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1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de achtergrond van het initiatief dat in dit plan beschreven wordt, 
het doel van voorliggend plan en de ligging van het plangebied. In de laatste alinea van dit hoofdstuk 
wordt gespecificeerd welke informatie in welk hoofdstuk gevonden kan worden. 

1.1 Achtergrond 

Aan de Notselseweg 3 te Strijbeek is sinds 1993 een siersmederij gevestigd met als nevenactiviteit de 
reparatie en het onderhoud van hoogwerkers. Sinds 2004 vindt er ook verhuur van hoogwerkers plaats. 
De meeste hoogwerkers worden momenteel buiten gestald en voor een deel in de bestaande 
bedrijfsbebouwing van de siersmederij. De stalling buiten is niet wenselijk vanwege de hogere 
onderhoudskosten die dit teweeg brengt en de stalling binnen in de siersmederij gaat ten koste van de 
oppervlakte die voor de smederij gebuikt kan worden.  
Om deze redenen is de initiatiefnemer voornemens de bedrijfsbebouwing uit te breiden met het 
bouwen van een extra loods ten behoeve van de stalling en opslag van de hoogwerkers.  
Door de voorziene uitbreiding wordt het maximaal te bebouwen oppervlak zoals vastgelegd in het 
vigerend bestemmingsplan overschreden. Daarnaast is de verhuur van de hoogwerkers niet eerder 
vastgelegd in het bestemmingsplan. Om de uitbreiding mogelijk te maken en de verhuur van 
hoogwerkers planologisch vast te leggen is er voor gekozen af te wijken van het bestemmingsplan op 
basis van artikel 2.12 eerste lid, onder a, sub 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit 
rapport dient als ruimtelijke onderbouwing bij dit voornemen.  

1.2 Ligging en begrenzing plangebied 

Het plangebied betreft het perceel aan de Notselseweg 3 en is gelijk aan de bestemming 'bedrijf' uit het 
vigerend bestemmingsplan. De Notselseweg vormt ook de noordelijke begrenzing van het plangebied. 
Verder is het plangebied omringd door gronden die in gebruik zijn voor agrarische doeleinden en 
(bedrijfs)woningen.  
 

 
Figuur 1 Ligging van het plangebied in het buitengebied van de gemeente Alphen-Chaam. De rode cirkel geeft de 
globale ligging van het plangebied aan. De oranje lijn die de afbeelding van linksonder naar rechtsboven 
doorsnijdt is de snelweg A58 (Google Maps, 2014) 
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Figuur 2 Ligging en begrenzing van het plangebied aan de Notselseweg 3. De rode stippellijn geeft de begrenzing 
van het plangebied weer op basis van het huidige bestemmingsplan (Ruimtelijkeplannen, 2014)   

1.3 Vigerend bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan dat op dit moment van toepassing is op het plangebied is het bestemmingsplan 
'Buitengebied Alphen-Chaam 2010', zoals vastgesteld op 11 februari 2011. Daarnaast is een correctieve 
herziening van dit bestemmingsplan op dit moment in procedure. In het vigerende bestemmingsplan 
heeft het plangebied de bestemming 'Bedrijf' met de nadere aanduiding 'Siersmederij'. De maximaal 
toegestane oppervlakte aan bedrijfsbebouwing voor een dergelijk bedrijf zoals het in het vigerend 
bestemmingsplan is gespecificeerd bedraagt 425 m2 en mag worden gerealiseerd op alle gronden 
binnen de bestemming bedrijf (gelijk aan het plangebied). Tevens gelden binnen het plangebied de 
dubbelbestemmingen 'Waterstaat - natte natuurparel bufferzone' en 'Waarde - archeologie 2'. 

1.4 Doel van het plan 

Om af te wijken van de geldende regels zoals bedoeld in artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) dient een ruimtelijke onderbouwing opgesteld te worden waarin uitgelegd 
wordt waarom het mogelijk is om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan. Dit rapport is die 
ruimtelijke onderbouwing.  

1.5 Leeswijzer 

Naast dit inleidende hoofdstuk bestaat dit plan uit nog 4 andere hoofdstukken. Hoofdstuk 2 bevat een 
gedetailleerde beschrijving van het initiatief. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het beleid dat van 
toepassing is op het plangebied. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de voor het plangebied relevante 
gebiedaspecten toegelicht. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 de uitvoerbaarheid van het initiatief 
beschreven. 
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2 Beschrijving van het initiatief 
Dit hoofdstuk is een gedetailleerdere beschrijving van het initiatief zoals dat in paragraaf 1.1 al kort 
toegelicht is. 

2.1 Aanleiding 

In het vigerende bestemmingsplan (vastgesteld in 2011) heeft het plangebied de bestemming 'Bedrijf' 
met de nadere aanduiding 'Siersmederij'. De hoeveelheid bedrijfbebouwing die volgens het vigerende 
bestemmingsplan in het plangebied aanwezig mag zijn is circa 425 m2. Sinds 2004 is er al sprake van de 
verhuur van hoogwerkers. Die hoogwerkers worden nu buiten of  in de ruimten die oorspronkelijk 
bedoeld zijn voor de siersmederij gestald. Dit is hinderlijk voor de bedrijfsvoering van de siersmederij en 
buiten stallen is vanuit landschappelijk oogpunt niet wenselijk. Een ander nadeel van het buiten stallen 
van de hoogwerkers is dat de onderhoudsgevoeligheid van dat materieel toeneemt. Om deze situatie te 
veranderen wil de initiatiefnemer een tweetal bestaande loodsen slopen en één nieuwe loods bouwen. 
Die nieuw te bouwen loods gaat dienen als stalling voor hoogwerkers. Het mogelijk maken van die 
nieuwbouw biedt gelegenheid om gelijktijdig de reeds bestaande verhuur van hoogwerkers planologisch 
vast te leggen. 
 
