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1. Inleiding 

 

 

Het voorliggende bestemmingsplan beoogt de planologische basis te leggen voor de realisatie van een 

woning op het perceel Blauwe Hoek 58-58a te Doornenburg in de gemeente Lingewaard (kadastraal 

bekend als Gemeente Doornenburg, sectie H, nummers 249/1299, hierna genoemd ‘plangebied’).  

 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het adequaat regelen van de toekomstige situatie. Het 

bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. Bij het opstellen van dit 

bestemmingsplan zijn diverse onderzoeken verricht die volledigheidshalve in dit bestemmingsplan zijn 

opgenomen. De resultaten worden in de toelichting kort verklaard.  

 

Het bestemmingsplan Lingewaard 2010; Blauwe Hoek 58-58a betreft een herziening van het 

bestemmingsplan ‘Kern Doornenburg’ van de gemeente Lingewaard (vastgesteld bij besluit van de raad 

op 13 december 2007). 

 

Het bestemmingsplan ‘Lingewaard 2010; Blauwe Hoek 58-58a’ bestaat uit: 

- De verbeelding met de titel ‘Lingewaard 2010; Blauwe Hoek 58-58a’, vervat in één kaartbeeld van 

schaal 1:1000, waarop de bestemmingen van de in het plan gelegen gronden en bijbehorende 

verklaringen zijn aangegeven; 

- De regels waarin regels zijn opgenomen over de inhoud van de bestemmingen en regels omtrent 

het gebruik van gronden en de toelaatbaarheid van bebouwing; 

- De toelichting waarin de opzet van het bestemmingsplan wordt beschreven en verantwoord en 

waarin relevante milieu- en realiseringsaspecten worden vermeld. 
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2. Gebiedsomschrijving 

 

 

2.1 Omgeving van het plangebied 

Het plangebied is gelegen in de Kern Doornenburg in de gemeente Lingewaard. De gemeente 

Lingewaard is gelegen in het stroomgebied van de Waal, Rijn en Linge, midden in het gebied van het 

Knooppunt Arnhem-Nijmegen. Doornenburg is één van de zeven dorpen en ligt in de uiterste 

zuidoosthoek van de gemeente. De kern wordt in haar geheel omsloten door het buitengebied.  

 

Doornenburg ligt op het punt waar de Rijn zich in het Pannerdensch Kanaal en de Waal splitst. Aan de 

zuidoostkant van de kern loopt de Waalbanddijk en aan de noordoostzijde de Rijndijk. De Linge stroomt 

aan de noordzijde van de kern. Doornenburg heeft circa 2.800 inwoners.  

 

Door deze strategische ligging is de kern ontstaan als vestigingsstad met het kasteel Doornenburg. Het 

centrum van Doornenburg heeft zich ontwikkeld op het kruispunt van de Pannerdseweg, de 

Duisterestraat, de Kerkstraat en de Blauwe Hoek. Deze straten lopen allen vanuit het buitengebied de 

kern in.  

 

 
Ligging van het plangebied tussen het Pannerdensch Kanaal en de Waal 
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2.2 Omschrijving van het plangebied 

Het plangebied valt in het deel van de planmatig aangelegde woongebieden. Woongebied ‘De Blauwe 

Hoek’ ligt tussen de bebouwingslinten Pannerdenseweg, Blauwe Hoek en de daarmee in verbinding 

staande Clare van Delwigstraat. Het gebied kent een organisch stratenpatroon waarbij slechts op enkele 

plaatsen vanuit de linten toegangswegen tot het gebied zijn aangelegd. Het woongebied is in 

verschillende fasen aangelegd. In de wijk is er een afwisseling tussen woningen met een duidelijk 

planmatig karakter en woningen uit de vrije sector. Toegepast zijn veelal (half)vrijstaande woningen die 

op enkele plaatsen worden afgewisseld door kleine blokken rijwoningen. De vormgeving van de panden 

loopt uiteen. Opvallend in het gebied zijn de woningen die in beeld lijken op een vrijstaande woning, 

maar in feite een cluster van vier aparte wooneenheden is. Het gebied heeft een open en groene 

structuur. Centraal in het gebied ligt een vijver die gebruikt wordt voor de waterberging.  

 

Op de volgende afbeeldingen is de ligging van het plangebied ten opzichte van haar omgeving 

weergegeven. 

 

 
Ligging van het plangebied in de wijk ‘Blauwe Hoek’ 
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3. Initiatiefomschrijving 

 

Het plangebied is omgeven door bebouwde percelen, waardoor het plangebied een ingesloten karakter 

heeft. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 1108 m². De nieuwe woning wordt evenwijdig aan 

de Mulderswei gerealiseerd. Op onderstaande afbeelding is de ligging van het plangebied weergegeven. 

 

 
Ligging van het plangebied 

 

De woning bestaat uit twee delen met een centrale hal/wijnkelder die de twee delen verbindt. Het 

eerste gedeelte van de woning bevat de woonkamer, keuken, entree en de garage. Het tweede deel van 

de woning bevat drie slaapkamers en twee badkamers. Daarnaast bevat dit deel een carport en een 

berging. Aan de kant van de twee bestaande woningen wordt een landschappelijke wand geplaatst ter 

afscheiding van het erf.  

