. Deze ontwikkelingen 

moeten dan wel de kernkwaliteiten van de 

EHS versterken en bijdragen aan het reali-

seren van de EHS. De provincie heeft de 

wezenlijke kenmerken en waarden beschre-

ven in de streekplanuitwerking Kernkwali-

teiten en omgevingscondities van de 

Gelderse ecologische hoofdstructuur. 

 

Beplanting, zoals houtwallen, laanbeplanting, erfsingels, solitaire monumenta-

le bomen, is geregeld in beide agrarische bestemmingen.  

 

Het plangebied kenmerkt zich door de grootschalige openheid van het komge-

bied en de open velden van het Nationale Landschap Nieuwe Hollandse Water-

linie. Het open komgebied is niet alleen visueel aantrekkelijk maar vormt een 

BEPLANTING 

OPENHEID 
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waardevol leefgebied voor fauna (weidevogels). De inundatiekommen en 

schootsvelden in de Hollandse Waterlinie maken deel uit van dit open gebied. 

Ter bescherming van deze landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische 

waarden is in het bestemmingsplan in beide agrarische bestemmingen de aan-

duiding ‘openheid’ opgenomen waar deze een belangrijke waarde vertegen-

woordigd.  

 

De combinatie van gebiedsbestemming en waarde-aanduiding is in de praktijk 

vooral van belang voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de desbetref-

fende percelen. In veel gevallen zal door middel van een omgevingsvergunning 

voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden, geen bouwwerken zijnde, 

worden getoetst of de waarden door bepaalde gebruiksvormen onevenredig 

worden geschaad. Het opnemen van een vergunningenstelsel zal alleen plaats-

vinden indien het gaat om belangrijke waarden die moeten worden beschermd 

en er sprake is van activiteiten die een serieuze bedreiging zijn voor die waar-

den. Om de waarde ‘Openheid’ in beide agrarische bestemmingen te bescher-

men is het aanleggen van opgaande beplanting gekoppeld aan een 

omgevingsvergunning en gelden er beperkingen bij het oprichten van bouw-

werken buiten bouwvlakken. 

 

B e s t em m i n g s om s ch r i j v i n g  

De hoofdfunctie van de agrarische bestemmingen is agrarische bedrijvigheid. 

Agrarische grondgebonden bedrijven zijn binnen de gehele agrarische bestem-

ming toegestaan, met dien verstande dat enkel bestaande agrarische grondge-

bonden bedrijven zijn toegestaan. 

 

Intensieve veehouderijen en bijzondere agrarische bedrijven zoals gebruiksge-

richte paardenhouderijen en glastuinbouwbedrijven krijgen een agrarische 

bestemming met een specifieke aanduiding. 

Deze vormen van agrarische activiteiten worden tot intensieve veehouderijen 

respectievelijk bijzondere agrarische bedrijven gerekend, indien deze agrari-

sche activiteiten substantieel deel uitmaken van het bedrijf. Deze agrarische 

bedrijven krijgen overwegend dezelfde bouwmogelijkheden als de grondge-

bonden bedrijven. Vanwege de ruimtelijke en milieuhygiënische uitstraling is 

omschakeling van agrarisch bedrijf naar intensieve veehouderij en bijzonder 

agrarisch bedrijf niet mogelijk. Zo kunnen sommige activiteiten een ongewens-

te invloed uitoefenen op natuur en milieu, zoals stank, lawaai en toenemende 

verkeersbewegingen. Er geldt geen procedure als zij wensen om te schakelen 

naar een grondgebonden agrarisch bedrijf.  

 

In de regels is in artikel 1 een definitie opgenomen van het begrip ‘intensieve 

veehouderij’. In de definitie wordt aangegeven dat een intensieve veehouderij 

als hoofdtak en als neventak bij een grondgebonden bedrijf kan worden aan-

gemerkt als intensieve veehouderij. Deze definiëring vloeit mede voort uit de 

uitkomsten van het planMER.  

AGRARISCHE BEDRIJVEN 

 

BIJZONDERE AGRARISCHE 

BEDRIJVEN 

 

ONDERGRENS INTENSIEVE 

VEEHOUDERIJ 
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De definitie geeft echter geen antwoord op de vraag hoe groot de intensieve 

veehouderij-neventak binnen een gemengd bedrijf moet zijn om als intensieve 

veehouderij te worden aangemerkt.  

Om een ondergrens voor de neventak te bepalen is gekozen voor het hanteren 

van een norm in nederlandse grootte eenheden (nge
18

). Dat is een praktische 

vorm, aangezien uit de milieuvergunningen snel het aantal dieren is af te lei-

den. Het aantal dieren is eenvoudig om te zetten in het aantal NGE (bijv. op 

de website www.lei.nl).  

Als ondergrens is daarbij de norm 5 NGE gekozen; een norm die enigszins ver-

gelijkbaar is met 250 m² aan oppervlakte. Zo staat 5 NGE voor 125 vleesvar-

kens of 3.500 mestkuikens. Een vergelijking van NGE’s met m² levert het 

volgende beeld op: 

- vleesvarkens: 250 m² = circa 190 dieren = 7 NGE; 

- legkippen 250 m² = circa 3.000 dieren = 8 NGE; 

- vleeskalveren 250 m² = circa 86 dieren = 10 NGE. 

Ook op een andere manier is een ondergrens van 5 NGE te beredeneren: vol-

gens het CBS geldt 20 NGE als grens tussen hobbymatige en bedrijfsmatige 

agrarische activiteiten. Anders gezegd 20 NGE is de ondergrens voor een nog 

reëel agrarisch bedrijf. Om een bedrijf als (volledig) grondgebonden aan te 

kunnen merken moet een eventuele intensieve tak minder dan 33% van de 

bedrijfsactiviteit uitmaken. Wil het een gemengd bedrijf zijn, dan dient de 

intensieve neventak meer dan 33% en minder dan 66% te vertegenwoordigen. 

Om als intensieve hoofdtak door te kunnen gaan dient de intensieve compo-

nent meer dan 66% van de bedrijfsactiviteiten uit te maken. In geval van een 

nog een reëel agrarisch gemengd bedrijf van 20 NGE dient een intensieve ne-

ventak dus meer dan 33% te vertegenwoordigen, d.w.z. 6,6 NGE.  

 

Bij het bepalen van de vraag of een agrarisch bedrijf valt onder de definitie 

van een intensieve veehouderij moet worden voorkomen dat kleine bedrijven 

of hobbymatige bedrijven onder de definitie van intensieve veehouderij gaan 

vallen. Immers ook bij dergelijke kleine hobbymatige bedrijven kan sprake zijn 

van een intensieve veehouderijtak van meer dan 5 NGE (resp. een intensieve 

veehouderijtak met een grotere oppervlakte dan 250 m²). In de definitie van 

agrarisch bedrijf wordt evenwel aangegeven dat er sprake moet zijn van het 

‘bedrijfsmatig produceren’ van vee, pluimvee en nertsen.  

 

In het bestemmingsplan zijn fruitteelt- (waaronder begrepen boomgaarden), 

vollegrondstuinbouwbedrijven en boomteeltbedrijven bestemd als grondge-

bonden agrarische bedrijven. Wel zijn fruitteelt- en boomteeltbedrijven uitge-

sloten in gebieden met de waarde ‘openheid’. In de gebieden met de 

bestemming ‘Agrarisch met waarden’ is in het stelsel van een omgevingsver-

                                                   
18 NGE 's zijn verhoudingsgetallen die een vergelijking mogelijk maken van de omvang van 

agrarische bedrijven. Elk diersoort en elk hectare gewas worden daarbij omgerekend in 

geldswaarde. Hierbij wordt rekening gehouden met regionale verschillen en met de 

geldontwaarding. Elke 2 jaar worden de NGE- normen aangepast, waardoor ze actueel 

blijven. 

FRUITTEELT-, VOLLE-

GRONDSTUINBOUW-  EN  

BOOMTEELTBEDRIJVEN 

(BOOMKWEKERIJEN) 

http://www.lei.nl/
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gunning voor het uitvoeren van werken en/of van werkzaamheden met ver-

bodsbepalingen van toepassing. In deze gevallen biedt de vergunningverlening 

de gemeente de mogelijkheid een nadere afweging te maken in hoeverre de 

waarden beschermd moeten worden. 

In de gebruiksregels van beide agrarische bestemmingen is geregeld dat binnen 

een afstand van 50 m van (bedrijfs-)woningen, sport-, recreatie- en maat-

schappelijke voorzieningen boomgaarden niet zijn toegestaan. Deze regel is 

opgenomen in verband met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het plan 

bevat tevens een regeling om onder voorwaarden af te wijken.  

 

Voor voornoemde bedrijven is het soms noodzakelijk teeltondersteunende 

voorzieningen (TOV) te gebruiken. In de regels is TOV als volgt gedefinieerd: 

‘voorziening in, op of boven de grond die door agrarische bedrijven met plant-

aardige teelten wordt gebruikt om de volgende doelen na te streven:  

- verbetering van de productie, onder meer door teeltvervroeging en -

verlating, terugdringing van onkruidgroei en beperking van vraatschade; 

- verbetering van de arbeidsomstandigheden, onder meer door gewassen 

verhoogd te telen; 

- bereiken van positieve effecten op milieu en water (bodembescherming, 

terugdringen onkruidbestrijding, effectief omgaan met water). 

Teeltondersteunende voorzieningen zijn: afdekfolies en acryldoek, vlakveldsfo-

lie, vraatnetten en insectengaas, lage tunnels tot maximaal 50 cm, hagel- en 

schaduwnetten, aardbeiteelttafels, antiworteldoek kassen en schaduwhallen.’ 

 

In beide agrarische bestemmingen is geregeld dat uitsluitend teeltondersteu-

nende voorzieningen zijn toegestaan in de vorm van hagelnetten en schaduw-

netten.   

 

B o uw r e g e l s  

In beide agrarische bestemmingen hebben de bestaande agrarische bedrijven 

een bebouwingsvlak gekregen waarbinnen ze de bebouwing moeten groeperen, 

inclusief mest-, sleufsilo’s en opslag van grasrollen. 

Bij de toekenning van bouwvlakken zijn voor wat betreft de omvang en vorm-

geving de volgende factoren van in de overweging betrokken: 

1. De bestaande situatie. 

De agrarische bedrijven beschikken in ieder geval over een geldige milieu-

vergunning of -melding en er moet feitelijk sprake zijn van een bedrijf in 

werking. 