Omdat het verhuren van hoogwerkers formeel geen activiteit is die past bij een siersmederij is de 
verhuur van hoogwerkers in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Om de verhuur van 
hoogwerkers in het plangebied mogelijk te maken is het derhalve noodzakelijk de nadere aanduiding die 
op het plangebied van toepassing is te wijzigen. De hoofdactiviteit die in het plangebied plaatsvindt 
wordt siersmederij met verhuur hoogwerkers als neventak.  
 
Op 29 april 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam 
besloten mee te werken aan het verzoek tot uitbreiding van de bedrijfsoppervlakte. Het college stelt 
daarbij echter de voorwaarde dat na uitbreiding machines en materiaal niet meer buiten mag worden 
opgeslagen.  

2.2 Bedrijfsbebouwing 

In de huidige situatie is er reeds circa 935 m2 aan bebouwing aanwezig. Dit is onderverdeelt in circa 
650 m2  aan bedrijfsbebouwing t.b.v. de siersmederij en het hoogwerkerverhuur. De overige bebouwing 
behoort tot de woonboerderij (bedrijfswoning) en de daarbij bijbehorende bijgebouwen. Volgens het 
vigerende bestemmingsplan mag er op het perceel 425 m2 aan bedrijfsbebouwing aanwezig zijn. In de 
huidige situatie is er dus reeds meer bedrijfsbebouwing aanwezig dan planologisch is toegestaan.  
 
Met uitzondering van de bestaande siersmederij (waarvan de oppervlakte circa 337 m2 is), wil de 
initiatiefnemer een deel van de bestaande bedrijfsbebouwing slopen. Die sloop wordt gevolgd door de 
nieuwbouw van een loods met een oppervlakte van circa 338 m2. De gezamenlijke oppervlakte van de 
siersmederij en de nieuw te bouwen loods wordt in de toekomstige situatie uit op 675 m2. Dit betreft 
een toename van slechts 25 m2  ten opzichte van de bestaande (feitelijke) situatie. De uitbreiding van de 
bedrijfsbebouwing vindt volledig plaats binnen het bestaande bouwperceel. 
 
Vanuit planologisch oogpunt betreft dit een toename van 250 m2  ten opzichte van de vigerende 
regeling in het bestemmingsplan 'Buitengebied Alphen-Chaam 2010'. 
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Figuur 3 luchtfoto huidige situatie plangebied (globespotter, 2014) 

2.3 Stalling 

De nieuw te bouwen loods gaat dienen om de hoogwerkers in te stallen die in de huidige situatie deels 
buiten en deels in de ruimten bestemd voor de siersmederij gestald worden. Het gevolg van de stalling 
in de ruimten die bedoeld zijn voor de siersmederij betekent dat in die siersmederij te weinig ruimte is, 
wat niet bevorderlijk is voor de bedrijfsvoering.  
 

 
Figuur 4 huidige situatie gezien vanaf de Notselseweg met stalling buiten (globespotter, 2014) 
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Een voordeel van het stallen van hoogwerkers in de nieuw te bouwen loods is dat de hoogwerkers aan 
het zicht van omwonenden en passanten onttrokken zijn en de hoogwerkers beter beschermd zijn tegen 
weersinvloeden. Dat laatste zal de onderhoudsgevoeligheid van het materieel doen afnemen. Daarbij 
stelt het college de voorwaarde dat in de toekomst geen hoogwerkers meer buiten de 
bedrijfsbebouwing gestald mogen worden. Incidenteel zal een hoogwerker ten behoeve van het 
ophalen voorafgaand aan of het terugbrengen na de verhuurperiode buiten gestald worden. In 
dergelijke gevallen gaat het om hoogwerkers die zeer vroeg opgehaald of zeer laat teruggebracht 
worden. Dit vindt plaats tussen de nieuw te bouwen loods en de bestaande smederij waardoor deze zich 
niet in het directe zicht van omwonenden of passanten bevinden. Daarnaast zal de loods landschappelijk 
worden ingepast zoals wordt beschreven in de volgende paragraaf. In de huidige situatie vindt de 
stalling nog volledig buiten plaats, deels onder overkappingen. Dit zorg voor een verrommeling van het 
landschap. Op onderstaande foto's is die huidige situatie weergegeven. De realisatie van de loods zal 
ervoor zorgen dat al het materieel in de toekomst binnen gestald kan worden en volledig kan worden 
onttrokken aan het zich. 
 