 

De woning wordt gerealiseerd op een afstand van circa 3.35 meter ten opzichte van het hart van de 

nabij gelegen A-watergang. De A-watergang is gelegen aan de zijde van de weg. Om de woning te 

kunnen bereiken, wordt er over de watergang een bruggetje gerealiseerd naar de voordeur. Voor de 

inrit wordt een duiker gerealiseerd. 

 

Op de volgende afbeeldingen is de nieuwe woning weergegeven. 
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Plattegrond van de nieuwe woning 

 

 
Aanzichten van de nieuwe woning 
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4. Planologisch/juridisch kader 

 

 

4.1 Rijksbeleid 

Nota Ruimte 

Het belangrijkste beleidskader op rijksniveau wordt gevormd door de Nota Ruimte. De Nota Ruimte 

reikt nationaal ruimtelijk beleid voor de periode tot 2030 op hoofdlijnen aan. Algemene uitgangspunten 

van de nota Ruimte zijn: ontwikkelingsplanologie, decentralisatie, deregulering en uitvoeringsgericht-

heid. Het hoofddoel is om ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies. Het 

ruimtelijk beleid moet ervoor zorgen dat de verhouding tussen bouwen in stedelijke gebieden en in 

landelijke gebieden in balans blijft. Een precieze invulling van deze balans kan het beste plaatsvinden 

door de provincie en de gemeenten. De gemeenten hebben het voortouw bij het bepalen van het 

precieze aantal woningen. Bundeling van verstedelijking staat voorop. Dit betekent dat nieuwe 

ontwikkelingen hoofdzakelijk plaats moeten vinden binnen bestaand stedelijk gebied.  

 

Het plan past binnen de kaders van de Nota Ruimte. De nieuwe woning wordt gerealiseerd binnen 

bestaand stedelijk gebied. 

 

 

4.2 Provinciaal beleid 

Streekplan Gelderland 2005 

Het Streekplan Gelderland 2005-2015 (vastgesteld op 29 juni 2005) vormt het belangrijkste beleidskader 

op provinciaal niveau en heeft als hoofddoel de ruimtebehoefte zorgvuldig en in regionaal verband te 

accommoderen. Het streekplan is door de inwerkingtreding van de Wro (op 01-07-2008) van 

rechtswege aangemerkt als een structuurvisie.  

 

Voor verstedelijking geldt het bundelingsbeleid. Dit houdt in dat nieuwe bebouwing zoveel mogelijk in 

bestaand stedelijk gebied gerealiseerd dient te worden. In het streekplanbeleid voor stedelijke 

ontwikkeling wordt onderscheid gemaakt tussen bestaand bebouwd gebied en stedelijke uitbreiding. 

Voor het project is het beleid aangaande het bestaand bebouwde gebied van toepassing. Hiervoor geldt 

dat de bestaande ruimtelijke kwaliteit, door de toevoeging van de woning, niet mag worden aangetast. 

Daarnaast geldt dat het bestaande bebouwde gebied geoptimaliseerd dient te worden. Dit houdt in dat 

er meer gebruik gemaakt moet worden van mogelijke inbreidingslocaties.  

 

Het plan past binnen de kaders van het Streekplan Gelderland 2005, omdat de woning wordt 

gerealiseerd in bestaand bebouwd gebied. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een inbreidingslocatie. 

 

Kwalitatief Woonprogramma Gelderland 

Het Kwalitatief Woonprogramma Gelderland (KWP) is een uitwerking van het streekplan en is in april 

2004 vastgesteld en heeft als doel het woningaanbod op regionaal niveau, zowel kwantitatief als 

kwalitatief, zo goed mogelijk af te stemmen op de lokale behoefte aan woningen.  

Het KWP richt zich zowel op bestaand bebouwd gebied (herstructurering, transformatie) als op nieuw 

stedelijk gebied (uitbreiding). Het aanbod aan woningen en woonmilieus moet beter aansluiten bij de 

voorkeuren van bewoners. Om deze reden bevordert de provincie vooral de realisatie van woningen 

voor ouderen en starters en van de woonmilieus centrumstedelijk en landelijk wonen. Voorts wil de 
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provincie een versnelling bevorderen van herstructurering en transformatie van bestaand bebouwd 

gebied, het aanpakken van de stagnerende (nieuwbouw)productie, het vergroten van het aanbod aan 

levensloopbestendige woningen en wijken en het versterken van verscheidenheid en identiteit.  

 

Het plan past binnen de kaders van het Kwalitatief Woonprogramma Gelderland, omdat de woning 

wordt gerealiseerd in bestaand bebouwd gebied en bijdraagt aan de transformatie van het bestaande 

bebouwde gebied.  