2. Rond het agrarisch bedrijf is een bouwperceel getrokken. 

Het bouwperceel, dat wil zeggen ‘een aaneengesloten stuk grond, waarop 

krachtens het plan een ‘functioneel zelfstandige, bij elkaar behorende be-

bouwing is toegelaten’ is het in gebruik zijnde erf op het moment van de 

vaststelling van dit bestemmingsplan, voor zover legaal. Tot het perceel is 

in ieder geval gerekend de bebouwing en voorzieningen benodigd voor het 

bedrijf, waaronder begrepen bedrijfswoning(en), bedrijfsgebouwen, kas-

sen, (toren)silo's, windmolens, mestsilo's/-zakken/-opslag, hooiopslag, 

TEELTONDERSTEUNENDE 

VOORZIENINGEN 

TOEKENNING AGRARISCH 

BOUWVLAK 
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voedersilo's/-platen, buitenrijbak, stapmolen, longeercirkel, waterbassins, 

bijgebouwen, tuin, groenvoorzieningen/erfbeplanting. 

3. Bij het toekennen van de bouwvlakken is een uitbreiding toegestaan van 

20% bij recht, waarbij de uitbreiding in de meeste gevallen aan de achter-

zijde van het perceel is geprojecteerd. 

Bij het bepalen van het bouwperceel is gebruikgemaakt van een combina-

tie van gegevens: kadastrale kaart, luchtfoto's, milieuvergunning/-

melding, veldinventarisatie, inclusief de gegevens uit de Basisregistraties 

Adressen en Gebouwen. 

 

In de bouwregels is onderscheid gemaakt tussen het bouwen binnen en buiten 

het bouwvlak.  

Binnen het bouwvlak zijn de volgende bouwwerken toegestaan: 

a. de bij één agrarisch bedrijf behorende bedrijfsgebouwen; 

b. paardenbakken tot een oppervlakte van 800 m
2
; 

c. andere bouwwerken, waaronder begrepen mestplaten, mestsilo's, sleuf-

silo’s en kuilvoeropslag. Sleufsilo’s en kuilvoerplaten horen binnen het 

bouwvlak te liggen. 

 

O n t w i k k e l i n g s m og e l i j k h ed e n  

De bouwmogelijkheden voor agrarische gebouwen zijn in het bestemmingsplan 

vastgelegd op een goothoogte van 6 m en een bouwhoogte van 10 m. Om te-

gemoet te komen aan de wens om hoger te mogen bouwen in het buitengebied 

is een afwijkingsbevoegdheid in het plan opgenomen om de hoogtematen te 

kunnen verhogen indien dat in het belang is van de agrarische bedrijvigheid. 

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn ten behoeve van moderne bewaarplaatsen 

voor opslag voor kisten. Deze bewaarplaatsen vragen veelal om een hogere  

goothoogte van minimaal 10 meter. De gemeente beschikt met dit instrument 

over een nadere afwegingsmogelijkheid om bijvoorbeeld de stedenbouwkundi-

ge kwaliteit te toetsen van het bouwplan. 

 

Het bestemmingsplan biedt via een afwijkingsbevoegdheid mogelijkheden om 

onder voorwaarden vormverandering van het bouwvlak te realiseren. Daarvoor 

is een concreet plan nodig aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of aan 

de voorwaarden van een dergelijke afwijkingsbevoegdheid kan worden vol-

daan.  

Door middel van een wijzigingsbevoegdheid is onder voorwaarden een uitbrei-

ding van het bouwvlak toegestaan tot maximaal 2 ha voor grondgebonden be-

drijven en maximaal 1,5 ha voor paardenhouderijen en glastuinbouwbedrijven. 

De voorwaarden hebben in ieder geval betrekking op de landschappelijke in-

passing en er dient rekening gehouden te worden met de aanwezige waarden, 

waaronder cultuurhistorie en natuur. Tot slot is van belang te melden dat 

voornoemde ontwikkelingsmogelijkheden niet van toepassing zijn op het deel 

van het bedrijf dat als intensieve veehouderij dient te worden aangemerkt. De 

uitkomsten van het PlanMER geven te zien dat er voor dit type bedrijven of 

neventakken bij gemengde bedrijven geen uitbreidingmogelijkheden aanwezig 

zijn. 

AFWIJKINGSREGEL VOOR 

BOUWHOOGTES 

VORMVERANDERING C.Q. 

VERRUIMING AGRARISCH 

BOUWVLAK 
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Het plan biedt geen mogelijkheden voor omschakeling van grondgebonden 

bedrijven naar intensieve veehouderij of bijzondere agrarische bedrijven. De 

gemeente acht deze ontwikkelingsmogelijkheden niet wenslijk vanwege de 

ruimtelijke en milieuhygiënische gevolgen. Immers, intensieve veehouderijbe-

drijven en bijzondere agrarische bedrijven kennen in veel gevallen een andere 

ruimtelijke en milieuhygiënische uitstraling, zoals grotere gebouwen en geur-

hinder. Omschakeling van intensieve veehouderij of bijzondere agrarische 

bedrijven naar grondgebonden bedrijven is bij recht mogelijk.  

 

Nieuwvestiging van agrarische bedrijven, ongeacht het type bedrijf, is in het 

bestemmingsplan uitgesloten 

 

Het bestemmingsplan bevat een wijzigingsmogelijkheid om een tweede be-

drijfswoning te realiseren bij agrarische bedrijven. Onder bepaalde voorwaar-

den kan aan de medewerking voor het bouwen van een tweede dienstwoning 

worden meegewerkt. Deze mogelijkheden zijn via de voorwaarden beperkt. 

Immers, de noodzaak van een extra bedrijfswoning is door technologische mo-

gelijkheden in veel gevallen minder urgent. Bovendien is in het gemeentelijk 

beleid aangegeven dat zeer terughoudend moet worden omgegaan met nieuwe 

woningen in het buitengebied. Voorwaarden waar een concreet onderbouwd 

verzoek minimaal aan dient te voldoen zijn: 

- aangetoond dient te zijn dat sprake is van een noodzakelijk en intensief 

toezicht gedurende 24 uur per dag dat slechts door twee volwaardige 

arbeidskrachten kan worden verricht en dat het bedrijf duurzame werk-

gelegenheid biedt aan twee volwaardige arbeidskrachten; 

- de tweede bedrijfswoning dient op een afstand van minimaal 3 m van de 

zijdelingse perceelsgrens te worden gebouwd en op een afstand van 

maximaal 20 m van de eerste bedrijfswoning te worden opgericht, ten-

zij een kortere afstand stedenbouwkundig niet aanvaardbaar is. In dat 

geval moet advies worden ingewonnen bij de gemeentelijke steden-

bouwkundige;  

- de inhoud mag niet meer bedragen dan 750 m³ per woning met een 

goothoogte van maximaal 6 m en een bouwhoogte van maximaal 10 m; 

- de afstand van de woning tot de as van de aanliggende weg dient ste-

denbouwkundig aanvaardbaar te zijn; 

- voldaan dient te zijn aan de bij of krachtens de Wet geluidhinder ge 

stelde bepalingen. 

Daarnaast gelden algemene voorwaarden, zoals de wettelijke bepalingen inza-

ke het onderzoek naar natuurwaarden, archeologie, bodem, externe veilig-

heid, geur, luchtkwaliteit en water. 

 

Door middel van een afwijking via een omgevingsvergunning wordt de huisves-

ting van seizoensarbeiders (tijdelijke arbeidskrachten) mogelijk gemaakt. Aan 

deze afwijking via een omgevingsvergunning zijn voorwaarden verbonden. 

Loonwerkers worden in dit verband niet aangemerkt als tijdelijke arbeids-

krachten. Loonwerkers worden gezien als werknemers in dienst van een loon-

OMSCHAKELINGS-

MOGELIJKHEDEN 

NIEUWVESTIGING  

AGRARISCHE BEDRIJVEN 

TWEEDE DIENSTWONING 

BIJ AGRARISCHE  

BEDRIJVEN 

HUISVESTING SEIZOENSAR-

BEIDRS (TIJDELIJKE AR-

BEIDSKRACHTEN) 
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werkbedrijf. In de meeste gevallen betreft het agrarische loonwerkbedrijven; 

bedrijven die een groot machinepark bezitten met werknemers (loonwerkers) 

die deze machines kunnen bedienen. De loonwerker wordt met machine en al 

ingehuurd om bepaalde werken uit te voeren; dit gebeurt meestal op basis van 

een bepaald uur- of hectaretarief. 

 

Bestaande nevenactiviteiten binnen de agrarische bestemmingen zijn voorzien 

van de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – nevenactiviteit’. Door mid-

del van een afwijking bij een omgevingsvergunning zijn nevenactiviteiten toe-

gestaan op gronden welke niet zijn gelegen ter plaatse van de aanduiding 

‘specifieke vorm van agrarisch – nevenactiviteit’. Uitsluitend zijn nevenactivi-

teiten toegestaan die zijn opgenomen in bijlage 3 van de regels. Daarnaast 

mag de omvang van de nevenactiviteiten niet meer bedragen dan 25% van de 

oppervlakte van de aanwezige gebouwen, tot een maximum van 350 m
2
. In 

afwijking op deze regel mag ten behoeve van de functie horeca niet meer dan 

250 m
2
 van de oppervlakte van gebouwen worden gebruikt. 

6 . 2 . 2   

B e d r i j f  

B e s t em m i n g s om s ch r i j v i n g  

De niet-agrarische bedrijven in het plangebied zijn voorzien van de bestem-

ming ‘Bedrijf’. Bedrijven uit categorie 1 en 2 van de in bijlage 1 opgenomen 

Staat van bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan binnen het plangebied. Bedrijven 

met een hogere categorie zijn specifiek aangeduid door middel van de aandui-

ding ‘specifieke vorm van bedrijf – afwijkende milieucategorie’. Indien een 

bedrijf uit een afwijkende categorie dan milieucategorie 1 en 2 stopt is het 

mogelijk om een bedrijfsactiviteit van milieucategorie 1 en 2 uit te oefenen op 

deze locatie.  