  

  
Figuur 5 foto's huidige situatie met verrommeling 



Ruimtelijke onderbouwing voor afwijking bestemmingsplan  
Notselseweg 3 te Strijbeek, gemeente Alphen-Chaam 
Projectnr. 0271551.00 
juli 2016, revisie 3.1 

 
 
 

blad 8 van 31 

 

2.4 (Kwaliteitsverbetering van het) Landschap 

2.4.1 Algemeen 

De provincie Noord-Brabant heeft in haar beleid aangegeven veel belang te hechten aan een goede 
landschappelijke inpassing bij nieuwe ontwikkelingen. Om de inrichtings- en ontwerpkwaliteit te 
verbeteren, dient hieraan in de planvoorbereiding nadrukkelijk aandacht te worden besteed. Een 
bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied dient 
ingevolge de provinciale Verordening Ruimte bij te dragen aan de zorg voor het behoud en de 
bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van de projectlocatie en de naaste omgeving. 
 
De gemeente Alphen-Chaam vindt het van belang dat de wijze waarop met de 
landschapsinvesteringsregeling wordt omgegaan zorgvuldig plaatsvindt. Tot dit doel heeft de gemeente 
ingestemd met de notitie Afspraken Kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio West-Brabant1. 
In deze landschapsinvesteringsregeling wordt gestreefd naar een zoveel als mogelijke uniforme aanpak, 
waarbij elke gemeente afzonderlijk accenten kan leggen. Hierbij worden, afhankelijk van de impact op 
de omgeving, de onderstaande categorieën van ruimtelijke ontwikkelingen onderscheiden: 

 Categorie 1: Ruimtelijke ontwikkelingen met nauwelijks tot geen landschappelijke invloed en 
waarbij geen (extra) kwaliteitsverbetering van het landschap wordt geëist;  

 Categorie 2: Ruimtelijke ontwikkelingen met weinig landschappelijke invloed, dan wel 
ruimtelijke ontwikkelingen die van nature aan het buitengebied zijn gebonden, of plaatsvinden 
in hiervoor aangewezen gebieden. De kwaliteitsverbetering vindt plaats in de vorm van 
landschappelijke inpassingsmaatregelen. Deze categorie is niet limitatief; 

 Categorie 3: Ruimtelijke ontwikkelingen welke niet tot categorie 1 of 2 behoren. De 
kwaliteitsverbetering wordt berekend op basis van de bestemmingswinst. 

 
Het initiatief voorziet ten opzichte van het vigerend bestemmingsplan in een beperkte uitbreiding van 
het maximaal toegestane oppervlakte bedrijfsgebouwen binnen de bestemming 'Bedrijf' en tevens 
binnen het bestaande bouwvlak (gelijk aan bestemmingsvlak). Door de minimale uitbreiding van de 
bestaande mogelijkheden en het bouwen binnen het bestaande bouwvlak heeft de ontwikkeling weinig 
landschappelijke invloed. Daarmee is de voorgenomen ontwikkeling en bestemmingsplanwijziging te 
plaatsen in categorie 2. De ontwikkeling is niet specifiek genoemd in de lijst van categorie 2-
ontwikkelingen, maar kan gezien de aard en omvang wel binnen deze categorie worden geplaatst. In 
deze categorie van ontwikkelingen wordt het accent gelegd op een goede landschappelijke inpassing 
van het initiatief in relatie tot de inpassing van het bouwvlak/bestemmingsvlak waarbinnen het initiatief 
plaatsvindt. 
 

2.4.2 Landschappelijke inpassing 

De ligging in het buurtschap ‘Notsel', in combinatie met het rondomliggend agrarisch landschap maakt 
een landschappelijke inpassing noodzakelijk. Het inrichtingsplan dient niet alleen aan te sluiten op de 
bestaande structuur maar dient tevens aansluiting te zoeken met het omliggend gebied en deze indien 
mogelijk te versterken. De wijze waarop bij deze ontwikkeling rekening is gehouden met relevante 
ruimtelijke kwaliteiten en randvoorwaarden vanuit de omgeving is reeds op verschillende plaatsen in 
deze ruimtelijke onderbouwing behandeld. Waar aan de orde, houdt dit plan voldoende rekening met 
die aspecten. Naast de landschappelijke inpassing van de ontwikkeling wordt bij uitvoering van de 
voorgenomen ontwikkeling ook de huidige en ongewenste verrommeling van het landschap opgelost. 
Zoals reeds beschreven en daarnaast nog eens weergegeven in Figuur 6 is de stalling buiten prominent 
aanwezig. Bij vergelijking met de inpassingschets (Figuur 7) is duidelijk te zien in hoeverre de 
ontwikkeling, naast de landschappelijk inpassing middels de aanleg van de houtsingel en (beuken)haag, 
bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. 

                                                                 
1 Vastgesteld in het RRO West-Brabant, 18-12-2014 
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Figuur 6 huidige situatie, met verrommeling en stalling buiten 

 

 
Figuur 7 toekomstige situatie, inclusief landschappelijke inpassing (oktober 2014) 
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Ten behoeve van een correcte landschappelijke inrichting en inpassing wordt de voorgenomen 
ontwikkeling door middel van een brede houtsingel met een breedte van circa 12 meter en een 
oppervlakte van circa 455 m2, landschappelijk ingepast. De houtsingel wordt toegepast aan de westzijde 
van het perceel en dient ten behoeve van een groene afscherming naar het naastgelegen woonperceel  
aan de Notselseweg 5. Een bijkomend voordeel is tevens dat hiermee kan worden aangesloten op de 
reeds aanwezige houtsingel aan de zuidzijde van het perceel. 
 