 

 

4.3 Regionaal beleid 

Regionaal Structuurplan KAN 2005-2020 

De gemeente Lingewaard maakt onderdeel uit van de Over-Betuwe. De Over-Betuwe is één van de acht 

deelgebieden die tezamen het KAN netwerk vormen. Het Kan netwerk heeft een Regionaal 

Structuurplan opgesteld. Het regionaal structuurplan heeft de juridische status van streekplanuitwerking 

gekregen en is hierdoor toetsingskader voor gemeentelijke plannen. Enkele hoofddoelstellingen zijn: 

- Vernieuwing van centrumdorpse milieus; 

- Herstructurering van de woningvoorraad in bestaande wijken en dorpen; 

 

Voor iedere (toekomstige) inwoner van het KAN dient een juiste woning beschikbaar te zijn, met 

betrekking tot prijs, eigendomssituatie, aard en type en locatie. Daartoe worden in de periode 2005-

2010 tenminste 24.600 woningen gebouwd, inclusief de vervangende nieuwbouw voor te slopen 

woningen. Het Kwalitatief Woonprogramma Gelderland is hierbij het uitgangspunt. Het KAN mag zelf 

bepalen welk aandeel van de woningvoorraad wordt gerealiseerd in bestaand bebouwd gebied, met als 

provinciale referentie dat 30% van de uitbreiding van de woningvoorraad wordt gebouwd in bestaand 

bebouwd gebied. Uitgangspunt voor de ruimtelijke inpassing van de bouwopgave in het KAN is het 

concessiebeleid met contouren voor woningbouw. Buiten de contouren en de zoekgebieden voor 

uitbreiding gelden specifieke randvoorwaarden voor functieverandering van vrijkomende agrarische 

bedrijfsbebouwing en voor landgoederen.  

 

Het plan past binnen de kaders van het Regionaal Structuurplan KAN, omdat de woning wordt 

gerealiseerd in bestaand bebouwd gebied. Daarnaast wordt de woning gerealiseerd voor de eigen 

inwoners.  

 

 

4.4 Gemeentelijk beleid 

StructuurvisiePlus Lingewaard 

In de StructuurvisiePlus is een ruimtelijke strategie opgesteld voor de gemeente Lingewaard. De 

gemeente Lingewaard richt zich binnen het KAN hoofdzakelijk op de ontwikkeling van dorpse en 

landelijke woonmilieus. In de landschapszones blijft de agrarische functie aanwezig. Naast de afronding 

van de grote bouwlocaties met groeitaak in Bemmel en Huissen ligt het accent op bouwen voor de 

natuurlijke groei. In de dorpen is inbreiding mogelijk binnen kwaliteitscontouren die in overleg tussen de 

gemeente en de regio zijn aangewezen.  

Binnen de kern Doornenburg worden ontwikkelingen voorgestaan die primair gericht zijn op behoud en 

verbetering van het structuurbeeld. In het centrum dient de ruimtelijke samenhang versterkt te worden 

en dient er een herindeling van de openbare ruimte plaats te vinden, de oostzijde van de kern dient 

afgerond te worden door middel van uitbreiding en verder moet er sprake zijn van inbreiding en 

herstructurering.  
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Dorpsvisie Doornenburg 

De Dorpsvisie Doornenburg is een beleidsvisie die de eigen identiteit van de kern beschrijft en de 

ruimtelijke kwaliteiten vastlegt die van belang zijn voor de waardering en inpassing van nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen. Het is een toetsingskader dat gehanteerd dient te worden bij de beoordeling 

van ruimtelijke initiatieven. Het beoogd effect is dat nieuwbouw of veranderingen in de openbare 

ruimte of de groenstructuur van de kern, past bij de eigen sfeer en identiteit van de kern. 

 

Nota Wonen 2007-2010: Dorps wonen in een stedelijke regio 

De Nota Wonen 2007-2010 beschrijft het door de gemeente te voeren woonbeleid in de periode 2006-

2010. Deze nota is een uitwerking van de StructuurvisiePlus, waardoor er dus geen nieuwe bouwlocaties 

worden aangewezen. De nota gaat in op een zo verantwoord mogelijke invulling van de aangewezen 

bouwlocaties. De kern van het beleid is om voldoende passende woningen te realiseren voor de 

inwoners van de gemeente in een aantrekkelijk woonmilieu. Passend huisvesten houdt in dat het 

woningaanbod is afgestemd op de financiële mogelijkheden die mensen hebben.  

 

Voor Doornenburg geldt dat er in de periode 2007-2015 109 woningen gerealiseerd moeten worden 

voor de eigen behoefte. Het woningbouwprogramma is gesteld op 130 woningen voor de periode 2007-

2015. Van deze 130 woningen dient 31% gerealiseerd te worden in de categorie betaalbare huur, 28% 

betaalbare koop en 41% in dure koop.  

 

Het plan past binnen de kaders van de Nota Wonen, omdat de woning wordt gerealiseerd ten behoeve 

van de eigen behoefte van de kern Doornenburg.  

 

Welstandsnota gemeente Lingewaard 

In de welstandsnota van de gemeente Lingewaard staat beschreven aan welke eisen het uiterlijk van 

een bouwwerk moet voldoen. De welstandsnota fungeert als toetsingskader bij de behandeling van 

bouwaanvragen.  

