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1. INLEIDING 1.1  Aanleiding Aan de Wilgenlei te Bleiswijk worden twee nieuwe woningen gerealiseerd. Voor het bouwplan zijn de regels van het geldende bestemmingsplan 'Wilgenlei 1’ van toepassing. Het bouwplan past niet binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan. Om het bouwplan planologisch mogelijk te maken wordt een omgevingsvergunningprocedure voor ‘handelingen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ doorlopen zoals bedoeld in artikel 2.12 lid 1onder a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Ten behoeve van deze omgevingsvergunning dient een goede ruimtelijke onderbouwing te worden opgesteld. Voorliggende ruimtelijke onderbouwing voorziet hier in. In deze ruimtelijke onderbouwing wordt toegelicht dat het bouwplan past binnen het ruimtelijk beleid van de diverse overheden en niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. 1.2 Ligging bouwplan Het bouwplan ligt aan de Wilgenlei ten zuiden van de kern Bleiswijk. Op afbeelding 1.1 is de ligging van het bouwplan weergegeven.  Afbeelding 1.1: Ligging van het bouwplan 1.3 Vigerend bestemmingsplan Het vigerende bestemmingsplan ‘Wilgenlei 1’ is op 26 mei 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. Op afbeelding 1.2 is een uitsnede van de verbeelding van het bestemmingsplan weergegeven.  Aan het bouwplan is de bestemming 'Wonen’ en ‘Tuin’ toegekend. Er zijn binnen het bouwplan twee woningen toegestaan. Binnen de bestemming 'Wonen’ is een bouwvlak opgenomen waarbinnen de hoofdbebouwing van de woningen dient te worden gesitueerd. De inhoud van de hoofdbebouwing bedraagt 750 m3 per woning met een maximale goot- en bouwhoogte van 4 en 8 meter. Tevens is een gevellijn opgenomen. De woningen dienen in of evenwijdig aan deze lijn te worden gesitueerd.  

Bleiswijk 
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 Afbeelding 1.2: Uitsnede verbeelding vigerend bestemmingsplan 

Strijdigheid De kavelverdeling komt niet overeen met de verdeling die in het bestemmingsplan is aangehouden. Op afbeelding 2.1 zijn de kavelgrenzen te zien ten opzichte van het bestemmingsplan. De bouwvlakken dienen 10 meter te worden verplaatst naar het oosten. Voorliggende bouwplan is uitsluitend strijdig met het vigerende bestemmingsplan met betrekking tot de situering. Het gebruik (wonen met tuin) wordt niet gewijzigd.  1.4 Procedure Volgens artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is het verboden om zonder omgevingsvergunning gronden te gebruiken in strijd met een bestemmingsplan.  
Mogelijkheid tot afwijking van het bestemmingsplan  Artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 van de Wabo geeft aan dat een omgevingsvergunning kan worden verleend voor gronden of bouwwerken te gebruiken in strijd met een bestemmingsplan, ’indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat’, (bouwen wordt planologisch beschouwd als een vorm van 'gebruik van grond'). 1.5 Leeswijzer In hoofdstuk 2 staat de huidige en de toekomstige situatie van de planlocatie beschreven. Hoofdstuk 3 bevat een samenvatting van het actuele beleidskader dat relevant is voor het bouwplan. Hierbij wordt ingegaan op Rijks-, Provinciaal en gemeentelijk beleid. Vervolgens wordt het bouwplan in hoofdstuk 4 beoordeeld aan relevante omgevingsaspecten. Tot slot volgt in hoofdstuk 5 een beschrijving van de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid.  