 

B o uw r e g e l s  

In de bouwregels is een regeling opgenomen om de oppervlakte van bedrijfs-

gebouwen uit te breiden. Het is toegestaan om bedrijfsgebouwen buiten het 

bouwvlak te realiseren, mits de oppervlakte van gebouwen buiten het bouw-

vlak niet meer bedraagt dan 20% van het bestaande bebouwde oppervlak per 

bouwperceel tot een maximum van 375 m
2
. Deze regeling is in overeenstem-

ming met het regionaal beleid en de Ruimtelijke Verordening Gelderland van 

de provincie Gelderland. 

 

O n t w i k k e l i n g s m og e l i j k h ed e n  

Het bestemmingsplan bevat een minimale afstand tot de erfgrens van 3 m. Het 

plan bevat een afwijkingsbevoegdheid om op een kortere afstand gemeten 

vanaf de erfgrens te kunnen bouwen, indien dit stedenbouwkundig en/of land-

schappelijk aanvaardbaar is. 

Een algemene afwijkingsbevoegdheid is verder opgenomen om 10% af te kun-

nen wijken van de vastgelegde maten.  

NEVENACTIVITEITEN 
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Voorts bevat het plan afwijkingsregels om bestaande bouwvlakken binnen de 

bestemmingsvlakken van vorm te laten veranderen en een regeling om tot 

verplaatsing/concentratie van de bouwvlakken binnen de bestemmingsvlakken 

te komen indien dit leidt tot een verbetering van de stedenbouwkundige kwali-

teit. De vormverandering of verplaatsing/concentratie moet milieuhygiënisch 

aanvaardbaarheid zijn. 

 

Het plan bevat tevens een regeling voor omschakeling naar bedrijfsactiviteiten 

uit een lagere milieucategorie (categorie 1 en 2), zij het dat (grootschalige) 

detailhandel niet is toegestaan en dat rekening gehouden moet worden met de 

verkeersaantrekkende werking van het nieuwe bedrijf. 

6 . 2 . 3   

G e m e n g d  –  1  e n  G e m e n g d  –  2  

De gemengde bestemmingen zijn opgenomen voor de forten in het plangebied. 

De bestemming ‘Gemengd – 1’ is opgenomen voor het Fort bij de Nieuwe Steeg 

en ‘Gemengd – 2’ is opgenomen voor Fort Vuren. Deze bestemmingen komen 

overeen met de geldende bestemmingsplannen voor deze forten. 

6 . 2 . 4   

G r o e n  

B e s t em m i n g s om s ch r i j v i n g  

In het plangebied is aan een beperkt aantal percelen de bestemming ‘Groen’ 

toegewezen. Deze gronden zijn bestemd voor groenvoorzieningen en instand-

houding van landschappelijke en ecologische voorzieningen en waarden. De 

natuurlijke- en landschappelijke kwaliteiten zijn ten opzichte van gronden met 

de bestemming ‘Natuur’ beperkter.  

 

B o uw r e g e l s  

Op of in deze gronden is het bouwen van gebouwen enkel toegestaan ten be-

hoeve van nutsvoorzieningen en elektrotechnische systemen. De oppervlakte 

van deze gebouwen mag niet meer bedragen dan 30 m
2
. 

6 . 2 . 5   

H o r e c a  

B e s t em m i n g s om s ch r i j v i n g  

De bestemming ‘Horeca’ is opgenomen ten behoeve van de restaurants in het 

plangebied. Uitsluitend horeca, categorie 2, is toegestaan binnen deze be-

stemming. Dit zijn inrichtingen die geheel of in overwegende mate gericht zijn 

op het verstrekken van maaltijden of etenswaren die ter plaatse genuttigd 

dienen te worden. Daaronder worden begrepen: cafetaria/snackbar, fastfood 

en broodjeszakenlunchroom, konditorei, ijssalon/ijswinkel koffie en/of tea-

room, afhaalcentrum, eetwinkels, restaurant.  
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B o uw r e g e l s  

De gebouwen zijn in principe uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak. 

Daarnaast is het mogelijk om buiten het bouwvlak gebouwen te bouwen, mits 

de oppervlakte van gebouwen buiten het bouwvlak niet meer bedraagt dan 20% 

van de oppervlakte van het bouwvlak per bouwperceel.  

De goot- en bouwhoogte zijn weergegeven op de kaart. 

6 . 2 . 6   

M a a t s c h a p p e l i j k  

B e s t em m i n g s om s ch r i j v i n g  

De maatschappelijke functies binnen het plangebied zijn voorzien van een 

maatbestemming. De begraafplaats is voorzien van de aanduiding ‘begraaf-

plaats’ en de brandweerkazerne is voorzien van de aanduiding ‘brandweerka-

zerne’. De functies zijn niet inwisselbaar ten opzichte van elkaar en het is ook 

niet mogelijk om op deze locaties andere maatschappelijke voorzieningen te 

realiseren. 

 

B o uw r e g e l s  

De gebouwen zijn in principe uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak. 

Daarnaast is het mogelijk om buiten het bouwvlak gebouwen te bouwen, mits 

de oppervlakte van gebouwen buiten het bouwvlak niet meer bedraagt dan 20% 

van de oppervlakte van het bouwvlak per bouwperceel. Het bouwvlak mag 

volledig worden bebouwd, tenzij de gronden zijn voorzien van de aanduiding 

‘maximum bebouwingspercentage’. In dat geval mag het bebouwingspercenta-

ge niet meer bedragen dan aangegeven.  

De goot- en bouwhoogte zijn weergegeven op de kaart. 

6 . 2 . 7   

N a t u u r  

Binnen de bestemming ‘Natuur’ zijn de nader te onderscheiden karakteristieke 

bos- en natuurgebieden geregeld. De bestaande natuur- en bosgebieden, hout-

singels en houtwallen zijn bestemd.  

In de bestemmingsomschrijving is begrepen de instandhouding van de natuur- 

en landschapswaarden in de volgende natuur- en bosgebieden: 

1. de Zuiderlingedijk en Diefdijk-Zuid met de oeverlanden van de rivier de 

Linge en de daarbij behorende landschapselementen, begroeiingen en 

soorten, waaronder begrepen grienden, kleine elzenbroekbosjes, moe-

rasruigten, grotezeggenmoerassen en diverse typen water- en verlan-

dingsvegetatie en nat bloemrijk schraalland; 

2. de uiterwaarden van de Waal met moerassen en nat grasland, afgewis-

seld met afgetichelde graslanden, grienden en kleinere wateren, zoals 

doorbraakwielen, klei- en zandputten, sloten en poelen; 

3. weidevogelgebieden Het Leuvensche veld, de Rietkampen en Broekgraaf 

met vochtige graslandgebieden; 
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4. botanisch waardevol grasland het Hooge veld met natte percelen en 

bloemrijk schraalland. 

 

De verspreid in het plangebied gelegen natuurgebieden en kleinschalige na-

tuur- en landschapselementen, zoals houtsingels en houtwallen, zijn eveneens 

bestemd tot natuur. Bij deze bestemmingen is uitgegaan van een minimale 

omvang van  0,5 ha en/of een lengte van 100 m. In de omschrijving is het be-

houd, het herstel en de ontwikkeling van kleinschalige natuur- en landschaps-

elementen en de bescherming en instandhouding van de eendenkooien met 

bosjes, oude knotessen en knotwilgen begrepen. 

 

Teneinde een relatie te leggen met de natuurbeschermingswetgeving, zijn voor 

het 'Zuiderlingedijk' en Diefdijk-Zuid' expliciet in de bestemmingsomschrijving 

de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied vermeld, waar-

onder tevens begrepen bouwwerken ten behoeve van onderhoud en beheer. 

Onder het begrip ‘instandhouding’ wordt een geheel aan maatregelen verstaan 

die nodig zijn voor het behoud of herstel van natuurlijke habitats en populaties 

van wilde dier- en plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding. 

 

B o uw r e g e l s  

Het plan bevat voor de bestemming ‘Natuur’ geen bebouwingsmogelijkheden. 

Enkel bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegestaan. 

 

L i n g e l a n d j e s  

Voor de Lingelandjes is in de bestemming ‘Natuur’ een eigen regeling opgeno-

men. De gronden hebben de aanduiding 'Lingelandjes' gekregen. In artikel 39 

'Overgangsrecht' is de volgende bepaling opgenomen: Ter plaatse van de aan-

duiding 'Lingelandjes' is kleinschalige oeverrecreatie toegestaan, met dien 

verstande dat de bevoegdheid tot het gebruik van deze gronden ten behoeve 

van kleinschalige oeverrecreatie, is beperkt tot de eigenaren welke zijn weer-

gegeven in de bijlage. Ter verduidelijking is in artikel 1 het begrip ‘kleinschali-

ge oeverrecreatie’ nader gedefinieerd. 

Ter plaatse van de aanduiding 'Lingelandjes' is geen bebouwing toegestaan. In 

een tweetal situaties is hierop een uitzondering gemaakt, omdat in deze geval-

len een bouwvergunning van gemeentewege in het verleden aan de eigenaar is 

verleend. De gemeente respecteert deze rechten door deze vergunde bouw-

werken in het bestemmingsplan te regelen. 

De bijlage omvat de lijst met eigenaren en de desbetreffende percelen. 

Daarmee is het gebruik van de Lingelandjes toegestaan voor zover het zich 

uitstrekt tot het gebruik van de gronden ten behoeve van kleinschalige oever-

recreatie. Voorts is het gebruik van de gronden van de Lingelandjes onder het 

persoongebonden overgangsrecht gebracht. Dit laatste wil zeggen dat bij ver-

koop van de gronden aan derden het gebruik van de landjes voor kleinschalige 

oeverrecreatie dient te worden beëindigd. 

 

VERSPREID GELEGEN 

NATUURGEBIEDEN EN 

KLEINSCHALIGE NATUUR- 

EN LANDSCHAPSELEMEN-

TEN 

 

RELATIE BESTEMMINGS-

PLAN MET NATUUR-

BESCHERMINGSWET 
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Voor wat betreft de bebouwing geldt het vastgestelde uitsterfbeleid. Tegen 

bebouwing die op 6 juli 2010 aanwezig was, wordt vooralsnog niet handhavend 

opgetreden.  