 

De kern Doornenburg is in de welstandsnota onderverdeeld in deelgebieden. Het plangebied ligt in een 

gebied waarvoor een basiswelstandsniveau geldt. Bij het basisniveau van welstand wordt de toets door 

welstandstoezicht beperkt tot die aspecten die te maken hebben met de situering van het bouwwerk 

(rooilijn, zijdelingse afstand, oriëntatie), de hoofdvormen van het bouwwerk (bouwmassa, bouwhoogte, 

kapvorm en kaprichting), de schaal en geleiding van het gebouw, het overwegende materiaalgebruik en 

de gebruikte kleurtoon. De toets is vooral gericht op het gebouw als geheel in relatie tot zijn omgeving. 

Het welstandstoezicht is in deze gebieden beperkt tot het handhaven van de basiskwaliteiten. Dit 

basisniveau van toetsen wordt toegepast in gebieden waar de bestaande ruimtelijke structuur relatief 

veel kan verdragen. Afwijkingen en ingrepen hebben hier minder grote gevolgen voor de ruimtelijke 

kwaliteit. Er zal bij de toets niet gedetailleerd op architectonische kwaliteiten worden beoordeeld.  

 

Het plangebied is aangeduid als A2- seriële bouw. Gebieden met seriële bouw hebben een beperkte 

samenhangende karakteristiek tussen cultuurhistorie, stedenbouw en architectuur. De gebieden zijn 

voornamelijk ontstaan aan de randen van de historische structuren en randen van kernen. Binnen de 

bouwblokken en soms binnen de straten en buurten bestaat een zekere mate van uniformiteit. Er is 

echter geen sprake van een samenhangend ensemble van bebouwing doordat de verschillende 

onderdelen in een straat, buurt of wijk niet zijn samengebracht tot een harmonisch geheel. De huizen, 

straten, pleinen, plantsoenen en parkeerterreinen zijn veelal afzonderlijk vormgegeven.  

 

Op de volgende afbeelding is een uitsnede van de welstandskaart weergegeven. 
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Ligging van het plangebied op de welstandskaart 

 

De welstandscommissie heeft in een vooroverleg aangaande het plan aangegeven dat het een plan 

betreft met een aansprekende opzet die in voldoende mate inspeelt op de locatie. De hoofdopzet is in 

principe akkoord. Na overleg met de welstand op 19-10-2009 is het plan enigszins aangepast, de 

bouwhoogte van de woning is onder andere verhoogd naar 5 meter en de bouwhoogte van de toren 

naar 8 meter. Het plan is, na doorvoering van de aanpassingen, akkoord bevonden door de 

welstandscommissie.  

 

 

4.5 Vigerend bestemmingsplan 

Het plangebied valt binnen de grenzen van het bestemmingsplan ‘Kern Doornenburg’ van de gemeente 

Lingewaard. De gronden hebben de bestemming ‘Wonen’. Binnen deze bestemming is het uitsluitend 

toegestaan om binnen de op de plankaart aangewezen bouwvlakken hoofdgebouwen op te richten. Ter 

plaatse van het plangebied is geen bouwvlak in het bestemmingsplan opgenomen. Het is derhalve niet 

mogelijk om de woning te realiseren. Het bestemmingsplan biedt geen binnenplanse ontheffing voor de 

realisatie van het plan. Om deze reden dient het bestemmingsplan herzien te worden.  

 

Op de volgende afbeelding is een uitsnede van het vigerende bestemmingsplan weergegeven.  
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Uitsnede van het vigerende bestemmingsplan 
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5. Bodem en water 

 

 

5.1 Bodemkwaliteit 

Voor de vaststelling van een bestemmingsplan dient in verband met de uitvoering een reëel beeld 

aanwezig te zijn van de bodemkwaliteit voor de gronden waaraan een nieuwe bestemming wordt 

gegeven. Uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen is dat de bodemkwaliteit geschikt moet zijn voor 

de beoogde functie. 

 

In juni 2009 is een verkennend bodemonderzoek verricht. Dit onderzoek is opgenomen in de bijlage van 

dit bestemmingsplan. De onderzoeksresultaten zijn hieronder samengevat. 

 

De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot matig zandig klei. De bovengrond is bovendien zwak grindig 

en plaatselijk zwak humeus. In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen 

waargenomen.  

Er zijn op basis van het vooronderzoek, tijdens de terreininspectie en bij de uitvoering van de 

veldwerkzaamheden geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging te 

verwachten. 

In de bovengrond zijn geen verontreinigingen geconstateerd. De ondergrond is licht verontreinigd met 

kobalt en nikkel. Mogelijk wordt de lichte nikkelverontreiniging in de ondergrond veroorzaakt door een 

natuurlijke bron. Voor de lichte verontreiniging met kobalt is vooralsnog geen verklaring. 

Het grondwater is licht verontreinigd met barium en xylenen. De metaalverontreiniging is mogelijk te 

relateren aan regionaal verhoogde achtergrondconcentraties van metalen in het grondwater. Voor de 

lichte xylenenverontreiniging is vooralsnog geen verklaring.  