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2 PLANBESCHRIJVING 2.1 Bestaande situatie De locatie is gelegen ten zuiden van de Merenweg. De Merenweg loopt vanaf het lint van Bergenschoek/Bleiswijk (N209) naar het recreatiegebied Rottemeren. Op afbeelding 2.1 zijn foto’s van de bestaande situatie weergeven.       Afbeelding 2.1: Foto’s bestaande situatie (peildatum augustus 2017) Voor het bouwplan is in 2016 het bestemmingsplan ‘Wilgenlei 1’ vastgesteld. In dit bestemmingsplan is een bouwvlak opgenomen waarbinnen de hoofdbebouwing van de woning(en) dient te worden gesitueerd.  Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld is – in overleg met de verkopende partij van de grond - de kavelverdeling verder uitgewerkt. De kavelverdeling is vastgelegd door het Kadaster. De nieuwe kavelverdeling komt niet overeen met de kavelverdeling die als onderlegger heeft gediend voor het bestemmingsplan. Op afbeelding 2.1 is de nieuwe verkaveling ten opzichte van het bestemmingsplan weergegeven. Hierdoor past voorliggend bouwplan niet binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan.    Afbeelding 2.2: Verkaveling ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan    
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2.2  Toekomstige situatie Het bouwplan bestaat uit de realisatie van twee vrijstaande woningen. De hoofdbebouwing bestaat twee bouwlagen met een kap met een  goot- en bouwhoogte van respectievelijk circa 3 en circa 8 meter. De inhoud van het hoofdgebouw bedraagt circa 760 m3 per woning. Hiermee wordt voldaan aan de regels uit het vigerende bestemmingsplan. De bijbehorende bouwwerken worden vergunningsvrij gerealiseerd.  Met voorliggend bouwplan worden de bouwvlakken verplaatst (naar het oosten). Ook wordt er een nieuwe inrit en brug gerealiseerd.  Op afbeelding 2.3 is de nieuwe situatie weergeven.   Afbeelding 2.2: Nieuwe situatie           
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3 BELEID 3.1 Rijksbeleid 
3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR, vastgesteld 13 maart 2012) Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. De structuurvisie bevat concreet en bondig het mobiliteits- en ruimtelijke ordeningsbeleid. De structuurvisie heeft betrekking op: 

� rijksverantwoordelijkheden voor basisnormen op het gebied van milieu, leefomgeving, (water)veiligheid en het beschermen van unieke ruimtelijke waarden; 
� rijksbelangen m.b.t. (inter)nationale hoofdnetten voor mobiliteit en energie; 
� rijksbeleid voor ruimtelijke voorwaarden die bijdragen aan versterking van de economische structuur. Bij deze aanpak hanteert het Rijk een filosofie die uitgaat van vertrouwen, heldere verantwoordelijkheden, eenvoudige regels en een selectieve rijksbetrokkenheid. Zo laat het Rijk de verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen verstedelijking en groene ruimte op regionale schaal over aan provincies. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken.  De nationale belangen uit de structuurvisie zijn juridisch geborgd in de AMvB Ruimte. Deze AMvB wordt aangeduid als het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Beoordeling Met voorliggend bouwplan zijn geen nationale belangen in het geding. Het bouwplan past binnen de kaders van de structuurvisie. 

3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) vormt een vertaling van de planologische rijksbelangen uit de SVIR in instructieregels voor provincies en gemeenten. Dat betekent dat het Barro regels geeft over bestemmingen en het gebruik van gronden en bewerkstelligt dat nationale ruimtelijke belangen doorwerken tot op lokaal niveau. Daarnaast kan het Barro aan de gemeente opdragen om in de toelichting bij een bestemmingsplan bepaalde zaken uitdrukkelijk te motiveren.  Op 30 december 2011 is de eerste tranche van het Barro in werking getreden. Deze eerste tranche van het Barro bevat een vertaling van het geldende planologische beleid dat bedoeld was om op lokaal niveau in bestemmingsplannen te worden verwerkt. De vastgestelde onderdelen van het Barro Ruimte hebben betrekking op ondermeer het kustfundament, de grote rivieren, de ecologische hoofdstructuur en het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Op 1 oktober 2012 is de tweede tranche van het Barro in werking getreden. Deze tranche vormt een vertaling van nieuw ruimtelijk beleid van het Rijk, dat eerder is vastgelegd in o.a. de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en de MIRT-agenda's. Dit deel van het Barro bevat regels voor onder meer radarverstoringsgebieden, militaire terreinen, bescherming van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, reserveringsgebieden voor nieuwe hoofdwegen en spoorlijnen en reserveringsgebieden voor uitbreiding van enkele bestaande hoofdwegen. Relevante regels In het Barro zijn geen regels opgenomen die betrekking hebben op het perceel. Het bouwplan past binnen de kaders van het Barro.  
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3.2 Provinciaal beleid 
3.2.1  Visie ruimte en mobiliteit (VRM) en Verordening Ruimte Op 9 juli 2014 hebben Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) en de Verordening Ruimte vastgesteld. In de visie is het provinciale ruimtelijke ordeningsbeleid en het mobiliteitsbeleid vastgelegd. In de visie staan vier rode draden centraal: 1. Het beter benutten en opwaarderen van bestaande netwerken en bebouwde gebieden; 2. Het vergroten van de agglomeratie; 3. Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit; 4. Het bevorderen van de transitie naar een water en energie-efficiënte samenleving.  De VRM gaat uit van het bereiken van doelen in samenspraak met initiatiefnemers zoals gemeenten, burgers en organisaties. De rol van de provincie is daarbij faciliterend en stimulerend. Gemeenten krijgen meer vrijheid om (in regionale samenwerking en binnen bepaalde provinciale kaders) met nieuwe initiatieven te komen en zelf zaken te regelen die zij nodig vinden.  In de Visie wordt het beleid beschreven. Het heeft de status van een structuurvisie en beschrijft de manier waarop het ruimtelijk beleid en het mobiliteitsbeleid van de provincie uitgevoerd wordt (met welke instrumenten). De Verordening Ruimte beschrijft de regels vanuit het beleid en het programma. Deze regels hebben een directe doorwerking in bestemmingsplannen.  