Een houtsingel is een brede, landschappelijk waardevolle afscheiding, die bestaat uit een mengeling van 
inheemse boom- en struikvormende beplanting. Het betreft een lijnvormig landschapselement van circa 
12 meter breed. De toegepaste beplanting zal bestaan uit groepen van minstens 5-7 stuks per soort. Op 
deze manier wordt een gevarieerd beeld bereikt en wordt voorkomen dat de langzaam groeiende 
soorten worden overgroeid door snel groeiende soorten. In totaal worden voor de ontwikkeling circa 50 
bomen aangeplant (o.a. walnoten, kastanje, rode beuk en groene beuk).  
Tot slot wordt een haagstructuur aangebracht die een groene afscherming creëert vanuit de 
Notselseweg naar de bestaande smederij en het te realiseren bedrijfsgebouw. In totaal worden circa 
200 haagbeuken geplaatst. Hierdoor wordt het ensemble als geheel versterkt en tevens de 
bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk uit het zicht onttrokken. 

2.5 Conclusie 

In totaal behelst het initiatief dus het binnen het bestaande bouwvlak uitbreiden van het areaal aan 
bedrijfsbebouwing waarbij de maximumoppervlakte voor bedrijfsbebouwing zoals vastgelegd in het 
geldende bestemmingsplan met circa 250 m2 toeneemt ten opzichte van de huidige planologische 
situatie. Ten opzichte van de (deels te slopen) aanwezige bebouwing vindt echter maar een uitbreiding 
van circa 25 m² plaats ten opzichte van de feitelijk aanwezige situatie. Daarnaast dient de verhuur van 
hoogwerkers toegevoegd te worden aan de bedrijfsmogelijkheden op het perceel. Om deze wijzigingen 
planologisch mogelijk te maken is de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen en 
handelen in strijd met de regels op het gebied van ruimtelijke ordening van toepassing.  
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3 Vigerend beleid 
Dit hoofdstuk licht het beleid dat op het plangebied van toepassing is toe. Allereerst wordt aandacht 
besteed aan het rijksbeleid, vervolgens wordt aandacht besteed aan het beleid van de provincie Noord-
Brabant, daarna wordt het beleid van de het waterschap Brabantse Delta en tot slot wordt ingegaan op 
het relevante beleid van de gemeente Alphen-Chaam. 

3.1 Nationaal beleid 

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijke 
en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. Op 13 maart 2012 is de SVIR vastgesteld. De structuurvisie vervangt 
onder meer de Nota Ruimte, de Nota mobiliteit, de Structuurvisie Randstad 2040 en de 
Mobiliteitsaanpak, de Structuurvisie voor de snelwegomgeving, de agenda landschap, de agenda Vitaal 
Platteland en Pieken in de Delta. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte schetst het kabinet hoe 
Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. Daarbij streeft het Rijk 
naar een aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker voorop zet, investeringen 
scherp prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar verbindt. Bij deze aanpak 
hanteert het Rijk een filosofie die uitgaat van vertrouwen, heldere verantwoordelijkheden, eenvoudige 
regels en een selectieve rijksbetrokkenheid. 
 
Daarnaast verstevigt de SVIR het motto 'decentraal wat kan, centraal wat moet'. De 
verantwoordelijkheid om te sturen in de ruimtelijke ordening wordt door de SVIR nog meer bij de 
provincies en gemeenten gelegd. Zo laat het Rijk de verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen 
verstedelijking en groene ruimte op regionale schaal over aan provincies. Dit houdt in dat de betekenis 
van de nationale structuurvisie voor het bestemmingsplangebied zeer beperkt blijft. In de SVIR zijn 
dertien onderwerpen aangegeven die het Rijk als 'nationaal belang' beschermingswaardig acht. Voor 
een aantal van deze onderwerpen is reeds een (beschermende) regeling opgenomen in het Besluit 
algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). 
 
De SVIR richt zich op een dusdanig schaalniveau en is als gevolg daarvan ook van een zeker (hoog) 
abstractieniveau, dat hieruit geen concrete beleidskaders voortkomen voor het onderhavige 
bestemmingsplan.   
 
Conclusie Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
Dit rijksbeleid werkt niet direct door in onderhavig plan. De afweging vindt voor onderhavige 
planontwikkeling decentraal plaats. 

3.1.2 AMvB Ruimte (Barro) 

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening stelt het Rijk een aantal regels voor met betrekking 
tot de inhoud van bestemmingsplannen. De onderwerpen betreffen: project mainportontwikkeling 
Rotterdam, kustfundamenten, grote rivieren, Waddenzee en waddengebied en defensie (met 
uitzondering van radar). Voor de in het Barro genoemde onderwerpen moeten op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening alle bestemmingsplannen binnen een jaar aan de bepalingen uit het Barro voldoen. 
Geen van de in het Barro genoemde onderwerpen heeft echter betrekking op het initiatief tot 
uitbreiding van de bedrijfsbebouwing en/of het wijzigen van de hoofdfunctie van het plangebied aan de 
Notselseweg 3. 
 