 

Gelet op de aard en mate van de verontreinigingen bestaat er geen reden voor een nader onderzoek en 

bestaan er met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geen belemmeringen voor 

de nieuwbouw binnen het plangebied. Indien er werkzaamheden plaatsvinden waarbij grond vrijkomt, 

kan de grond niet zonder meer worden afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het 

Bouwbesluit zijn hierop van toepassing.  

 

 

5.2 Archeologie 

Op basis van het Verdrag van Malta en de Wet op de archeologische monumentenzorg is het verplicht 

om archeologische waarden bij ruimtelijke planvorming te betrekken, met name bij plannen waarbij 

bodemwerkzaamheden uitgevoerd worden. Het gaat hierbij om het bekende en nog niet bekende 

bodemarchief. Uitgangspunt hierbij is dat de archeologische waarden zoveel mogelijk behouden moeten 

blijven en niet aangetast mogen worden. 

 

In juli 2009 is een archeologisch onderzoek verricht. Dit onderzoek is opgenomen in de bijlage van dit 

bestemmingsplan. De onderzoeksresultaten zijn hieronder samengevat. 

 

Op basis van het bureauonderzoek gold voor aanvang van het veldwerk voor het plangebied een 

middelmatige archeologische verwachting voor de periode Late Romeinse Tijd tot en met de Late 

Middeleeuwen. Aangezien op historische kaarten geen bebouwing wordt aangegeven en het plangebied 

volgens de gemeentelijke beleidsvisiekaart niet in de historische dorpskern ligt, is de kans gering dat er 

ter hoogte van het plangebied resten uit de Nieuwe Tijd voorkomen. Tijdens het booronderzoek zijn vier 
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boringen geplaatst. De bodemopbouw van het plangebied bestaat uit overslaggronden op 

oeverafzettingen. Deze oeverafzettingen gaan geleidelijk over op komafzettingen. De verschillende 

bodempakketten behoren allen tot de stroomgordel van de Waal. Er zijn geen archeologische 

indicatoren aangetroffen.  

 

Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat bij de realisering van het plan geen archeologische 

waarden zullen worden verstoord. Er wordt dan ook geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. 

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden 

aangetroffen, dienen deze gemeld te worden bij het bevoegd gezag (RACM).  

 

 

5.3 Water 

Voor de uitvoering van ruimtelijke plannen dient rekening gehouden te worden met het aspect water. 

Om dit te kunnen waarborgen is een watertoets verplicht geworden voor diverse ruimtelijke plannen, 

waaronder het bestemmingsplan. Dit betekent dat het bestemmingsplan een waterparagraaf dient te 

bevatten waarin de waterhuishoudkundige situatie wordt beschreven en de effecten van de ruimtelijke 

veranderingen op de waterhuishouding worden verwoord. 

 

Watersysteem van het plangebied 

Infiltratie 

Uit het bodemonderzoek is naar voren gekomen dat de bodem van het plangebied bestaat uit zwak tot 

matig zandig klei. Het grondwater bevindt zich op circa 2,0 m-mv (gemeten op 12-06-2009). De bodem, 

gelet op de bodemopbouw en het grondwaterniveau, is niet geschikt voor het opvangen en infiltreren 

van hemelwater, met name vanwege de kleibodem. Het hemelwater mag niet worden geloosd op het 

vuilwaterriool. 

 

Oppervlaktewater 

Nabij het plangebied, aan de westzijde, is een A-watergang aanwezig die in beheer is van het 

waterschap. De beschermingszone van deze A-watergang overlapt voor een deel het plangebied. De 

beschermingszone is opgenomen op de plankaart en in de regels van dit bestemmingsplan. 

 

Riolering  

Het plangebied is aangesloten op een gemengd rioolstelsel. Het afvalwater van de nieuwe woning kan 

hierdoor afgevoerd worden. Het hemelwater dient afgekoppeld te worden. Bij de 

bouwvergunningaanvraag dient aangegeven te worden op welke wijze er omgegaan zal worden met het 

afvoeren van het hemelwater.   

 

Duurzaamheid 

Bij de uitvoering van het initiatief wordt geen gebruik gemaakt van uitlogende materialen.  

 

Waterhuishoudkundige aspecten 

 Thema Toetsvraag Relevant  

HOOFDTHEMA’S 

Veiligheid 

 

1. Ligt in of nabij het plangebied een primaire of regionale 

waterkering? 

2. Ligt in of nabij het plangebied een kade? 

 

Nee 

 

Nee 
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Riolering en 

Afvalwaterketen 

1. Is er toename van het afvalwater (DWA)? 

2. Ligt in het plangebied een persleiding van WRIJ? 

3. Ligt in of nabij het plangebied een RWZI van het waterschap? 

Ja 

Nee 

Nee 

Wateroverlast 

(oppervlakte-

water) 

 

1. Is er sprake van toename van het verhard oppervlak? 

2. Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand verhard 

oppervlak?  

3. In of nabij het plangebied bevinden zich natte en laag gelegen 

gebieden, beekdalen, overstromingsvlaktes? 