Beoordeling  Artikel 2.1.5 Glastuinbouwgebied Het voorliggende bouwplan is op grond van de Verordening gelegen binnen het glastuinbouwgebied Westland-Oostland. De provincie stimuleert de verdere ontwikkeling van dit glastuinbouwgebied tot een economisch concurrerende en duurzame greenport. De provincie streeft naar een greenport waar het accent ligt op specifieke hoogwaardige productie, met een centrale plaats voor logistiek, handel, kennis en innovatie. Binnen het glastuinbouwgebied is in principe geen ruimte voor nieuwe (burger)woningen.   Uitgangspunt van het provinciaal beleid is dat binnen de begrenzing van glastuinbouwgebied uitsluitend glastuinbouw en daaraan gelieerde bedrijven zijn toegestaan. De vestiging van andere ruimtelijke ontwikkelingen (waaronder woningen) zijn alleen mogelijk indien sprake is van een zwaarwegend algemeen belang en er geen reële andere mogelijkheid is. De voorliggende ontwikkeling voldoet niet aan deze afwijkingsmogelijkheid.  Om de bouwplan toch mogelijk te maken is door de Provincie een ontheffingsbelsuit1 genomen.  Gesteld kan worden dat sprake is van een bijzondere omstandigheid waarbij het gemeentelijk beleid c.q. de gewenste ontwikkeling onevenredig wordt belemmerd bij een strikte toepassing van de provinciale regels.  Artikel 2.1.1 Ladder voor duurzame verstedelijking In de Verordening is in artikel 2.1.1 de ladder voor duurzame verstedelijking vastgelegd. De Ladder voor duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6 lid 2 Besluit ruimtelijke ordening) vormt het instrument voor zorgvuldig ruimtegebruik. Het doel van de ladder is een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Wanneer een ruimtelijk plan een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt dient het plan te worden getoetst aan de ladder. De ladder heeft betrekking op ontwikkeling van woningbouw, kantoren, bedrijven, detailhandel en andere stedelijke voorzieningen. De ladder bestaat uit drie treden waaraan het bouwplan dient te worden getoetst: 1. is er een actuele behoefte naar het initiatief? 2. is het initiatief binnen bestaand stedelijk gebied in te vullen door bijvoorbeeld benutting van gronden door herstructurering? 3. indien blijkt dat het initiatief buiten bestaand stedelijk gebied valt, hoe kan het gebied zo goed mogelijk ontsloten worden via verschillende middelen van vervoer?                                                  1 Ontheffingsbesluit Gedeputeerde Staten; provincie Zuid-Holland, Kenmerk: PZH-2014-483889791, d.d. 2 september 2014 
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Beoordeling Het bouwplan voorziet in de realisatie van twee woningen. Er is beoordeeld of het bouwplan moet worden aangemerkt als nieuwe stedelijke ontwikkeling. Dit zou ertoe leiden dat de ladder dient te worden doorlopen. Gelet op de uitspraak van de Raad van State op 24 december 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:4720) kan worden beoordeeld dat het bouwplan te klein is om te spreken van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. De uitspraak gaat over een bestemmingsplan dat het inpassen van 8 woningen mogelijk maakte. Bij deze 8 woningen oordeelde de Raad van State dat een dergelijke kleinschalige ontwikkeling niet gezien kan worden als een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 3.1.6 Bro. Gelet op het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het bouwplan niet kan worden gezien als een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Hierdoor hoeft de ladder niet te worden doorlopen. 3.3 Gemeentelijk beleid 
3.3.2  Structuurvisie Lansingerland De structuurvisie is op 18 februari 2010 door de gemeente vastgesteld. In de visie heeft de gemeente de koers met ontwikkelingsrichtingen voor periode tot ca. 2025 uiteengezet. De structuurvisie is de ruimtelijke vertaling van een groot aantal ontwikkelingen. De koers voor de gemeente is:  1. aantrekkelijk suburbaan wonen; 2. leefbaar, zorgzaam en met eigen identiteit;  3. ontspannen groene en recreatieve gemeente;  4. een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en het verder ontwikkelen van de greenport.  Beoordeling De locatie is in de structuurvisiekaart aangeduid als nieuw stedelijk gebied. Op afbeelding 3.1 is een uitsnede van deze kaart weergegeven. Met rode stip is de locatie aangeduid.  Afbeelding 3.1: Uitsnede structuurvisiekaart De gronden zijn primair bestemd voor woningbouw met daarbij behorende voorzieningen. Tot dergelijke voorzieningen kunnen onder andere scholen, zorgfuncties en wijkcentra worden gerekend. Het bouwplan  past hier binnen en sluit dan ook aan op de gemeentelijke beleidsdoelstellingen.  Conclusie Gelet op bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het bouwplan past binnen de uitgangspunten van de structuurvisie. 