Conclusie AMvB Ruimte (Barro) 
Het Barro heeft geen invloed op bovengenoemd initiatief. 
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3.2 Provinciaal beleid 

3.2.1 Structuurvisie ruimtelijke ordening 

Op 1 oktober 2010 hebben Provinciale Staten de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO) voor de 
provincie Noord-Brabant vastgesteld, die op 1 januari 2011 in werking is getreden. In de structuurvisie 
zijn de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 (met een doorkijk naar 2040) 
opgenomen.  
 
Sinds de vaststelling van de Structuurvisie in 2010 hebben Provinciale Staten diverse besluiten genomen 
die een verandering brengen in de provinciale rol en sturing, of van provinciaal beleid. Deze besluiten 
zijn nu vertaald in de ‘Structuurvisie RO 2010 – partiële herziening 2014’, die op 7 februari 2014 
vastgesteld. Er is bewust niet gekozen om een geheel nieuwe visie op te stellen. Dit omdat de bestaande 
structuurvisie recentelijk is vastgesteld en de visie en sturingsfilosofie voor het overgrote deel nog 
actueel zijn. Op onderdelen vindt er bijsturing plaats.  
 
De visie is bindend voor het ruimtelijk handelen van de provincie, maar bindt gemeenten niet 
rechtstreeks. Het vormt de basis voor de wijze waarop de provincie de instrumenten inzet, die de Wet 
ruimtelijke ordening biedt. Eén van deze instrumenten is de provinciale verordening. In de Verordening 
Ruimte 2014 zijn de kaderstellende elementen uit de structuurvisie vertaald in concrete regels die van 
toepassing zijn op (gemeentelijke) bestemmingsplannen. In de paragraaf over de provinciale 
verordening ruimte wordt nader ingegaan op de betekenis van de groenblauwe mantel voor het 
plangebied. 
 
De provincie stuurt door middel van vier ruimtelijke structuren: de groenblauwe structuur, het landelijk 
gebied, de stedelijke structuur en de infrastructuur. Binnen deze structuren worden de belangrijkste, 
maatschappelijke ontwikkelingen opgevangen en kiest de provincie voor een bepaalde ordening van 
functies. Hiermee wil de provincie een gevarieerd en aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat 
ontwikkelen waarin een kennisinnovatieve economie het meest van belang is voor een duurzaam 
Brabant. Het principe van 'behoud en ontwikkeling' staat hierbij centraal. 
 

  
Figuur 8 Uitsnede uit de structuurvisie ruimtelijke ordening van de provincie Noord-Brabant. De rode cirkel geeft 
de indicatieve ligging van het plangebied weer (Provincie Noord-Brabant, 2014) 
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Op de structuurvisiekaart is de locatie waar het plangebied ligt aangeduid als groenblauwe mantel 
(Figuur 8). Volgens de provincie Noord-Brabant dienen dergelijke gebieden te bestaan uit een gemengd 
landelijk gebied waarin water en natuur belangrijke nevenfuncties zijn. De groenblauwe mantel dient 
om de kerngebieden water de kerngebieden natuur te beschermen tegen nadelige externe invloeden. In 
de groenblauwe mantel zijn de ontwikkeling en instandhouding van natuur, water en landschap 
belangrijke opgaven. De structuurvisie maakt nieuwe ontwikkelingen in de groenblauwe mantel 
mogelijk. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat die ontwikkelingen de aanwezige landschappelijke 
en natuurwaarden in stand houden en/of verbeteren. In de paragraaf over de Verordening Ruimte 2014 
wordt hier nader op ingegaan. 

 
Conclusie 
De aard en omvang van de voorgenomen ontwikkeling is relatief kleinschalig. Verder zijn nieuwe 
ontwikkelingen in de groenblauwe mantel mogelijk mits wordt voldaan aan de bepalingen zoals 
opgenomen in artikel 6.10 van de Verordening ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant. Op de 
betekenis van de regels uit dat artikel voor de sloop en nieuwbouw van een loods wordt in de volgende 
paragraaf ingegaan. 

3.2.2 Verordening ruimte provincie Noord-Brabant 2014 

In hun vergadering van 7 februari 2014 en 14 maart 2014 hebben Provinciale Staten de Verordening 
ruimte Noord-Brabant 2014 vastgesteld. Vervolgens is deze op 18 maart 2014 door Gedeputeerde 
Staten gewijzigd. De Verordening ruimte is met ingang van 19 maart 2014 in werking getreden. 
 
De onderwerpen die in de verordening staan, komen uit de provinciale structuurvisie. Daarin staat 
welke belangen de provincie wil behartigen en hoe ze dat wil doen. De verordening is daarbij één van de 
manieren om die provinciale belangen veilig te stellen. In de Verordening ruimte zijn regels opgenomen 
waaraan ruimtelijke plannen dienen te voldoen. 
 
In de verordening is het plangebied aangeduid als (Figuur 9): 

 attentiegebied ecologische hoofdstructuur; 

 behoud en herstel watersystemen; 

 groenblauwe mantel; 

 cultuurhistorisch vlak. 
 