Ja 

Ja 

 

Ja 

Grondwater- 

overlast 

1. Is in het plangebied sprake van slecht doorlatende lagen in de 

ondergrond?  

2. Bevindt het plangebied zich in de invloedzone van een rivier? 

3. Is in het plangebied sprake van kwel? 

4. Beoogt het plan dempen van slootjes of andere wateren?  

   Ja 

 

Ja 

Ja 

Nee 

Oppervlakte- 

waterkwaliteit 

 

1. Wordt vanuit het plangebied water op oppervlaktewater 

geloosd? 

2. Ligt in of nabij het plangebied een HEN of SED water? 

3. Ligt het plangebied geheel of gedeeltelijk in een Strategisch 

actiegebied? 

Nee 

 

Nee 

Nee 

Grondwater-

kwaliteit 

1. Ligt het plangebied in de beschermingszone van een 

drinkwateronttrekking?  

Nee 

Volksgezondheid 

 

1. Bevinden zich in of nabij het plangebied overstorten uit het 

gemengde of verbeterde gescheiden stelsel?  

2. Bevinden zich, of komen er functies voor, in of nabij het 

plangebied die milieuhygiënische of verdrinkingsrisico’s met 

zich meebrengen (zwemmen, spelen, tuinen aan water)? 

Nee 

 

Nee 

Verdroging 1. Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones voor 

natte natuur? 

Nee 

Natte natuur 1. Bevindt het plangebied zich in of nabij een natte EVZ? 

2. Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones voor 

natte natuur? 

Nee 

 

Nee 

Inrichting en 

beheer 

1. Bevinden zich in of nabij het plangebied wateren die in 

eigendom of beheer zijn bij het waterschap? 

2. Heeft het plan herinrichting van watergangen tot doel? 

Ja 

 

Ja 

AANDACHTSTHEMA’S 

Recreatie 1. Bevinden zich in het plangebied watergangen en/of gronden in 

beheer van het waterschap waar actief recreatief medegebruik 

mogelijk wordt? 

Nee 

Cultuurhistorie 1. Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het plangebied 

aanwezig? 

Nee 

 

Riolering en afvalwaterketen 

Het afvalwater neemt toe door de ontwikkeling van het plan, doordat er een nieuwe woning wordt 

toegevoegd. Het afvalwater wordt afgevoerd via het gemengde rioolstelsel. Voor het hemelwater dient 

bij de bouwvergunningaanvraag aangegeven te worden op welke wijze dit afgevoerd wordt.  

 

 

 

 



Lingewaard 2010: Blauwe Hoek 58-58a   Toelichting 

 

18 

 

Wateroverlast 

Door de ontwikkeling van het plan neemt het verhard oppervlak toe. Er wordt namelijk een nieuwe 

woning gerealiseerd. Om wateroverlast, kwantitatief en kwalitatief, nu en in de toekomst te voorkomen 

dient het hemelwater afgevoerd te worden via het gescheiden rioolstelsel.  

De verharding neemt met minder dan 500 m2 toe. Volgens het beleid van het waterschap geen 

aanvullende waterberging noodzakelijk.  

Het plangebied is van oudsher een vrij nat gebied. Bij hoogwatersituaties is er langs de dijk sprake van 

rivierkwel, waarbij het kwel tot aan het maaiveld kan staan. Het is goed mogelijk dat ook in het 

plangebied bij deze situaties vernatting optreedt.  

 

Grondwateroverlast 

Het plangebied is gelegen in een invloedzone van een rivier, namelijk de Waal.  Bij hoogwatersituaties is 

er langs de dijk sprake van rivierkwel, waarbij het kwel tot aan het maaiveld kan staan. Het is goed 

mogelijk dat ook in het plangebied bij deze situaties vernatting optreedt.  

 

Inrichting en beheer 

Nabij het plangebied bevindt zich een A-watergang die in beheer en onderhoud is van het waterschap. 

Deze A-watergang bevat een beschermingszone die deels over het plangebied loopt. Dot houdt in dat 

binnen deze beschermingszone beperkt bebouwd mag worden. De nieuwe woning wordt 2 meter vanaf 

de A-watergang gerealiseerd. Het onderhoud wordt gepleegd vanaf de straat. Over de A-watergang 

wordt een bruggetje gerealiseerd naar de ingang van de woning. Tevens wordt er een duiker aangelegd 

op de plaats waar de inrit voor de woning voorzien is. De aanleg van het bruggetje en de duiker zorgen 

niet voor nadelige effecten op de A-watergang. 

 

Wateradvies 

Deze waterparagraaf is voorgelegd aan het waterschap Rivierenland. De op- en aanmerkingen van het 

waterschap zijn verwerkt in deze paragraaf. Het waterschap heeft geconcludeerd dat er voor de 

uitvoering van het plan binnen het plangebied geen belemmeringen op het gebied van water aanwezig 

zijn. 
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6. Overige (milieu)aspecten 

 

 

6.1 Luchtkwaliteit 

Het Besluit Luchtkwaliteit is in november 2007 ingetrokken en vervangen door een nieuwe regeling in 

de Wet Milieubeheer, bekend onder de naam Wet Luchtkwaliteit. Op 15 november 2007 is de Wet 

Luchtkwaliteit in werking getreden. In de nieuwe wet en de daarop gebaseerde regelingen – Besluit 

NIBM en Regeling NIBM (luchtkwaliteitseisen) – is getalsmatig vastgelegd dat bepaalde projecten ‘niet in 

betekende mate’ bijdragen aan de luchtverontreiniging.  