3.3.3  Woonvisie Lansingerland 2015 – 2020 Op 9 juli 2015 is de woonvisie vastgesteld. Met deze visie wil de gemeente haar visie en beleid uitdragen op het vlak van woningen, woonomgeving, woningbouw en doelgroepen van woonbeleid. Daarbij vindt aansluiting plaats met de overkoepelende missie van de gemeente om zorg te willen dragen voor een 



 

ROB Wilgenlei 1  12 17-0183-1     
gevoel van welbevinden bij iedere inwoner op het terrein van wonen, werken en recreëren in Lansingerland.  Beoordeling Uit de visie blijkt dat er een te kort is aan landelijk wonen en hoogwaardig wonen. Voorliggend bouwplan voorziet hier in. Gelet hierop kan worden geconcludeerd dat het bouwplan aansluit op de woonvisie.   
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4 OMGEVINGSASPECTEN 4.1 Archeologie 
Beleid, wet- en regelgeving De gemeente Lansingerland heeft een beleidsnota Archeologie vastgesteld. Hiermee heeft de gemeente invulling gegeven aan haar ‘archeologische’ taak en de daarbij horende verantwoordelijkheden. Op basis van dit archeologiebeleid kan worden bepaald wat de verwachtingswaarde van het bouwplan is. 
Situatie  Aan het noordwestelijk deel van de gronden is een middelhoge archeologische verwachting toegekend. Op afbeelding 4.1 is een uitsnede van de Archeologische beleidsadvieskaart weergegeven. Met rood is globaal de locatie van het bouwplan aangegeven.   Afbeelding 4.1: Uitsnede Archeologische beleidsadvieskaart Voor deze verwachting dient archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden indien het verstoringsoppervlakte groter is dan 1.000 m2 en de werkzaamheden dieper reiken dan 2,5 m onder het maaiveld. Voor de overige gronden geldt geen archeologische verwachtingswaarde. Omdat het bouwplan een kleinere verstoringsoppervlakte heeft dan 1.000 m2 is het uitvoeren van archeologisch onderzoek niet nodig. 
Conclusie Het aspect Archeologie staat de uitvoerbaarheid van het bouwplan niet in de weg. 4.2 Bedrijven en Milieuzonering 
Beleid, wet- en regelgeving Op basis van de VNG-publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' (2009) dient te worden beoordeeld of voldoende afstand wordt gehouden tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals woningen).  Bedrijvigheid kan negatieve effecten met zich mee brengen voor woningen en gevoelige functies in de omgeving. Negatieve effecten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op geur, geluid, stof en trillingen. Andersom kunnen woningen een belemmerend effect hebben op de ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven. Het is daarom wenselijk dat bedrijfsactiviteiten of andere milieubelastende functies op een zekere afstand van woningen en andere hindergevoelige functies zijn gesitueerd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hiervoor een handreiking opgesteld: de publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' (2009).  
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In deze handreiking wordt aangegeven hoe door middel van milieuzonering de afstand tussen bedrijfsactiviteiten en milieugevoelige functies voldoende blijft. Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven op een passende afstand ten opzichte van woningen worden gesitueerd en dat nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bestaande bedrijven worden gepland. Niet ieder bedrijf heeft evenveel invloed op de omgeving. In de handreiking worden bedrijfsactiviteiten daarom ingedeeld in zes categorieën. Per milieucategorie zijn richtafstanden opgenomen die aangehouden kunnen worden om hinder te voorkomen. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in afstanden tot een rustige woonwijk en tot een gebied met een menging van functies. In onderstaande tabel zijn de richtafstanden weergegeven. Deze afstanden zijn gebaseerd op de mate van verspreiding van geluid, stof, gevaar en geur. De bedrijvigheid kan volgens de handreiking van de VNG ingedeeld worden in categorieën die lopen van 1 tot en met 6. Hierbij lopen de richtafstanden uiteen van 0 meter tot 1500 meter.  

Milieucategorie Richtafstanden in ‘rustige woonwijk’ Richtafstanden in ‘gemengd gebied’ 1 10 meter 0 meter 2 30 meter 10 meter 3 50-100 meter 30-50 meter 4 200-300 meter 100-200 meter 5 500-1000 meter 300-700 meter 6 1500 meter 1000 meter Tabel richtafstanden per milieucategorie 
Situatie  Direct ten zuiden van het bouwplan is een glastuinbouwbedrijf gevestigd. Glastuinbouwbedrijven zijn aan te merken als milieucategorie 2 bedrijven (kassen zonder verwarming/kassen met gasverwarming). Het gebied kan op basis van de VNG‐brochure worden aangemerkt als een ‘gemengd gebied’. Hierdoor geldt een richtafstand van 10 meter. De woningen worden op meer dan 10 meter van de glastuinbouwbedrijven gesitueerd. Hierdoor wordt voldaan aan de richtafstand.  Ten oosten van het bouwplan (Merenweg 15) is een rioolgemaal gevestigd. Een rioolgemaal is eveneens aan te merken als een categorie 2 inrichting. Hiervoor geldt een richtafstand van 10 meter. De dichtstbijzijnde woning is op circa 35 meter van het gemaal gesitueerd. Er wordt ruimschoots voldaan aan de richtafstand.  