 
Figuur 9 Uitsnede Verordening ruimte provincie Noord-Brabant 2014, de rode stippellijn geeft de begrenzing van 
het plangebied weer (ruimtelijkeplannen, 2014)  



Ruimtelijke onderbouwing voor afwijking bestemmingsplan  
Notselseweg 3 te Strijbeek, gemeente Alphen-Chaam 
Projectnr. 0271551.00 
juli 2016, revisie 3.1 

 
 
 

blad 14 van 31 

 

Groenblauwe mantel 
In de groenblauwe mantel zijn nieuwe ontwikkelingen mogelijk mits zij de bestaande natuur- en 
landschapswaarden in stand houden of versterken. Binnen deze gebieden is de uitbreiding van een 
bestaande niet-agrarische functie mogelijk. De voorwaarde daarbij is wel dat dit alleen is toegestaan 
indien er sprake is van een ontwikkeling die niet leidt tot een bedrijf milieucategorie 3 of hoger. De 
huidige en reeds bestemde siersmederij heeft echter al milieucategorie 3.1. Ook de bestaande verhuur 
van hoogwerkers moet worden gezien als categorie 3.1. De nieuwbouw van de loods en het daarmee 
vastleggen van dit huidige gebruik brengt daar geen verandering in aan en daarmee is de ontwikkeling/ 
uitbreiding van het bestaande bedrijf binnen de groenblauwe mantel mogelijk indien wordt voldaan aan 
de volgende voorwaarden. 
 
In artikel 6.10, lid 2 van de Verordening ruimte 2014 is geregeld dat uitbreiding van een niet-agrarische 
functie in de groenblauwe mantel mogelijk is mits:  

1. "de beoogde uitbreiding in redelijke verhouding staat tot de bestaande omvang en/of 
bestaande aantallen bezoekers/overnachtingen; 

2. overeenkomstige toepassing is gegeven aan artikel 4.6, tweede lid (uitbreiding bedrijven in kern 
landelijk gebied) indien vestiging van het bedrijf vanwege de aard van de activiteiten op een 
bedrijventerrein in de rede ligt; 

3. de ontwikkeling onder toepassing van artikel 6.1, eerste lid (bescherming groenblauwe mantel), 
gepaard gaat met een positieve bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling van de 
onderkende ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken; 

4. de beoogde uitbreiding in redelijke verhouding staat tot de op grond van artikel 3.1 vereiste 
zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit." 

 
Op basis van artikel 6.10, lid 2 is de zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit van toepassing en als gevolg 
daarvan is artikel 3.1 van de Verordening ruimte 2014 van toepassing. Derhalve is voor dit initiatief ook 
een landschappelijk inpassingsplan opgesteld. In paragraaf 2.4 is de zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 
beschreven middels de beoogde landschappelijke inpassing. In het voornoemde plan wordt inzicht 
verkregen in de omvang en de situering van de ontwikkeling in relatie tot de beoogde landschappelijke 
inpassing. Daarmee wordt voldaan aan de regels zoals gesteld in de Verordening Ruimte 2014 en is het 
plan uitvoerbaar. 
 
Attentiegebied Ecologische Hoofdstructuur 
De attentiegebieden Ecologische Hoofdstructuur omvatten zowel de Ecologische Hoofdstructuur (natte 
natuurparels) als een bufferzone daaromheen. In dergelijke zones moet de inrichting van het gebied 
worden afgestemd op de ecologische doelstellingen. Activiteiten die een negatief effect hebben op de 
grondwaterstand van een natte natuurparel zijn vergunningsplichtig. Behalve de beperkingen die 
voortvloeien uit de Ecologische Hoofdstructuur gelden in de attentiegebieden ecologische 
hoofdstructuur geen beperkingen ten aanzien van bouwen of het plaatsen van bouwwerken.  
 
Hoewel het voorziet in een toename van de verharding (uitbreiding bedrijfsbebouwing), voorziet het 
initiatief verder niet in waterhuishoudkundige ingrepen die gevolgen hebben voor de grondwaterstand. 
Dat betekent dat de voorgenomen ontwikkeling geen gevolgen heeft voor de kwaliteit van het 
grondwater in de natte natuurparel. 

 
Behoud en herstel watersystemen 
Het plangebied is gelegen in een gebied dat is aangemerkt als zone ten bate van het behoud en het 
herstel van watersystemen. Dergelijke zones zijn opgenomen om de doelstellingen ten aanzien van de 
ecologische kwaliteit van oppervlaktewater zoals zij geformuleerd zijn in de Kaderrichtlijn Water (KRW) 
te behalen. In de zoekgebieden voor het behoud en het herstel van watersystemen gelden beperkingen 
die onder andere het tegengaan van nieuwe bebouwing en nieuw ruimtebeslag hebben. In paragraaf 4.2 
wordt nader ingegaan op de omgang met deze beperkingen en de manier waarop wordt voldaan aan de 
regels zoals gesteld in de Verordening ruimte 2014.  
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Cultuurhistorie 
Volgens de Verordening ruimte 2014 ligt het plangebied in een cultuurhistorisch vlak  In artikel 22 van 
de Verordening ruimte van de provincie Noord-Brabant is beschreven dat in gebieden die aangemerkt 
zijn als cultuurhistorisch vlak er mede ingezet moet worden op het behoud, het herstel of de duurzame 
ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden en kenmerken. Het initiatief waarvoor dit plan 
geschreven is behelst het slopen van bestaande, cultuurhistorisch niet relevante, bebouwing en het 
bouwen van een nieuwe loods met een oppervlak van circa 340 m2.  
 