 

Projecten die “niet in betekenende mate” leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit, hoeven 

volgens de Wet luchtkwaliteit niet langer afzonderlijk te worden getoetst op de grenswaarde, tenzij een 

dreigende overschrijding van één of meerdere grenswaarden te verwachten is. Sinds augustus 2009 ligt 

de grens van “niet in betekenende mate” volgens de gelijknamige AMvB bij 3% van de gewenste 

grenswaarde van een stof. Deze grens zal pas bereikt worden bij woningbouwprojecten die aanmerkelijk 

groter zijn dan 500 woningen (meer dan 1000 woningen). 

 

Het onderhavige project voldoet ruim aan de NIBM grens en draagt dus niet in betekenende mate bij 

aan de luchtverontreiniging. Nadere toetsing van het project is volgens het Besluit NIBM niet 

noodzakelijk.   

 

 

6.2 Geluid 

Ingevolge de Wet Geluidshinder (Wgh) dient bij ruimtelijke plannen ter waarborging van een goed 

woon- en leefklimaat rekening gehouden te worden met het aspect wegverkeerlawaai. Volgens de Wgh 

bevinden zich langs alle wegen wettelijke geluidzones, met uitzondering van woonerven, 30 km/uur-

gebieden en wegen waarvan op grond van een door de gemeenteraad vastgestelde geluidsniveaukaart 

blijkt dat de geluidsbelasting op 10 meter uit de meest nabij gelegen wegas 48 dB of minder bedraagt.  

 

De nieuwe woning is niet gelegen binnen een wettelijke geluidszone van één van de omliggende wegen. 

Om deze reden is een akoestisch onderzoek niet noodzakelijk. 

  

 

6.3 Natuurwaarden 

Om de natuurwaarden van het plangebied te kunnen beoordelen, moet er getoetst worden aan hetgeen 

beschreven staat in natuurwetgeving. Het doel van de Flora- en faunawet is het in stand houden en met 

rust laten van de planten en diersoorten die in het wild voorkomen. Op grond van de Flora- en faunawet 

is het verboden activiteiten te verrichten die leiden tot aantasting van te beschermen soorten en van 

hun voortplantingsplaats, vaste rustplaats of vaste verblijfsplaats. De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn 

zijn richtlijnen van de Europese Unie waarin aangegeven wordt welke soorten en natuurgebieden 

beschermd moeten worden. De Natuurbeschermingswet regelt de bescherming van gebieden die als 

staats- of beschermd natuurmonument zijn aangewezen.  

 

Het plangebied is niet gelegen binnen speciale beschermingszones als bedoeld in de 

Natuurbeschermingswet. Het plangebied ligt eveneens niet binnen de EHS. Bij de uitvoering van het 
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project op binnen het plangebied worden geen waardevolle natuurwaarden aangetast. Vanwege 

bovenstaande wordt een quickscan natuurwaarden niet noodzakelijk geacht. Het aspect natuurwaarden 

zorgt niet voor belemmeringen voor de realisatie van het project.  

 

 

6.4 Externe veiligheid 

Externe Veiligheid heeft betrekking op de veiligheid van diegenen die niet betrokken zijn bij risicovolle 

activiteiten, maar die als gevolg van die activiteiten wel risico lopen. Om deze reden dient er binnen het 

plangebied rekening gehouden te worden met het aspect externe veiligheid. In het Besluit Externe 

Veiligheid Inrichtingen (BEVI) is een normering opgenomen voor de externe veiligheid voor bedrijven 

met gevaarlijke stoffen. Daarnaast bestaan er richtlijnen over het vervoer van gevaarlijke stoffen en 

aangaande de aanwezigheid van buisleidingen. Er dient met het oog op de veiligheid voldoende afstand 

in acht genomen te worden tussen risicovolle bedrijven of routes voor gevaarlijke stoffen (via de 

weg/spoor of via buisleidingen) én (beperkt) kwetsbare objecten. 

 

In en om het plangebied bevinden zich geen bedrijven die vallen onder het BEVI. De wegen rondom het 

plangebied worden niet gebruikt voor vervoer van gevaarlijke stoffen. In of nabij het plangebied 

bevinden zich geen buisleidingen die gevaarlijke stoffen transporteren. Een nader onderzoek naar 

externe veiligheid is derhalve niet noodzakelijk. 