Conclusie Uit bovenstaande blijkt dat het aspect ‘Bedrijven en milieuzonering’ de uitvoerbaarheid van het bouwplan niet in de weg staat.  4.3 Bodem 
Beleid, wet- en regelgeving Artikel 3.1.6 van het Besluit Ruimtelijke Ordening geeft aan dat in het kader van de uitvoerbaarheid van een bouwplan onderzoek verricht dient te worden naar de (te verwachten) bodemkwaliteit door het raadplegen van beschikbare bodemgegevens. Een nieuwe functie mag pas worden toegekend als is aangetoond dat de bodem geschikt is (of geschikt te maken is) voor de nieuwe functie. Bij bouwactiviteiten is ook in het kader van de omgevingsvergunning onderzoek naar de kwaliteit van de bodem nodig. Bouw kan pas plaatsvinden als de bodem geschikt is (of geschikt is gemaakt) voor het beoogde doel. Daarom dient bij iedere nieuwe bouwactiviteit de bodemkwaliteit door middel van onderzoek in beeld te worden gebracht. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de bodem niet geschikt is voor het beoogde doel, dient vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden een bodemsanering te worden uitgevoerd om de bodem geschikt te maken. 
Situatie  Om de bodemkwaliteit ter plaatse te beoordelen is een verkennen bodemonderzoek2 uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat in de grond geen verhogingen ten opzichte van de achtergrondwaarde zijn aangetroffen. In het grondwater zijn barium en zink verhoogd ten opzichte van de streefwaarde                                                  2 Verkennend bodemonderzoek, Terra Milieu, projectnr. Tm2015.245, d.d. 24 augustus 2015 
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aangetroffen. Geconcludeerd is dat geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Deze resultaten vormen geen belemmering voor het voorgenomen bouwplan. Aanvullend onderzoek is niet nodig. 
Conclusie Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het bouwplan. 4.3 Ecologie 
Beleid, wet- en regelgeving Per 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming (WNB) in werking getreden. Deze wet vervangt 3 wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. 
Situatie  Om het aspect ecologie te beoordelen is een quickscan Flora- en fauna3 uitgevoerd. Hieruit blijkt het volgende: Natura 2000 Het bouwplan ligt niet in de buurt van een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (De Wilck) ligt op circa 12 kilometer afstand. Van significant negatieve effecten door stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied is met de voorgenomen planontwikkeling geen sprake. Andere verstorende factoren zoals oppervlakteverlies, versnippering, verdroging en verstoring door trilling, licht en geluid zijn met de voorgenomen planontwikkeling eveneens niet van toepassing.  Nationaal Natuurnetwerk (NNN) Het NNN werd voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd. Het NNN is een Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud, herstel en de ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied.  Het bouwplan maakt geen onderdeel uit van NNN.  Hierdoor is geen sprake van een aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken van NNN. Flora- en fauna (vaat)planten Er zijn geen strikt beschermde vaatplanten aangetroffen. Ook beschikken de percelen niet over geschikt biotoop voor dergelijke plantensoorten, waardoor aanwezigheid uitgesloten kan worden.   Vleermuizen Geen van de aanwezige bomen is geschikt als vaste verblijfplaats voor vleermuizen. Dit vanwege het ontbreken van geschikte holtes. Het gebied kan wel gebruikt worden als foerageergebied voor zowel de kleinere vleermuissoorten, zoals de Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) als voor de grotere soorten, zoals de Laatvlieger (Eptesicus serotinus). De aanwezige bomen vormen geen lange, aangesloten lijnvormige rij, waardoor deze niet in gebruik zullen zijn als belangrijke vliegroute. Bovendien vormt de bomenrij langs de Merenweg een veel geschiktere vliegroute. Deze bomenrij wordt niet aangetast met voorgenomen bouwplan. Er bestaan vanuit de WNB geen verplichtingen ten aanzien van vliegroutes en foerageergebied van vleermuizen.   Vogels Er zijn geen verblijfplaatsen van vogels aangetroffen die jaar-rond beschermd zijn. Ook behoort geen van de waargenomen vogelsoorten tot de groep met een vaste verblijfplaats of valt onder de zogenaamde categorie-5 soorten waarvoor bij ecologische zwaarwegende omstandigheden geldt dat het nest ook jaarrond beschermd is. Om deze redenen bestaan er geen verplichtingen vanuit WNB en is aanvullend onderzoek of een ontheffing niet nodig.                                                    3 Quickscan flora en fauna in het kader van de realisatie van twee woningen aan de Wilgenlei in Bleiswijk, NatuurWetenschappelijk Centrum, rapportnr. W1028 / p15-076, d.d. juli 2015 