 

O n t w i k k e l i n g s m og e l i j k h ed e n  

Het bestemmingsplan bevat enkele mogelijkheden om af te wijken via een 

omgevingsvergunning om bebouwing te realiseren ten behoeve van een doel-

matige inrichting en beheer van natuurgebieden. Deze afwijkingsregels hebben 

betrekking op de oppervlakte en de goothoogte van de gebouwen. Bovendien 

wordt slechts vergunning verleend indien de noodzaak voor het oprichten van 

een gebouw uit een oogpunt van beheer en onderhoud respectievelijk natuur-

educatie wordt aangetoond en mag er in geen geval sprake zijn van een on-

evenredige afbreuk aan de aanwezige landschapswaarden. Voorts bevatten de 

regels mogelijkheden voor realisering van schuilgelegenheden voor wandelaars 

en fietsers. 

 

Het bestemmingsplan bevat een wijzigingsbevoegdheid om agrarische gronden 

om te zetten in bestemming ‘natuur’ indien deze gronden in eigendom zijn 

verkregen van een natuur- en landschapsbeherende instantie. 

 

Delen van het plangebied zijn aangewezen als beoogd natuurgebied ten behoe-

ve van de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een 

samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke na-

tuurgebieden. De belangrijkste bestaande natuurgebieden in het plangebied 

maken al deel uit van de EHS. De EHS is onder te verdelen in EHS-natuur  en 

EHS-verweving. In het plangebied betreft het voornamelijk weidevogelgebie-

den. Om deze reden is een aantal agrarische gebieden nader aangeduid als 

‘weidevogelgebied’. Ecologische verbindingszones komen in het plangebied 

niet voor. Binnen de ‘EHS-Natuur’ is de ontwikkeling van natuur voorzien. Veel 

EHS-gronden zijn thans (nog) bedrijfsmatig agrarisch grondgebruik. Vanwege 

de actuele of potentiële natuurwaarden en een kenmerkende of bijzondere 

hydrologische situatie zijn deze gebieden bestemd tot ‘Agrarisch met waarden 

– natuur- en landschapswaarden’. Het huidige agrarische gebruik op deze gron-

den is toegestaan. Wel geldt ter plaatse het stelsel van een omgevingsvergun-

ning voor het uitvoeren van werken en/of van werkzaamheden met 

verbodsbepalingen en is er sprake van beperkte ontwikkelingsmogelijkheden in 

het gebruik van de gronden en de (nieuwe) bebouwing uit oogpunt van behoud, 

herstel en/of ontwikkeling van de aanwezige natuur- landschaps- en cultuur-

historische waarden (‘nee, tenzij-benadering’). Deze gebieden moeten in 

combinatie met het agrarische gebruik namelijk geschikt blijven voor een toe-

komstige inrichting als natuurgebied. 

De gronden zijn om deze reden als ‘EHS-Natuur’ en ‘weidevogelgebied’ aange-

duid. 

 

Voor ontwikkelingen in de EHS geldt de ‘Nee, tenzij-benadering’. In de Ruimte-

lijke Verordening Gelderland is vastgelegd dat in een bestemmingsplan gron-

den gelegen binnen de EHS geen bestemmingen toe worden gestaan die kunnen 

GEBOUWEN TEN BEHOEVE 

VAN BEHEER 

ONTWIKKELING EHS 

NEE, TENZIJ-BENADERING 
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leiden tot een aantasting van de wezenlijke kenmerken of waarden van het 

gebied. In de streekplanuitwerking ‘Kernkwaliteiten en omgevingscondities van 

de Gelderse EHS’ staat omschreven “dat een bestemmingsplanwijziging niet 

mogelijk is als daarmee de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied 

significant worden aangetast, tenzij er geen reële alternatieven zijn en er 

sprake is van redenen van groot openbaar belang. Om te kunnen bepalen of de 

wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied significant worden aange-

tast, moet het bevoegd gezag erop toezien dat hiernaar door initiatiefnemer 

onderzoek wordt verricht. Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken zal 

de provincie de te behouden wezenlijke kenmerken en waarden per gebied 

specificeren.” 

Gelet op het voorgaande sluit dit bestemmingsplan ontwikkelingen in de EHS-

Natuur uit. Ontwikkelingen in de EHS-Natuur maakt de gemeente derhalve 

alleen mogelijk na uitvoerig onderzoek en via een afzonderlijke bestemmings-

planprocedure. 

In gebieden met de aanduiding ‘weidevogelgebied’ zijn onder voorwaarden 

mogelijkheden voor de ontwikkeling van andere functies.  

 

De provincie Gelderland heeft de gronden met de nadere aanduiding ‘weidevo-

gelgebied in het plangebied als EHS-verweving aangewezen, omdat de provin-

cie aan de gronden belangrijke natuurdoeltypen ‘water’, ‘nat matig 

voedselrijke graslanden’ en ‘weidevogelgraslanden’ heeft toegekend. De 

streekplanuitwerking ‘kernkwaliteiten en omgevingscondities van de Gelderse 

ecologische hoofdstructuur (mei 2006) bevat een uitvoerige verantwoording 

van de keuzes waarom delen van het voorliggende plangebied zijn aangewezen 

als EHS-natuur of EHS-verweving: “De natuurwaarden van de Lingeoevers zijn 

zeer gevarieerd: bijzondere oude landgoedbossen, rietmoerassen, grienden, 

orchideeënrijke graslanden. De Linge is ook voor vissen een belangrijke schakel 

tussen de rivier en de polderwateren. Langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie 

liggen vele kleine moerasjes en kolken en het moerasgebied bij de Nieuwe 

Zuiderlingedijk. Dit laatste gebied is van grote betekenis voor moerasvogels 

met als absolute topper een purperreigerkolonie. Veel opgaand bos is ontstaan 

door verdroging van rietmoeras of doorplant van griend. Lokaal komt de zeld-

zame heikikker voor. Grote delen van de voormalige inundatiegebieden zijn 

van belang voor weidevogels en ganzen. Een deel van dit gebied is aangewezen 

als Habitatrichtlijngebied: Het gaat met name om de Zuiderlingedijk en de 

Diefdijk Zuid met kleine delen van de oeverlanden van de Linge. Dit gebied is 

aangewezen vanwege het voorkomen van de habitattypen alluviale bossen, 

ruigten en zomen en kalkmoerassen en de soorten bittervoorn, grote en kleine 

modderkruiper en kamsalamander.” 

 

In de provinciale verordening staat vermeld dat in de EHS-verweving onderde-

len van de EHS niet voor 100% zijn belegd met natuurdoelen. Het zijn zoekge-

bieden waar de precieze locatie van natuurdoelen nog niet vast staat. 

Ontwikkelingen en initiatieven voor bijvoorbeeld aanpassing van het bouwvlak 

en voor recreatie of landschappelijk wonen kunnen hier mogelijk zijn wanneer 

wordt bijgedragen aan de realisering van de natuurdoelen, die dan onderdeel 

AANDUIDING ‘WEIDEVO-

GELGEBIED’ STAAT VOOR-

BESCHERMING WAARDEN 

IN  WATER’, ‘NAT MATIG 

VOEDSELRIJKE GRASLAN-

DEN’ EN ‘WEIDEVOGEL-

GRASLANDEN’ 
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moet zijn van de realisering van het initiatief. Door gelijktijdig met een initia-

tief bij te dragen aan de realisering van de natuurdoelen kan het mogelijk zijn, 

om significante aantasting van kernkwaliteiten of omgevingscondities te voor-

komen. Dit geldt alleen wanneer daarmee geen bestaande natuurwaarden 

significant worden aangetast en geen barrières voor de gewenste samenhang 

worden gecreëerd. Initiatiefnemers van ingrepen binnen de EHS zullen de ef-

fecten van de ingreep op kernkwaliteiten en omgevingscondities moeten on-

derzoeken. Indien (passende) ontwikkelingen in de EHS plaatsvinden is 

mitigatie en/of compensatie vereist, kan de saldobenadering worden toege-

past, of is een herbegrenzing van de EHS nodig. Voor de beoordeling of er voor 

een initiatief ontheffingsmogelijkheden zijn, hanteren Gedeputeerde Staten 

het ‘Beoordelingsschema initiatieven in de EHS’ (zie schema ‘Beoordelings-

schema initiatieven in de EHS’) en de spelregels ten aanzien van mitigatie, 

compensatie en saldering, zoals die zijn opgenomen in de structuurvisie van de 

provincie (voorheen Streekplan Gelderland 2005). 
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S c h e m a  ‘ B e o o r d e l i n g s s c h e m a  i n i t i a t i e v e n  i n  d e  E H S ’  
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6 . 2 . 8   

R e c r e a t i e  –  D a g r e c r e a t i e  

B e s t em m i n g s om s ch r i j v i n g  

Ten behoeve van de dagrecreatieve voorzieningen en de volkstuinen is de be-

stemming ‘Recreatie – Dagrecreatie’ opgenomen. De volkstuinen zijn nader 

aangeduid met de aanduiding ‘volkstuin’.  

 

B o uw r e g e l s  

De gebouwen zijn in principe uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak. 

Daarnaast is het mogelijk om buiten het bouwvlak gebouwen te bouwen, mits 

de oppervlakte van gebouwen buiten het bouwvlak niet meer bedraagt dan 20% 

van de oppervlakte van het bouwvlak per bouwperceel. Het bouwvlak mag 

volledig worden bebouwd, tenzij de gronden zijn voorzien van de aanduiding 

‘maximum bebouwingspercentage’. In dat geval mag het bebouwingspercenta-

ge niet meer bedragen dan aangegeven.  

De goot- en bouwhoogte zijn weergegeven op de kaart. 

Ter plaatse van de aanduiding ‘volkstuin’ zijn geen gebouwen toegestaan. Ter 

plaatse van de aanduiding ‘volkstuin’ zijn uitsluitend bouwwerken, geen ge-

bouwen zijnde toegestaan zoals kasten voor tuingereedschap en terreinaf-

scheidingen. 

6 . 2 . 9   

R e c r e a t i e  –  V e r b l i j f s r e c r e a t i e  

B e s t em m i n g s om s ch r i j v i n g  

De verblijfsrecreatieve functies binnen het plangebied zijn voorzien van een 

maatbestemming. Het kampeerterrein is voorzien van de aanduiding ‘kampeer-

terrein’ en de recreatiewoningen zijn voorzien van de aanduiding ‘recreatie-

woning’.  

 

B o uw r e g e l s  

Ten behoeve van deze functies zijn specifieke bouwregels opgenomen welke 

zijn afgestemd op de bestaande en geldende situatie. Ter plaatse van de aan-

duiding ‘kampeerterrein’ mag de maximale oppervlakte aan gebouwen niet 

meer bedragen dan 630 m
2
.  