Conclusie 
In bovenstaande paragraaf is reeds toegelicht hoe bij de planvorming voor dit initiatief rekening wordt 
gehouden met de ligging van het plangebied in een cultuurhistorisch vlak. De ligging van het plangebied 
in dat cultuurhistorisch vlak werpt geen belemmeringen voor de uitvoer van het initiatief op. Verder is 
het plangebied gelegen in een zone ten bate van het herstel en het behoud van watersystemen en de 
groenblauwe mantel. De ligging van het plangebied in bovenstaande zones betekent dat gedetailleerd 
moet worden omschreven hoe met de ligging in deze zones wordt omgegaan om het initiatief doorgang 
te laten vinden. De watergerelateerde aspecten worden nader beschreven in een waterparagraaf 
(paragraaf 4.2). Omdat het plangebied in de groenblauwe mantel ligt krachtens artikel 6.10, lid 2 van de 
Verordening ruimte 2014 rekening gehouden worden met de zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit als 
bedoeld in artikel 3.1 van bovengenoemde verordening. Om te voldoen aan die zorgplicht wordt een 
landschappelijk inpassingsplan opgenomen. Paragraaf 2.4 bevat de beoogde landschappelijke inpassing. 

3.3 Gemeentelijk beleid 

3.3.1 Structuurvisie Alphen-Chaam 

Dit, op 27 februari 2014, vastgestelde document dient als inspiratie en als thematisch afwegingskader 
voor het behoud en de versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Alphen-Chaam. Het 
document bevat de hoofdlijnen, beleidskeuzes en startpunten waarmee bovengenoemde gemeente de 
regie over de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente kan voeren. De structuurvisie is de opvolger van de 
uit 2001 stammende Structuurvisie Plus en de vanaf 2009 geldende structuurvisie 'Buitengebied in 
Ontwikkeling'.   
 
In de structuurvisie is geschreven dat de gemeente Alphen-Chaam er naar streeft om initiatieven die de 
groei en ontwikkeling van de lokale economie stimuleren te ontwikkelen. Daarbij gelden onder andere 
de volgende voorwaarden: 

 het initiatief moet een meerwaarde hebben voor de gemeente Alphen-Chaam; 

 het initiatief mag niet leiden tot significant negatieve effecten op de omgeving en het 
leefklimaat; 

 er mag geen sprake zijn van overlast (geluid/licht/geur); 

 de belevingswaarde van het landschap mag niet aangetast worden en bij voorkeur vindt er 
geen losse buitenopslag plaats; 

 in principe dient een bedrijfsactiviteit plaats te vinden in een voormalig agrarisch bedrijf; 

 in het buitengebied zijn bedrijfsactiviteiten die in milieucategorie 3.1 vallen afweegbaar.  
 
Het plangebied is volgens de Structuurvisie Alphen-Chaam gelegen op de grens van het beekdal van de 
Mark en een oude besloten zandontginning. Om de natuur- en landschappelijke kwaliteit van dat soort 
gebieden te verhogen wordt in de structuurvisie ingezet op: 

 behoud en ontwikkeling van landschappelijke, visueel-ruimtelijke en de cultuurhistorische 
identiteit en verscheidenheid; 

 behoud en versterking van de ecologische kwaliteit en verscheidenheid, in relatie tot de 
aanwezige ecologische structuren; 
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 nieuwe objecten moeten op een goede manier landschappelijk ingepast worden; 

 verrommeling moet worden voorkomen; 

 ontwikkelingen mogen de groenblauwe structuur niet schaden. 
 
Conclusie 
Het initiatief waarvoor deze ruimtelijke onderbouwing geschreven is, voorziet in een beperkte toename 
van het bebouwd (en daarmee verhard) oppervlak van het plangebied. Dat bebouwde oppervlak zal 
worden gebruikt om hoogwerkers (die in de huidige situatie nog buiten gestald worden) in te stallen. Op 
die manier worden de hoogwerkers aan het zicht van omwonenden en passanten onttrokken waarmee 
er geen buitenopslag meer plaatsvindt en verrommeling van het landschap tegen wordt gegaan. Tevens 
voorziet het initiatief in het slopen van twee bestaande loodsen en het in ruil daarvoor terugplaatsen 
van één loods. Dat past ook binnen de gemeentelijke ambitie om verrommeling tegen te gaan.  
Het tegengaan van de verrommeling, het niet toepassen van buitenoplag en de goede landschappelijke 
inpassing zorgt er gezamenlijk voor dat het project als meer waarde wordt gezien voor de gemeente 
Alphen Chaam. 
 
In de huidige situatie is al sprake van de combinatie van een siersmederij en de verhuur van 
hoogwerkers. Die verhuur van hoogwerkers is in strijd met het vigerende bestemmingsplan en deze 
onderbouwing strekt derhalve tot het planologisch toestaan die activiteit. Dat betekent ook dat er (met 
uitzondering van de sloop van bestaande loodsen en de bouw van een nieuwe loods) er zich geen 
feitelijke wijzigingen in het plangebied voordoen. Er is derhalve geen sprake van een eventuele toename 
van licht-, geur, of geluidsoverlast. Als het initiatief doorgang kan vinden, worden de hoogwerkers zelfs 
binnen gestald wat ook de visuele overlast beperkt. 
 