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Reptielen Het gebied is geschikt als leefgebied voor de Ringslang. Het leefgebied voor de Ringslang moet aan tenminste drie voorwaarden voldoen: de slangen moeten er kunnen overwinteren, foerageren en zich kunnen voortplanten. Tijdens het veldbezoek is een steen- en bladerhopen aangetroffen, die kunnen dienen als overwinteringsplaats. Daarnaast is paardenmest aangetroffen, dat zeer geschikt is als materiaal om de eieren van de Ringslang uit te roeien. De aangetroffen overwinterings- en voorplantingsplaatsen zijn inmiddels verwijderd, waardoor het gebied niet langer geschikt wordt geacht voor de exemplaren van de Ringslang.   In het kader van een ontwikkeling aan de overzijde van de Wilgenlei is een aanvullend onderzoek4 verricht naar de aanwezigheid van de Ringslang. Daarbij zijn geen sporen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van deze soort.  Amfibieën Het gebied is niet geschikt als leefgebied voor de strikt beschermde Rugstreeppad, waardoor de aanwezigheid van deze soort met voldoende zekerheid uitgesloten kan worden.   Vissen Er wordt geen oppervlaktewater gedempt of anderszins aangetast. Onderzoek naar de aanwezigheid van strikt beschermde vissoorten en watergebonden ongewervelden is niet nodig. 
Conclusie Vanuit de natuurbeleidskaders zijn geen belemmeringen voor de uitvoerbaarheid van het bouwplan. 4.4 Externe veiligheid 
Beleid, wet- en regelgeving Externe veiligheid heeft betrekking op de risico's van activiteiten met gevaarlijke stoffen voor derden. Het gaat daarbij zowel om het vervoer van gevaarlijke stoffen (weg, water, spoor en buisleidingen) als om inrichtingen met opslag, productie en/of gebruik van gevaarlijke stoffen. In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (Circulaire RNVGS) zijn risicomaten met bijbehorende risiconormen opgenomen voor respectievelijk inrichtingen en voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Plaatsgebonden risico en groepsrisico Het externe veiligheidsbeleid kent twee risicomaten, het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico. Het plaatsgebonden risico is de overlijdenskans per jaar als gevolg van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen bij een ongeval. Dit kan op een kaart worden weergegeven met behulp van contouren. Het groepsrisico betreft de kans per jaar dat in één keer een groep mensen komt te overlijden bij een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico wordt met behulp van een diagram weergegeven. Bovendien geldt voor het groepsrisico een verantwoordingsplicht, waarbij het bevoegd gezag verplicht wordt gesteld om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent aspecten als hulpverlening en zelfredzaamheid. 
Situatie Met behulp van de risicokaart (http://nederland.risicokaart.nl/risicokaart.html) is op 15 januari 2018 gekeken of in de directe omgeving van het perceel risicovolle activiteiten plaatsvinden of risicovolle inrichtingen aanwezig zijn. Op afbeelding 4.2 is een uitsnede van de risicokaart weergegeven. Met blauw is de planlocatie aangegeven.                                                   4 Aanvullend onderzoek naar de Ringslang en Rugstreeppad, Natuur-Wetenschappelijk Centrum, Rapportnr. W952 / p14-079, d.d. december 2014 
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 Afbeelding 4.2: Uitsnede risicokaart Inrichtingen Op circa 800 meter van het bouwplan ligt een tankstation (rode stip op afbeelding 4.2). Het tankstation voorziet in de verkoop van licht ontvlambare vloeistoffen. Het tankstation verkoopt geen LPG. Omdat het tankstation geen LPG verkoopt, is er geen sprake van een PR 10-6 contour. Het invloedsgebied (groepsrisico) van deze inrichting bedraagt 50 meter. Het bouwplan ligt hier ver buiten.  Vervoer gevaarlijke stoffen in de directe omgeving geen gevaarlijke stoffen vervoerd over de weg, het spoor over het water of door leidingen.  Luchthaven Rotterdam The Hague Airport  Het bouwplan ligt ver buiten de PR 10-6 contour maar wel binnen het verantwoordingsgebied van het groepsrisico. Omdat met voorliggend bouwplan geen nieuwe kwetsbare objecten worden gerealiseerd draagt het plan niet bij aan de hoogte van het groepsrisico. 