Ten aanzien van de recreatiewoningen is uitsluitend de bestaande situatie 

toegestaan. Uitsluitend de bestaande bebouwing is toegestaan. 

6 . 2 . 1 0   

S p o r t  

B e s t em m i n g s om s ch r i j v i n g  

De functies met betrekking tot sport in het plangebied zijn voorzien van maat-

bestemming. De afzonderlijke functies zijn voorzien van aanduiding. In het 

plangebied zijn twee golfbanen aanwezig. Voor deze golfbanen zijn afzonder-
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lijke aanduidingen opgenomen omdat beide golfbanen andere functies hebben. 

Op deze wijze zijn de functies specifiek bestemd.  

 

B o uw r e g e l s  

De gebouwen zijn in principe uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak. 

Daarnaast is het mogelijk om buiten het bouwvlak gebouwen te bouwen, mits 

de oppervlakte van gebouwen buiten het bouwvlak niet meer bedraagt dan 20% 

van de oppervlakte van het bouwvlak per bouwperceel. Het bouwvlak mag 

volledig worden bebouwd, tenzij de gronden zijn voorzien van de aanduiding 

‘maximum bebouwingspercentage’. In dat geval mag het bebouwingspercenta-

ge niet meer bedragen dan aangegeven.  

De goot- en bouwhoogte zijn weergegeven op de kaart. 

Ten behoeve van de golfbaan ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm 

van sport – golfbaan 2’ kunnen schuilgelegenheden worden gerealiseerd. Deze 

schuilgelegenheden zijn buiten het bouwvlak toegestaan. 

6 . 2 . 1 1   

V e r k e e r  e n  V e r k e e r  –  R a i l v e r k e e r  

V e r k e e r  

In de bestemming ‘Verkeer’ zijn de wegen uit het plangebied opgenomen. De 

bestemming ‘Verkeer’ is voorzien van een flexibele regeling. Concreet bete-

kent het voorgaande dat ook fiets- en voetpaden, bermen en bermsloten, par-

keervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige 

voorzieningen onderdeel zijn van de bestemming.  

 

In de bouwregels is de maatvoering van de bebouwing opgenomen. Enkel ge-

bouwen ten behoeve van het openbaar nut en elektrotechnische systemen zijn 

toegestaan binnen de bestemming ‘Verkeer’.  

 

V e r k e e r  –  R a i l v e r k e e r  

De Betuwelijn is opgenomen in de bestemming ‘Verkeer – Railverkeer’. Ook de 

regeling voor de bestemming ‘Verkeer – Railverkeer’ is voorzien van een flexi-

bele regeling. Naast voorzieningen ten behoeve van de spoorlijn zijn ook voor-

zieningen ten behoeve van de landschappelijke inpassing van de spoorlijn 

toegestaan binnen de bestemming ‘Verkeer – Railverkeer’. 

6 . 2 . 1 2   

W a t e r  e n  W a t e r  –  V a a r w e g  

B e s t em m i n g s om s ch r i j v i n g  

De A-watergangen zijn bestemd tot ‘Water’. In deze bestemming is tevens een 

regeling opgenomen voor waterpartijen, oevers en taluds, inclusief onder-

houdsstrook en de instandhouding en ontwikkeling van de voorkomende na-

tuur- en landschapswaarden. Voorts is extensief recreatief gebruik in, op en 

aan het water toegestaan. 
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Sloten en dergelijke zijn geen A-watergangen en zijn om deze reden ook niet 

als water bestemd, maar ondergebracht in andere bestemmingen. In het bij-

zonder in de beide agrarische bestemmingen en de bestemming ‘Natuur’ zijn 

in de bestemmingsomschrijving expliciet regels opgenomen voor waterhuis-

houdkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen en natuurvriendelij-

ke oevers. Op deze wijze is er in het bestemmingsplan meer flexibiliteit 

aangebracht met betrekking tot de herinrichting van het openbare gebied.  

 

Voor de vaarweg Waal is daarnaast de bestemming ‘Water – Vaarwater’ opge-

nomen. Deze vaarweg vraagt om andere mogelijkheden dan de overige water-

gangen. Om deze reden is de vaarweg in de Waal voorzien van een 

afzonderlijke bestemming. 

 

Voorts zijn, mede op verzoek van het waterschap, in de beide waterbestem-

mingen bij recht mogelijkheden opgenomen voor het verbreden van watergan-

gen en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en zijn in alle andere 

gebieds- en functiebestemmingen voorzieningen voor water, waterberging en 

waterinfiltratie geregeld. Op deze wijze zijn alle kleinere watergangen gere-

geld en is het eenvoudig bij recht voorzieningen te treffen ten gunste van wa-

terberging en –infiltratie. 

 

B o uw r e g e l s  

Binnen beide bestemmingen zijn gebouwen niet toegestaan. Wel zijn bouw-

werken toegestaan, in de bestemming ‘Water’ niet meer dan 5 m hoog en in 

de bestemming ‘Water – Vaarwater’ niet meer dan 20 m hoog. 

6 . 2 . 1 3   

W o n e n  –  1  e n  W o n e n  –  2  

B e s t em m i n g s om s ch r i j v i n g  

In het bestemmingsplan zijn twee woonbestemmingen opgenomen, te weten 

‘Wonen – 1’ en ‘Wonen – 2’. De bestemming ‘Wonen – 1’ is opgenomen voor de 

vrijstaande woningen in het plangebied. De bestemming ‘Wonen – 2’ is opge-

nomen voor de twee-aaneengebouwde en/of geschakelde woningen. 

Naast de woonfunctie is ook beroep aan huis toegestaan. Voor nevenactivitei-

ten welke niet passen binnen de regeling voor beroep aan huis is de aanduiding 

‘specifieke vorm van wonen - nevenactiviteit’ opgenomen. In de regels is een 

tabel opgenomen waarin staat beschreven op welk adres, welke nevenactivi-

teit is toegestaan. 

 

Door de afnemende agrarische functie in het buitengebied komen steeds meer 

boerderijen en landbouwgronden beschikbaar voor particulier gebruik. Daarbij 

bestaat een toenemende belangstelling voor het hobbymatig gebruik van 

voormalige agrarische gebouwen en (aangrenzende) gronden.  

Het hobbymatig gebruik van gronden en leegstaande gebouwen biedt kansen 

voor het noodzakelijke beheer van het landelijk gebied. Hobbyboeren beheren 

de gronden overwegend extensief en dragen daarmee bij aan behoud van na-

HOBBYMATIG HOUDEN VAN 

VEE BIJ WONINGEN 
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tuur en landschap. Bovendien is in geval van bijvoorbeeld vrijkomende bebou-

wing het gebruik van deze gebouwen voor hobbymatige agrarische activiteiten 

te prefereren boven veel andere vormen van gebruik. Om die reden kan het 

mogelijk maken van hobbymatige landbouw 

wenselijk zijn. Maar het gebruik kan ook leiden tot verrommeling als gevolg 

van hekwerken en ongewenste voorzieningen.  

Het voorgaande heeft tot gevolg dat er de laatste jaren steeds meer de be-

hoefte bestaat aan een goede regeling voor woonpercelen, bebouwing en spe-

cifieke voorzieningen ten behoeve van hobbymatig agrarische activiteiten. Het 

bestemmingsplan laat hobbymatig agrarische activiteiten op woonpercelen 

toe. Zij het dat in alle gevallen de omvang beperkt is en blijft (minder dan 20 

NGE), er geen sprake is van marktoriëntatie, er geen sprake is van een verze-

kerde continuïteit van productie en het gebruik van het perceel en de bebou-

wing in overwegende mate op woondoeleinden is en blijft gericht. 

Verdere verruiming van de oppervlakte, goot- en bouwhoogte en wijziging van 

de situering van het bestaande bijgebouw of de bestaande bijgebouwen ten 

behoeve van deze activiteiten is niet toegestaan. Hobbyboeren worden niet als 

agrarische bedrijven behandeld.  

 

B o uw r e g e l s  

De hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak. Per 

bouwperceel is niet meer dan 1 woning toegestaan. De goot- en bouwhoogte 

van de gebouwen is weergegeven op de verbeelding. Daarbij wordt onder-

scheid gemaakt in drie categorieën, te weten: 

- bij één bouwlaag: 3 m goothoogte en 7 m bouwhoogte; 

- bij 1,5 bouwlaag: 4,5 m goothoogte en 8,5 m bouwhoogte; 

- bij twee bouwlagen: 6 m goothoogte en 10 m bouwhoogte.  

De inhoud van de woningen mag niet meer bedragen dan 750 m
3
. 

 

Naast hoofdgebouwen zijn ook bijgebouwen bij woningen toegestaan. De 

maximale oppervlakte aan bijgebouwen is afhankelijk van de grootte van het 

bouwperceel. In principe mag de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen 

niet meer bedragen dan 50 m
2
. Indien de bouwpercelen een grotere oppervlak-

te hebben dan 500 m
2
, met 10% van de oppervlakte van het bouwperceel boven 

de 500 m
2
 tot een maximum van 100 m

2
. Echter, 50% van de gronden achter de 

voorgevelbouwgrens en het verlengde daarvan dient onbebouwd en onoverdekt 

te blijven.  

 

O n t w i k k e l i n g s m og e l i j k h ed e n  

Op basis van de beleidsnota ‘Beleidskader hergebruik vrijgekomen agrarische 

bedrijfsbebouwing in het buitengebied’ is het mogelijk om de inhoud van wo-

ningen uit te breiden en de oppervlakte aan bijgebouwen uit te breiden.  

Door middel van een afwijking bij een omgevingsvergunning is het mogelijk om 

de inhoud van woningen uit te breiden. De omvang van deze uitbreiding is 

afhankelijk van de gesloopte oppervlakte voormalige (agrarische) bedrijfsge-

bouwen. Zie de navolgende tabel.  

 

BELEIDSKADER HERGE-

BRUIK VRIJGEKOMEN 

AGRARISCHE BEDRIJFSBE-

BOUWING IN HET BUITEN-

GEBIED 
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Gesloopte oppervlakte voormalige (agrarische) 
bedrijfsgebouwen 

Extra uitbreiding van de woning in m3 

0 - 750 m2 0,5 m3 per gesloopte m2 

> 750 m2 0,35 m3 per gesloopte m2 

 

De maximale inhoud van woningen mag niet meer bedragen dan 1.200 m
3
.  