 

 

6.5 Verkeersaspecten 

Een ruimtelijke ontwikkeling mag niet leiden tot problemen bij de verkeersafwikkeling of tot 

parkeeroverlast. De realisatie van het plan leidt niet tot een substantiële toename van de 

verkeersbelasting op de omliggende wegen. Parkeerplaatsen worden op eigen terrein gerealiseerd. 
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7. Economische uitvoerbaarheid  

 

 

Voor de realisatie van dit bestemmingsplan hoeft geen exploitatieplan opgesteld te worden, omdat het 

kostenverhaal anderszins is verzekerd. Alle kosten zullen worden gedragen door de initiatiefnemer. De 

realisering van het bestemmingsplan leidt derhalve niet tot kosten die voor de rekening van de 

gemeente Lingewaard komen. De economische uitvoerbaarheid is niet in het geding. 
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8. Juridische opzet 

 

 

De verbeelding en de regels vormen samen het juridische deel van het bestemmingsplan, dat bindend is 

voor de burger en de overheid. 

 

 

8.1 Verbeelding 

Bij dit plan hoort één verbeelding. De verbeelding is eenvoudig van opzet. Dit bevordert de inzichtelijk-

heid, handhaafbaarheid en de rechtszekerheid bij de beoordeling van bouwplannen.  

De onderscheiden bestemmingen zijn: 

− Tuin  

− Wonen  

Daarnaast bevat het bestemmingsplan de dubbelbestemming 'Waterstaat-Beheerszone Watergang'.  

 

 

8.2 Regels 

De regels bestaan uit de volgende onderdelen: 

− hoofdstuk 1: inleidende regels; 

− hoofdstuk 2: bestemmingsregels; 

− hoofdstuk 3: algemene regels; 

− hoofdstuk 4: overgangs- en slotregels. 

 

Inleidende regels  

De inleidende regels omvatten de gebruikte begripsomschrijvingen en afkortingen (art. 1) en de wijze 

van meten (art. 2). 

   

Bestemmingsregels 

In de bestemmingsregels zijn de regels voor de verschillende bestemmingen omschreven. Elk 

bestemmingsartikel is, overeenkomstig de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (uitgave 2008), 

in beginsel opgebouwd uit: 

− een bestemmingsomschrijving; een omschrijving van de doeleinden waarvoor de gronden zijn 

bestemd en de toegelaten bijbehorende bebouwing; 

− bouwregels; deze regels bevatten de voorgeschreven maatvoering van de bouwwerken; 

− nadere eisen; 

− ontheffing van de bouwregels (indien van toepassing); 

− specifieke gebruiksregels (indien van toepassing); 

− ontheffing van de gebruiksregels (indien van toepassing); 

− wijzigingsregels (indien van toepassing).  

 

De bestemming “Tuin” 

De gronden welke liggen aan de voorzijde van de woning hebben de bestemming “Tuin” gekregen 

omdat het wenselijk is dat deze gronden vrij blijven van gebouwen. Binnen deze bestemming is een 

beperkte bebouwingsregeling opgenomen voor andere bouwwerken. Bij ontheffing is het mogelijk een 

aanbouw of uitbouw aan de voorgevel van de woning te realiseren. 
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De bestemming “Wonen” 

Binnen de bestemming “Wonen” is een bouwvlak aangegeven waarbinnen de woning gebouwd mag 

worden. Op de overige gronden buiten het bouwvlak mogen andere bouwwerken worden gebouwd 

zoals een tuinhuisje en een pergola. De woning heeft een bouwhoogte van 5 meter, ter plaatse van de 

toren wordt een bouwhoogte van 8 meter toegestaan.  

 

De dubbelbestemming "'Waterstaat - Beheerszone watergang" 

Ter bescherming van de A-watergang is een zone op de verbeelding opgenomen. Deze gronden binnen 

deze dubbelbestemming zijn mede bestemd voor de aanleg en het onderhoud van de aanwezige 

watergang. Binnen deze zone geldt een beperkte bebouwingsregeling.   

 

Algemene regels 

In de Algemene regels van het plan zijn de volgende algemene regels opgenomen. 

 

Anti-dubbeltelregel 

In de Anti-dubbeltelregel wordt geregeld dat grond die reeds eerder bij een verleende bouwvergunning 

of een mededeling op een meldingsplichtig bouwwerk is meegenomen niet nog eens bij de verlening 

van een nieuwe bouwvergunning of het doen van een mededeling mag worden meegenomen. Deze 

regel is rechtstreeks overgenomen uit het Besluit ruimtelijke ordening. 

 

Algemene ontheffingsregels 

In de Algemene ontheffingsregels gaat het om een afwijkingsmogelijkheid van de in de regels gegeven 

maten en normen met maximaal 10 %. 

 

Algemene procedureregels 

In de Algemene procedureregels wordt aangegeven dat bij de ontheffing van het bestemmingsplan de 

uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht gevolgd moet worden. 

 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 

In het plan zijn de volgende Overgangs- en slotregels opgenomen. 

 

Overgangsrecht 

In het Overgangsrecht is een regeling opgenomen voor bestaande zaken en rechten die niet in 

overeenstemming zijn met de overige regelingen in dit bestemmingsplan. De regels voor het 

overgangsrecht zijn overgenomen uit het Besluit ruimtelijke ordening, waarin standaard overgangsrecht 

voor bestemmingsplannen is opgenomen. 

 

Slotregel 

De Slotregel bevat de titel van het bestemmingsplan. 
































































































































