Conclusie Uit bovenstaande blijkt dat het aspect externe veiligheid de uitvoerbaarheid van het bouwplan niet in de weg staat.  4.5 Wegverkeerslawaai 
Beleid, wet- en regelgeving De Wet geluidhinder (Wgh) biedt een toetsingskader voor het geluidniveau op de gevels van geluidgevoelige' bestemmingen, zoals woningen en scholen. In artikel 74 van de Wet geluidhinder is bepaald dat zich langs alle wegen, met uitzondering van 30 km-wegen, een geluidszone bevindt. Dit is de zone langs een weg waarbinnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Binnen deze zone dient ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe 'geluidgevoelige bestemmingen' een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd om aan te tonen dat kan worden voldaan aan een aanvaardbaar geluidsniveau. 
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Situatie Er is een onderzoek naar wegverkeerslawaai5 uitgevoerd. Hieruit blijkt dat alleen door het verkeer op de Merenweg op de verdieping aan de noordzijde van het bouwplan de voorkeurswaarde wordt overschreden.  De maximale geluidsbelasting bedraagt 50 dB, waardoor de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden. Omdat de maximale geluidsbelasting lager is dan 53 dB zijn de gestelde voorwaarden uit het gemeentelijk hogere waarden beleid niet aan de orde. Voor de woningen is op 12 april 2016 een hogere waardenbesluit genomen. 
Conclusie Het aspect wegverkeerslawaai staat de uitvoerbaarheid van het bouwplan niet in de weg. 4.6 Luchtkwaliteit 
Beleid, wet- en regelgeving Wet milieubeheer (5.2 Luchtkwaliteitseisen) Het doel van Wet milieubeheer, hoofdstuk 5.2 luchtkwaliteitseisen is het beschermen van mensen tegen de negatieve gevolgen van luchtverontreiniging op de gezondheid. De wet bevat grenswaarden voor de stoffen zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10 en PM2.5), lood (Pb), koolmonoxide (CO) en benzeen. De normen gelden overal in de buitenlucht en niet alleen ter plekke van gevoelige bestemmingen. In de praktijk blijken er vooral grenswaardenoverschrijdingen te zijn voor PM10 en NO2. Niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) Het begrip NIBM speelt een belangrijke rol in de regelgeving voor luchtkwaliteit en is uitgewerkt in het Besluit 'Niet in betekende mate bijdragen’ en de Regeling 'Niet in betekende mate bijdragen’. Projecten die 'niet in betekende mate' (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreinigingen, hoeven niet meer afzonderlijk getoetst te worden aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen (in de vorm van grenswaarden). In de regeling NIBM is een aantal activiteiten, zoals projecten tot 1.500 woningen met één ontsluitingsweg (3.000 met twee ontsluitingswegen), tot 100.000 m2 kantooroppervlakte met één ontsluitingsweg (200.000 m2 met twee ontsluitingswegen) en intensieve veehouderijen (afhankelijk van het aantal dieren), bij voorbaat aangemerkt als niet in betekenende mate. 
Situatie  Het bouwplan bestaat uit de realisatie van twee woningen. Gelet op het aantal draagt het project 'Niet in betekende mate' (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging waardoor het niet hoeft te worden getoetst aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen. Hieruit kan worden opgemaakt dat het bouwplan geen bijdrage levert aan de verslechtering van de luchtkwaliteit en past binnen de kaders van de Wet milieubeheer. 4.7 Verkeer 
Beleid Voor een goede ruimtelijke ordening is een goede verkeersafwikkeling en een veilige verkeersontsluiting van alle modaliteiten van belang. Bij ruimtelijke planning dienen verkeerskundige aspecten afgewogen te worden, omdat deze van grote invloed zijn op de het doelmatig functioneren van verschillende functies. Wanneer nieuwe ontwikkelingen worden gepland, is het van belang te onderzoeken welke effecten dit heeft op de verkeerskundige situatie om zo nodig passende maatregelen te kunnen nemen. 
Situatie  Het bouwplan wordt ontsloten via de Wilgenlei. Er wordt een nieuwe inrit en brug gerealiseerd. De Wilgenlei wordt ontsloten op de Merenweg. Beide wegen garanderen de bereikbaarheid van de                                                  5 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai bestemmingsplan ‘Wilgenlei 1’, KuiperCompagnons, d.d. 7 juli 2015 
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woningen. De capaciteit van de hiervoor genoemde wegen is meer dan voldoende om het beperkte aantal extra verkeersbewegingen op te vangen.  Op grond van CROW-publicatie 317 'kencijfers parkeren' wordt voor vrijstaande woningen uitgegaan van een parkeernorm van 2,0 - 2,8 parkeerplaatsen per woning (buitengebied). Dit is een gemiddelde van 2,4. Afgerond dienen er twee parkeerplaatsen te worden gerealiseerd die afzonderlijk van elkaar gebruikt kunnen worden.  Voorliggend bouwplan voorziet in twee parkeerplaatsen per woning. De parkeerplaatsen kunnen afzonderlijk van elkaar worden gebruikt. Er wordt voldaan aan de parkeerbehoefte. 