 

Ook is het mogelijk om de oppervlakte van bijgebouwen uit te breiden. Indien 

alle voormalige (agrarische) bedrijfsgebouwen worden gesloopt is het mogelijk 

dat voor elke gesloopte m
2
 voormalig (agrarisch) bedrijfsgebouw, 60% van de 

gesloopte oppervlakte mag worden herbouwd, tot een maximum van 200 m
2
. 

 

Rondom de kernen is een kernrandzone aangegeven. In het Manifest van Lin-

gewaal ‘Structuurvisie Plus 2030’ zijn deze kernrandzones al op de kaart aan-

gegeven. In deze zones komen kern en buitengebied bij elkaar. In de 

structuurvisie is aangegeven dat er ruimte is voor een mix van functies die, in 

een landschappelijke context, een functie vervullen voor de bewoners van de 

kern en/of de gemeente. Dit is ook de zone waar ruimte voor lokale ommetjes, 

dorpse evenementen, activiteiten bij de boer, bijzondere zorgvoorzieningen, 

kleinschalige bedrijvigheid en speelvoorzieningen kan worden gevonden. Dit, 

zoals gezegd, in een landschappelijke setting waarin ook ruimte is voor natuur 

en water(berging).  

Van belang is op te merken dat het landelijk gebied het domein blijft van 

landbouw, water, natuur en recreatie. Niettemin kan in de kernrandzones 

nietmilieuhinderlijke bedrijvigheid wel een rol spelen in relatie tot de kernen. 

Om deze reden is in de bestemming ‘Wonen’ een regeling opgenomen 

die ruimte biedt voor een bedrijf aan huis. 

 

6 . 2 . 1 4   

W o n e n  –  W o o n w a g e n c e n t r u m  

B e s t em m i n g s om s ch r i j v i n g  

Ten behoeve van het woonwagencentrum is de bestemming ‘Wonen - Woonwa-

gencentrum’ opgenomen. De gronden zijn bestemd voor vier standplaatsen.  

 

B o uw r e g e l s  

Binnen de bestemming mogen maximaal vier voorzieningengebouwen worden 

gebouwd. De oppervlakte per gebouw mag niet meer bedragen dan 15 m
2
. 

6 . 2 . 1 5   

L e i d i n g e n  

Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in wer-

king getreden. Het Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden moe-

KERNRANDZONE 
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ten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De rege-

lingen omtrent buisleidingen zijn afgestemd op dit nieuwe besluit.  

 

Er zijn dubbelbestemmingen opgenomen voor de aardgasleiding en de riool-

persleiding, te weten ‘Leiding – Gas’ en ‘Leiding – Riool’. Ter plaatse van deze 

dubbelbestemmingen mag niet worden gebouwd. Daarnaast is er een omge-

vingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of 

van werkzaamheden opgenomen om werkzaamheden tegen te gaan die de 

leidingen kunnen beschadigen. 

6 . 2 . 1 6   

A r c h e o l o g i e  

Het bestemmingsplan bevat een aantal afzonderlijke dubbelbestemmingen ten 

behoeve van de bescherming van ‘Archeologische (verwachtings)waarden’.  

Het op 4 december 2008 in werking getreden gemeentelijk archeologiebeleid 

vormt het toetsingskader voor het bestemmingsplan. De beleidskaart uit het 

gemeentelijk archeologiebeleid, gebaseerd op de archeologische waarden- en 

verwachtingskaart, is in het bestemmingsplan geïntegreerd. Deze kaart is van 

een zodanig gedetailleerd schaalniveau (1:10.000) dat deze direct van toepas-

sing is voor gebruik op perceelsniveau. 

Op basis van deze beleidskaart is een vijftal dubbelbestemmingen voor archeo-

logie onderscheiden. Kortweg komt de regeling er op neer dat deze tot het 

plan behorende gronden tevens bestemd zijn voor de bescherming van archeo-

logische waarden. Voor elke bestemming geldt zodoende een specifiek be-

schermingsregiem. Het regiem voorziet in een stelsel waarbij voor het 

uitvoeren van werken en/of van werkzaamheden een omgevingsvergunning 

nodig is. Voorts is in het plan een voorwaarde voor archeologisch onderzoek in 

de wijzigingsregels opgenomen. 

6 . 2 . 1 7   

W a t e r s t a a t  –  W a t e r k e r i n g  

Ten behoeve van de bescherming van de waterkering is de dubbelbestemming 

‘Waterstaat – Waterkering’ opgenomen. Op deze gronden is het bouwen van 

bebouwing niet toegestaan. Daarnaast is er een omgevingsvergunning voor het 

uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden opge-

nomen om werkzaamheden tegen te gaan die de waterkering kunnen beschadi-

gen. 

6 . 2 . 1 8   

W a t e r s t a a t  –  W a t e r s t a a t k u n d i g e  f u n c t i e  e n  

W a t e r s t a a t  -  W a t e r b e r g i n g  

De dubbelbestemmingen ‘Waterstaat – Waterstaatkundige functie’ en ‘Water-

staat – Waterberging’ omvatten het gehele rivierbed van respectievelijk de 

Waal en de Linge en zorgt voor een goede afstemming tussen de Wet ruimtelij-

ke ordening en de Waterwet. De gronden zijn mede bestemd voor de afvoer 
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van hoog oppervlaktewater, sediment en ijs, voor waterhuishouding, water-

berging voor verkeer te water en voor aanleg, onderhoud en verbetering van 

de waterkering. 

6 . 3   

A l g e m e n e  r e g e l s  

In het hoofdstuk ‘Algemene regels’ zijn regels opgenomen die betrekking heb-

ben op het gehele bestemmingsplan. Dit zijn onder andere de regels die ver-

plicht zijn gesteld in het Besluit ruimtelijke ordening zoals de anti-

dubbeltelbepaling. In het navolgende zijn de algemene regels beschreven die 

specifiek van toepassing zijn op het onderhavige bestemmingsplan. 

6 . 3 . 1   

A l g e m e n e  b o u w r e g e l s  

In de algemene bouwregels bij het bestemmingsplan zijn regels opgenomen ten 

behoeve van ondergronds bouwen. Onder ondergronds bouwen verstaat dit 

plan bouwen onder peil. Op plaatsen waar volgens de regels van het betref-

fende artikel bovengronds gebouwd mag worden, mag ook ondergronds ge-

bouwd worden. Voor het bepalen van de inhoud tellen ondergrondse ruimten 

onder peil niet mee. Het totale bebouwde oppervlak voor gebouwen dient 

bepaald te worden door de oppervlakte van zowel ondergrondse als boven-

grondse gebouwen op te tellen. Ondergrondse gebouwen gelegen buiten de 

buitenzijde van gevels van een bovengronds gebouw, zijn niet toegestaan. 

Daarnaast is de diepte onder de grond beperkt tot 4 m onder peil (verticale 

diepte) om problemen met de waterhuishouding te voorkomen.  

Zwembaden (niet-overdekt) zijn uitsluitend toegestaan achter de achtergevel 

of het verlengde daarvan en op een afstand van minimaal 3 m van de perceels-

grens. 

 

De bestaande maatvoering van de bebouwing kan verschillen met de maatvoe-

ring welke is voorgeschreven in het bestemmingsplan. Om deze reden is in de 

bouwregels de volgende regel opgenomen: indien de bestaande bebouwing 

afwijkt van de bouwregels dan geldt de bestaande bebouwing op het tijdstip 

van inwerkingtreding van dit plan, mits deze op een legale wijze tot stand is 

gebracht. Met andere woorden, de bestaande bebouwing is toegestaan, mits 

deze bebouwing op een legale wijze is gerealiseerd. 

6 . 3 . 2   

A l g e m e n e  a a n d u i d i n g s r e g e l s  

In de algemene aanduidingsregels worden de regels opgenomen met betrekking 

tot de gebiedsaanduidingen. De gebiedsaanduidingen worden in de algemene 

aanduidingsregels geregeld omdat ze betrekking hebben op meerdere bestem-

mingen. 

 

ONDERGRONDS BOUWEN 

BESTAANDE MAATVOERING 
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Delen van het plangebied vallen onder het regime van de EHS. De gebieden 

aangewezen als ‘EHS-natuur’ en ‘weidevogelgebied’ zijn als gebiedsaanduidin-

gen op de verbeelding weergegeven. In de paragraaf ‘Natuur’ is al uitvoerig 

toegelicht welke ruimtelijke consequenties het EHS-beleid heeft voor deze 

gronden. Voor een onderbouwing wordt gemakshalve naar deze paragraaf ver-

wezen. 

 

Ten behoeve van de Betuweroute is de gebiedsaanduiding ‘veiligheidszone – 

betuwelijn’ opgenomen. In het belang van de externe veiligheid is het ter 

plaatse van deze aanduiding niet toegestaan om gebouwen te realiseren. Door 

middel van een afwijking bij een omgevingsvergunning kan van deze regel 

worden afgeweken, mits voorzien wordt in voldoende bluswatervoorzieningen 

en opstelplaatsen voor de brandweer. Vooraf dient advies ingewonnen te wor-

den bij de brandweer.  

 

In het plangebied zijn twee radarstations aanwezig. Deze radarstations zijn 

voorzien van een vrijwaringszone. Deze vrijwaringszones zijn aangeduid met 

de aanduidingen ‘vrijwaringszone – radar a’ en ‘vrijwaringszone – radar b’. 

Deze zones zijn opgenomen ten behoeve van het regelen van het luchtverkeer. 

Het bouwen van bebouwing ter plaatse van deze aanduidingen is beperkt. Het 

bouwen van bebouwing is enkel toegestaan ten behoeve van de regeling van 

het luchtverkeer. 

 

In het plangebied komen drie molenbiotopen voor, namelijk van de molens: 

1. Voorste molen/Hooglandse molen aan de Zeek 5, gemeente Neerijnen; 

2. Achterste molen/’t Veertje aan de Zeek 7, gemeente Neerijnen; 

3. molen Ter leede aan de Provinciale weg 2 Leerdam. 

De molens liggen zelf niet in het plangebied, maar hun molenbiotoop wel. 

De aanduiding ‘vrijwaringszone – molenbiotoop’ is opgenomen ten behoeve van 

de bescherming van de molenbiotoop van deze zogenoemde polder/wipmolens. 

De regeling is opgesteld op basis van de Uitvoeringsregeling Gelderse Molen-

verordening.  

6 . 3 . 3   

A l g e m e n e  a f w i j k i n g s r e g e l s  

Dit artikel omvat een afwijking bij een omgevingsvergunning voor onder ande-

re het overschrijden van de maatvoeringsbepalingen en het toestaan van nuts-

voorzieningen. Deze regels worden opgenomen om meer flexibiliteit in het 

plan te genereren en kleine afwijkingen van de planregels toch mogelijk te 

maken. Voorbeelden zijn het oprichten van bouwwerken voor doeleinden van 

openbaar nut en het overschrijden van de in dit plan aangegeven maten, mi-

nimale en maximale afmetingen van bebouwing en terreinen met maximaal 

10%. 

ECOLOGISCHE HOOFD-

STRUCTUUR 

VEILIGHEIDSZONE  

BETUWELIJN 

RADARSTATIONS 

MOLENBIOTOPEN 
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6 . 3 . 4   

A l g e m e n e  w i j z i g i n g s r e g e l s  

In de algemene wijzigingsregels zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen. De 

volgende wijzigingsbevoegdheden zijn opgenomen: 

1. Wijziging naar de bestemming ‘Natuur’; 

2. Wijziging (niet) agrarisch bedrijf naar een andere functie; 

3. Algemene wijziging. 

 

De wijziging naar ‘Natuur is opgenomen om het bevoegd gezag de gelegenheid 

te geven om de gronden binnen het plangebied te voorzien van de bestemming 

‘Natuur’. Deze wijzigingsbevoegdheid kan gebruikt worden ten behoeve van de 

realisering van de EHS.  

 

Naar aanleiding van de beleidsnota ‘Beleidskader hergebruik vrijgekomen agra-

rische bedrijfsbebouwing in het buitengebied’ is de wijzigingsbevoegdheid ten 

behoeve van het realiseren van een andere functie op een voormalig (agra-

risch) bedrijf opgenomen. De kern van deze wijzigingsbevoegdheid is dat in-

dien het (agrarisch) bedrijf is beëindigd en de boventallige voormalige 

(agrarische) bedrijfsgebouwen worden gesloopt, nieuwe functies zijn toege-

staan. De volgende functies kunnen op basis van deze wijzigingsbevoegdheid 

worden gerealiseerd: 

a. wonen; 

b. agrarisch verwante bedrijven; 

c. aan het buitengebied gebonden bedrijven; 

d. ambachtelijke bedrijvigheid en kunstnijverheid; 

e. extensieve verblijfsrecreatie; 

f. kleinschalige horeca die gerelateerd is aan de recreatieve functie van 

het buitengebied; 

g. extensieve dagrecreatie; 

h. zorg; 

i. opslagbedrijven; 

j. kleinschalige bedrijvigheid genoemd in de categorieën 1 en 2 van Bijlage 

1 Staat van bedrijfsactiviteiten. 

 
Ten behoeve van de functie wonen is het mogelijk om, naast het handhaven 

van de bedrijfswoning, nieuwe woongebouwen met meerdere wooneenheden 

te realiseren. De omvang van deze woongebouwen is afhankelijk van de te 

slopen oppervlakte voormalige (agrarische bedrijfsgebouwen).Ook het realise-

ren van vrijstaande woningen behoort tot de mogelijkheden.  

 

Voor de overige functies is het mogelijk om voormalige (agrarische) bedrijfs-

gebouwen te hergebruiken ten behoeve van deze functies. Nieuwbouw is eer-

ste instantie niet toegestaan, tenzij de bestaande bebouwing ongeschikt is 

voor het realiseren van de nieuwe functie. De omvang van de nieuwe functies 

is afhankelijk van de locatie en de aard van de functies. Binnen het groen-

blauw raamwerk zijn de functies beperkter dan in het multifunctioneel gebied.  
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Tot slot is er een algemene wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Deze wijzi-

gingsbevoegdheid maakt het mogelijk om bestemmingsgrenzen te overschrij-

den voor zover dit van belang is voor een technische betere realiseren van de 

bestemmingen of de bouwwerken of om het beloop van wegen aan te passen. 

Deze overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3 m bedragen en het be-

stemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot. 

6 . 3 . 5   

O v e r i g e  o n d e r w e r p e n   

mantelzorgIn de paragraaf ‘beleid en ontwikkelingen is al aangegeven dat het 

gemeentebestuur in het bestemmingsplan mogelijkheden biedt voor mantel-

zorg. In de bestemmingen waarin sprake is van een (dienst)woning is een af-

wijkingsregeling opgenomen waarin onder voorwaarden medewerking kan 

worden verleend aan het realiseren van mantelzorg bij de (dienst)woning. De 

regeling voorziet in mantelzorg in de bedrijfswoning inclusief aangebouwde 

bijbehorende bouwwerken of voorziet in de mogelijkheid tot het bouwen van 

een mantelzorgunit. Een van de voorwaarden is dat er aantoonbaar behoefte 

bestaat aan mantelzorg in verband met medische, psychische en/of sociale 

omstandigheden, in welk kader een indicatie voor mantelzorg aanwezig is. 

Deze voorwaarde is vastgelegd in het gemeentelijk beleid. De indicatie wordt 

uitgevoerd door het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze instantie beoor-

deelt of een persoon recht heeft op professionele hulp bij verpleging en ver-

zorging wegens ziekte, handicap en ouderdom (de mantelzorg). Het toetsen 

van de noodzaak om mantelzorg doet zij op basis van een indicatiestelling. De 

indicatiestelling is gebaseerd op beleidsregels die door het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn vastgesteld in lijn met de Alge-

mene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Op deze manier vindt dus een 

objectieve beoordeling plaats van een ingediend verzoek. 

 

Het bestemmingsplan voorziet niet in nadere regels ten behoeve van het ver-

lenen van medewerking aan jaarlijks terugkerende tijdelijke evenementen. 

Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (artikel 4 lid 8) voorziet al in een 

concrete afwijkingsregeling. In dit artikel staat dat een omgevingsvergunning 

kan worden verleend voor het gebruik van gronden of bouwwerken ten behoe-

ve van evenementen met een maximum van drie per jaar en een duur van ten 

hoogste vijftien dagen per evenement, het opbouwen en afbreken van voorzie-

ningen ten behoeve van het evenement hieronder begrepen. Voor de voorko-

mende evenementen in het plangebied is het toepassen van deze regeling 

afdoende. 

 

Zoals reeds eerder aangegeven streeft de gemeente naar behoud van cultuur-

historisch waardevolle bebouwing. De betreffende panden zijn reeds door de 

gemeente aangewezen en de bescherming is geregeld in de Erfgoedverordening 

gemeente Lingewaal 2010 of van rijkswege geregeld in de Rijksmonumenten-

wet.  

EVENEMENTEN 

RIJKS- EN GEMEENTELIJKE 

MONUMENTEN 
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Artikel 2.2 van de Wabo bepaalt dat het verboden is zonder een omgevingsver-

gunning een krachtens een verordening aangewezen monument te slopen, te 

verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen of te herstellen, te 

gebruiken of te laten gebruiken op een wijze waarop het wordt ontsierd of in 

gevaar wordt gebracht. De erfgoedverordening en de rijksregelgeving bevatten 

het inhoudelijke toetsingskader waar eventuele verzoeken tot aanpassing van 

het monument aan worden getoetst.  

De bescherming van de monumenten sec is daarmee in beginsel afdoende ge-

regeld. Een nadere regeling in het Bestemmingsplan Buitengebied leidt tot 

dubbele regelgeving. Het bestemmingsplan bevat daarom geen nadere be-

schermingsregeling (meer) voor deze gebouwen. 

 

Wel zijn cultuurhistorisch waardevolle panden voorzien van een specifieke 

aanduiding, indien de gemeente van mening is dat het betreffende pand vol-

doende ruimtelijke mogelijkheden biedt voor splitsing. Splitsing dient in deze 

gevallen uitsluitend tot doel het cultuurhistorisch waardevolle pand te behou-

den en te beschermen. 

6 . 4   

O v e r g a n g s -  e n  s l o t r e g e l s  

Het plan kent tot slot een hoofdstuk met overgangs- en slotregels. 

 

De overgangsregels regelen het overgangsrecht voor de bebouwing en het ge-

bruik van de bebouwing in het plangebied. Deze worden opgenomen conform 

het Besluit ruimtelijke ordening.  

 

De slotbepaling geeft aan onder welke benaming de regels kunnen worden 

aangehaald. Overigens wordt voor beide regelingen verwezen naar de betref-

fende regels. 

CULTUURHISTORISCH 

WAARDEVOLLE PANDEN 

OVERGANGSRECHT 

SLOTREGEL 
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7 7  E c o n o m i s c h e  

u i t v o e r b a a r h e i d  

7 . 1   

U i t v o e r b a a r h e i d  

7 . 1 . 1   

E c o n o m i s c h e  u i t v o e r b a a r h e i d  

Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) inwerking getreden 

met daarin opgenomen een afdeling omtrent grondexploitatie, afdeling 6.4. 

Het doel van deze afdeling is om de mogelijkheden voor gemeentebesturen om 

kosten te verhalen, eisen te stellen aan de inrichting, de kwaliteit of de reali-

satie van bouwlocaties te verbeteren. Dit brengt met zich mee dat de gemeen-

te bij de vaststelling van het bestemmingsplan, een wijziging als bedoeld in 

artikel 3.6 lid 1 Wro, een projectbesluit of een beheersverordening kosten 

moet verhalen. Deze verplichting is vastgelegd in artikel 6.12 Wro. 

 

In artikel 6.12 Wro is bepaald dat een exploitatieplan vastgesteld dient te 

worden voor gronden waarvoor men voornemens is een bouwplan op te stellen. 

In artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) is het bouwplan gede-

finieerd. De nieuwbouw of uitbreiding van een woning of een hoofdgebouw zijn 

onder meer bouwplannen. 

 

In het Bestemmingsplan Buitengebied worden dergelijke bouwmogelijkheden 

mogelijk gemaakt. De vraag rijst of voor deze bouwmogelijkheden een ver-

plichting geldt om een exploitatieplan op te stellen of dat de kosten anderszins 

zijn verzekerd. 