Conclusie Het aspect verkeer vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het bouwplan.  4.8 Water 
Beleid, wet- en regelgeving In Nederland heeft water een eigen plaats gekregen in de ruimtelijke besluitvorming via de watertoets. De watertoets houdt in dat bij het maken van ruimtelijke plannen al in een vroeg stadium bekeken moet worden wat de gevolgen zijn voor water en de ruimtelijke ordening. De watertoets is tevens een proces waarbij overleg wordt gevoerd met de waterbeheerder. De waterbeheerder stelt in dit proces de kaders vast en geeft een wateradvies voor verschillende waterhuishoudkundige aspecten. De watertoets resulteert uiteindelijk in voorliggend waterparagraaf. Het bouwplan ligt in het beheersgebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). De relevante beleidsuitgangspunten zijn: 1. aan ontwikkelingen die resulteren in een toename van het verharde oppervlak van minder dan 500 m2 worden geen waterbergingseisen gesteld; 2. bij ontwikkelingen die een toename van het verharde oppervlak betekenen van minder dan 5 ha en die zijn gelegen in een overwegend onverhard blijvend gebied dat ruimschoots aan de normen voor wateroverlast voldoet, kan worden volstaan met het graven van een aanvullende waterberging van 10% van de netto toename van het verharde oppervlak;  3. bij de overige ontwikkelingen wordt aan de hand van de eigenschappen van het gebied vastgesteld hoeveel aanvullende waterberging benodigd is. Waterberging Met voorliggend bouwplan vindt een toename aan verharding plaats. De verharding per woning bedraagt circa 225 m2. De totale toename aan verharding is kleiner dan 500 m2. Er worden vanuit het waterschap geen nadere eisen gesteld. Waterkering In of rondom het perceel ligt geen waterkering. Een watervergunning op grond van de waterwet is niet nodig. Watergang Het bouwplan grenst aan een hoofdwatergang. Ter weerszijden van deze watergang ligt een beschermingszone van 5 meter breed. Er worden geen werkzaamheden in deze zone uitgevoerd. Een watervergunning is niet nodig. Riool Het hemelwater afkomstig van het verharde oppervlak en het huishoudelijke afvalwater worden gescheiden ingezameld en aangesloten op de riolering. Ten behoeve van de waterkwaliteit zal in verband met de lozing van hemelwater via het rioolstelsel zoveel mogelijk duurzame bouwmaterialen worden toegepast. 
Conclusie De kwalitatieve en kwantitatieve waterbelangen komen met de uitvoerbaarheid van het bouwplan niet in het gedrang. 
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5 UITVOERBAARHEID 5.1 Economische uitvoerbaarheid In artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is vastgelegd dat inzicht gegeven moet worden over de uitvoerbaarheid van het plan. De ontwikkelingen die mogelijk gemaakt worden voor afwijken van het bestemmingsplan moeten (economisch) uitvoerbaar zijn en gerealiseerd kunnen worden. 
Grondexploitatie Met voorliggend bouwplan is sprake van een ‘bouwplan’ zoals omschreven in art. 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening, en aldus een wettelijke plicht om de kosten te verzekeren uit hoofde van de afdeling grondexploitatie van de Wet ruimtelijke ordening. Dat betekent dat de volgende kosten verzekerd dienen te worden: 1. Gemeentelijke plankosten; 2. Kosten bouwrijp maken binnen en buiten perceel initiatiefnemer; 3. Evt. planschadekosten.  De kosten voor voorliggend ruimtelijke onderbouwing en de daarbij behorende noodzakelijke onderzoeken worden door de ontwikkelaar gedragen. De kosten van de ambtelijke inzet t.b.v. het beoordelen en begeleiding van deze procedure worden gedekt uit de legesheffing. Er zijn geen gemeentelijke kosten om het perceel bouwrijp te maken binnen het perceel. De kosten die door de gemeente worden gemaakt bij het aansluiten van de nutsvoorzieningen worden in rekening gebracht bij de ontwikkelaar/ initiatiefnemer.   Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening biedt de grondslag voor de vergoeding van zogenoemde planschade. Deze schadevergoeding wordt (in beginsel) door burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente toegekend aan degene die als gevolg van een planontwikkeling schade lijdt. Tussen de gemeente Beemster en de initiatiefnemer wordt een planschadeovereenkomst afgesloten waarmee de mogelijke planschadekosten kunnen worden verhaald op de initiatiefnemer.  5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid De ruimtelijke onderbouwing heeft gedurende 6 weken, namelijk van ………. tot en met ………. ter visie gelegen als bijlage van de omgevingsvergunning. Gedurende deze periode zijn er ……… reacties binnengekomen.      