 

Het Bestemmingsplan Buitengebied biedt (beperkt) mogelijkheden om agrari-

sche bouwvlakken te vergroten. Door het verruimen van deze bouwvlakken 

kunnen nieuwe hoofdgebouwen gerealiseerd worden. Gezien het voorgaande 

zijn ook hoofdgebouwen bouwplannen in de zin van artikel 6.2.1 Bro. In de 

Nota van toelichting bij het Bro wordt gesteld dat de eerste bouwaanvraag, die 

tot gevolg heeft dat het perceel in gebruik wordt genomen, wordt aangemerkt 

als de aanvraag voor een hoofdgebouw. Dat er in een later stadium op hetzelf-

de perceel nog een gebouw wordt gebouwd dat zal fungeren als hoofdgebouw 

doet niet ter zake. De exploitatiebijdrage voor het kostenverhaal dient te 

worden verbonden aan de eerste bouwaanvraag, dus als het agrarisch bouw-

perceel in gebruik wordt genomen. Dit heeft tot gevolg dat voor bouwmoge-

lijkheden die ontstaan doordat bouwvlakken vergroot worden geen 

kostenverhaal nodig is. Er worden immers geen nieuwe bouwvlakken gereali-

NIEUWE HOOFDGEBOUWEN 
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seerd. Deze gebouwen zijn niet aan te merken als hoofdgebouwen in de zin 

van artikel 6.2.1 Bro. 

 

Overige ontwikkelingen die zich voordoen in het plangebied zullen uitsluitend 

onder de wijzigingsregels vallen. Uit het voorgaande blijkt dat bij de vaststel-

ling van het bestemmingsplan nog niet hoeft vast te staan dat deze kosten 

worden verhaald. Bij de toepassing van de wijzigingsregels zal eerst worden 

bezien of er een kostenverhaalovereenkomst kan worden gesloten. 

In het uiterste geval kan worden overwogen om bij wijzigingsregels een exploi-

tatieplan vast te stellen. 

 

Voor het Bestemmingsplan Buitengebied is het niet nodig om een exploitatie-

plan op te stellen. De te verhalen kosten zijn anderszins verzekerd of de 

bouwmogelijkheden zijn niet aan te merken als een bouwplan in de zin van 

artikel 6.2.1 Bro. De kosten voor het opstellen van onderhavig plan komen voor 

rekening van de gemeente. 

7 . 1 . 2   

P l a n s c h a d e   

Bij de toekenning van bestemmingen is grote zorgvuldigheid in acht genomen. 

In de ruimtelijke afwegingen zijn alle voorkomende belangen, zoals bestaande 

rechten, omgevingsfactoren (landschap, milieu) en overige belangen tegen 

elkaar afgewogen en is aan een perceel en (het gebruik van) de bebouwing een 

bestemming toegekend. Door het in acht nemen van deze zorgvuldigheid is 

gestreefd planschade te voorkomen. 

7 . 2   

H a n d h a v i n g  

Handhaving van bestemmingsplannen heeft hoge prioriteit. Doelstelling van 

het beleid is het tegengaan van ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen en de 

daarbij mogelijk ontstane hinder en oneerlijke concurrentie. 

Dit bestemmingsplan is voor de gemeente daarbij een belangrijk en sturend 

instrument voor de ruimtelijke en functionele inrichting van het buitengebied. 

Aan de hand van de in het bestemmingsplan opgenomen regels worden voorge-

nomen activiteiten (bouwactiviteiten, uitvoeren van bepaalde werken en 

werkzaamheden, gebruik van gronden en gebouwen) getoetst. Met behulp van 

het stelsel van vergunningverlening worden de regels toegepast. Handhaving 

heeft echter alleen zin als de noodzaak en het nut hiervan kunnen worden 

aangetoond, een grondige inventarisatie van de feitelijke situatie (grondge-

bruik en bebouwing) heeft plaatsgevonden en een draagvlak onder de betrok-

kenen kan worden verkregen voor het beleid.  

 

Mede om voornoemde reden heeft er een grondige inventarisatie van het plan-

gebied plaatsgevonden. Hierbij is gekeken naar het grondgebruik, de verschil-
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lende functies en de bebouwing. Daarnaast is door middel van de inspraakmo-

gelijkheden eenieder in de gelegenheid gesteld het plan te controleren op 

onjuistheden om zo een correct mogelijk plan te verkrijgen. 

 

Onderdeel van de inventarisatie is een ‘retrospectieve toets’ uitgevoerd. Deze 

toets geeft inzicht in welke situaties aan percelen een nieuwe bestemming is 

gegeven ten opzichte van voorgaande bestemmingsregelingen. Al in het hoofd-

stuk ‘Onderzoek en verantwoording’ is het doel en het resultaat beschreven 

van deze toets. Aangegeven is dat in enkele situaties de huidige situatie niet 

overeenkomt met de regeling uit het voorgaande bestemmingsplan. Deze situa-

ties onderzocht of het feitelijk gebruik kan worden voortgezet dan wel dat er 

dient te worden gehandhaafd. Om deze reden zijn voornoemde percelen door 

de gemeente afzonderlijk ruimtelijk afgewogen teneinde te kunnen beoorde-

len of het bestemmingsplan in overeenstemming kon worden gebracht met de 

feitelijke bouw- en gebruiksmogelijkheden op het perceel (opheffen strijdige 

situatie). In die gevallen waarin de bouw- en gebruiksmogelijkheden een goede 

ruimtelijke ordening niet in de weg stonden of de strijdige situatie steden-

bouwkundig, economisch, verkeerskundig en milieutechnisch aanvaardbaar 

bleek, is de feitelijke situatie in dit bestemmingsplan positief bestemd. 

  

Er is een Hoofdlijnennotitie opgesteld waarin de gemeente haar beleidskeuzen 

helder heeft verwoord. Bij de aanvang van het proces is het ruimtelijk provin-

ciaal en regionaal beleid als belangrijk uitgangspunt meegenomen. De nota is 

opgesteld en besproken met de klankbordgroep voor het buitengebied. In deze 

groep waren onder meer de bewoners en gebruikers van het buitengebied ver-

tegenwoordigd. De Hoofdlijnennotitie is richtinggevend geweest voor de keuze 

van de juridische regelingen. 

 

De actualisering van dit bestemmingsplan is op vele wijzen aan eigenaren van 

gronden, grondgebruikers en bewoners in het plangebied bekendgemaakt. Het 

plan is digitaal beschikbaar voor alle belanghebbenden en betrokkenen. Op 

deze wijze is de inhoud van het bestemmingsplan voor iedereen toegankelijk 

en kan iedereen kennis nemen van de keuzes en inhoud van het plan. Pas als 

bekend is welke regels er gelden, kan het bestemmingsplan nageleefd en ge-

handhaafd worden. Het verstrekken van informatie over de mogelijkheden en 

onmogelijkheden in het plangebied is van wezenlijk belang. Informatiever-

strekking vindt plaats in diverse vormen zoals informatie via de gemeentelijke 

website, via de gemeentelijke afdelingen, publicaties of toelichting naar aan-

leiding van specifieke vragen. Met de toelichting op dit bestemmingsplan be-

oogt de gemeente de regelgeving helder te formuleren om op deze wijze 

duidelijk te maken wat wel en niet toelaatbaar is. 
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8 8  O v e r l e g  e n  

i n s p r a a k  

8 . 1   

R e s u l t a t e n  i n s p r a a k  

Overeenkomstig het in de gemeentelijke inspraakverordening bepaalde is het 

voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied vrijgegeven voor inspraak van 22 

december 2011 t/m 1 februari 2012. Op 10 en 18 januari 2012 heeft de ge-

meente een ieder de gelegenheid geboden het voorontwerp in te komen zien 

tijdens een inloopbijeenkomsten in het dorpshuis Heukelum respectievelijk het 

dorpshuis Herwijnen.  

Gedurende de inspraakperiode zijn 117 inspraakreacties bij de gemeente inge-

diend. In een afzonderlijke Nota Inspraak en overleg Lingewaal buitengebied 

zijn de inspraakreacties samengevat en voorzien van een gemeentelijk ant-

woord. De Nota Inspraak en overleg Lingewaal buitengebied is separaat bij het 

bestemmingsplan gevoegd. 

8 . 2   

R e s u l t a t e n  o v e r l e g  m e t  i n s t a n t i e s  

Op 23 december 2011 is het voorontwerpbestemmingsplan aan 22 instanties 

toegezonden in het kader van het overleg. Op grond van artikel 3.1.1 van het 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient de gemeente bij de voorbereiding van 

een bestemmingsplan overleg te plegen met betrokken instanties, zoals het 

waterschap en diensten van Rijk en provincie, die betrokken zijn bij de zorg 

voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen 

die in het plan in het geding zijn. Zeven instanties hebben van de gelegenheid 

gebruik gemaakt om op het voorontwerp te reageren. In een afzonderlijke 

Nota Inspraak en overleg Lingewaal buitengebied zijn de overlegreacties sa-

mengevat en voorzien van een gemeentelijk antwoord. De Nota Inspraak en 

overleg Lingewaal buitengebied is separaat bij het bestemmingsplan gevoegd. 

8 . 3   

R e s u l t a t e n  z i e n s w i j z e n  

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 14 juni 2012 gedurende 

6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is aan iedereen de moge-

lijkheid geboden een zienswijze in te brengen. Er zijn 95 zienswijzen binnen-

gekomen. In een afzonderlijke Nota zienswijzen Lingewaal buitengebied zijn 
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de zienswijzen samengevat en voorzien van een gemeentelijk antwoord. De 

Nota zienswijzen Lingewaal buitengebied is separaat bij het bestemmingsplan 

gevoegd.



 

 

B i j l a g e  





 

 

Bi j lage  1:  Samenste l l ing  k lankbordgroep  

 

De volgende organisatie zijn vertegenwoordigd in de klankbordgroep Buitenge-

bied 

1. Land- en Tuinbouw Organisatie 

2. Vereniging voor Agrarisch- en Natuurbeheer Lingewaal 

3. Industriële Vereniging Lingewaal (IVL) 

4. Politie 

5. Brandweer 

6. Staatsbosbeheer 

7. Vereniging Linge goed Onze Zaak 

8. WMO Raad Lingewaal 

9. Kamer van Koophandel 

10. Een viertal burger voor de behartiging van de burgerbelangen 

 

 

 

 

 