De bedrijfsactiviteiten vinden plaats in een voormalig agrarisch object en het legaliseren van de verhuur 
van hoogwerkers heeft geen gevolgen voor de milieucategorisering van de bedrijfsactiviteiten (zie ook 
paragraaf 4.7). Daarnaast voorziet het initiatief in een investering in natuur- en landschapswaarden door 
nieuwe erfbeplanting aan te brengen. Dit leidt tot een (nog) betere landschappelijke inpassing van de 
nieuw te bouwen loods en een uitbreiding van de habitatten van flora en fauna. Op deze wijze kan 
worden gesteld dat het het initiatief past binnen het in de Structuurvisie Alphen-Chaam geformuleerde 
beleid. 

3.3.2 Landschapsontwikkelingsplan 

Het landschapsontwikkelingsplan is in mei 2008 vastgesteld. In dat plan is het landschapsbeleid voor de 
komende jaren geformuleerd. Het plan bevat concrete en uitvoerbare projecten en biedt daarmee een 
basis om in te spelen op landschapsgerelateerde landschappelijke belangen, veranderende wet- en 
regelgeving, milieubeleid en nieuwe ontwikkelingen in het landschap. Voorbeelden van die concrete en 
uitvoerbare projecten zij het aanbrengen van erfbeplanting en aanleggen van recreatieve en ecologische 
verbindingen. Het landschapsontwikkelingsplan richt zich met name op het herstel en de ontwikkeling 
van een integraal landschappelijk raamwerk voor bos, natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie.  
 
Het plangebied ligt in een zone die in het landschapsontwikkelingsplan 'Markdal en vennen' genoemd is. 
Een kwaliteit van die zone zijn de aanwezige flora en fauna. Die flora en fauna vormen echter ook een 
aandachtspunt, er zijn namelijk veel natuurwaarden verloren gegaan. 
 
Conclusie 
Naast concrete en uitvoerbare project heeft het landschapsontwikkelingsplan ook een visionair 
karakter. Dat maakt dat in het plan geen concrete ingrepen die betrekking hebben op het plangebied 
worden geformuleerd. Een aantal zaken waar in het landschapsontwikkelingsplan op ingezet wordt is 
wel relevant voor het onderhavige initiatief. Deze zaken zijn: 

1. het aanbrengen van erfbeplanting; 
2. voorkomen dat natuurwaarden verloren gaan. 
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Er is een sterke wisselwerking tussen de twee bovengenoemde punten. Het aanbrengen van 
erfbeplanting zorgt niet alleen voor de landschappelijke inpassing van de nieuw te bouwen loods en 
daarmee voor het in stand houden of zelfs verbeteren van de landschappelijke kwaliteit van het 
plangebied en de omgeving van het plangebied. Erfbeplanting biedt creëert ook nieuwe habitatten voor 
flora en fauna en draagt op die manier bij aan de instandhouding of versterking van de aanwezige 
natuurwaarden. De voorgenomen ontwikkeling past daarmee binnen het beleid zoals dat in het 
landschapsontwikkelingsplan geformuleerd is. 

3.3.3 Welstandsbeleid 

Het welstandsbeleid van de gemeente Alphen-Chaam bevat de basisvoorwaarden waaraan 
bouwaanvragen op welstandsaspecten getoetst zullen worden. Op 9 april 2015 is de welstandsnota 
2015 vastgesteld. Op basis van deze nota zijn grote delen van het grondgebied welstandsvrij geworden 
en gelden voor drie gebieden specifieke welstandscriteria:  
1. Centra van de kernen Alphen en Chaam; 
2. Specifieke delen van linten in het buitengebied; 
3. Het Markdal. 
 
Voor het plangebied zijn de welstandscriteria van het Markdal van toepassing. Het Markdal wordt 
gekenmerkt door een grote openheid met hier en daar bebouwing. De bebouwing is hier door die 
openheid prominent aanwezig. Daardoor is bebouwing in het gebied goed zichtbaar en kan het maar in 
beperkte mate landschappelijk worden ingepast. Er wordt in dit gebied gestuurd op een zorgvuldige 
afwerking van de gebouwen (kleur, materiaalgebruik en detaillering).  

 Behoud en versterking van het unieke individuele karakter van de afzonderlijke 
panden, zonder dat dit afsteekt tegen de omgeving. 

 Bij renovatie wordt aangesloten op de karakteristiek van de bebouwing. Bestaande 
gevelritmes in hoofdzaak respecteren. 

 Alle bebouwing op een perceel dient zorgvuldig op elkaar afgestemd te zijn, 
waarbij het functionele onderscheid tussen het hoofdgebouw en de bijgebouwen 
zichtbaar blijft. 

 Bebouwing mag zicht op het erf, het (aangrenzende) beekdal en buitengebied 
niet ontnemen. 

 Toevoegingen aan het hoofdvolume hebben vormverwantschap met het hoofdvolume 
en hebben een ondergeschikt karakter. De toevoeging mag in vorm, gevelopbouw 
en materiaal- en kleurgebruik afwijkend zijn. 

 De woning is georiënteerd op de weg. Alle vanuit de openbare ruimte zichtbare 
gerichte gevels worden als voorgevels gezien. 

 Gezichtsbepalende details worden vormgegeven in lijn met de architectuur van 
het bouwwerk. 

 Materiaal- en kleurgebruik is passend bij de (oorspronkelijke) architectuur van 
het bouwwerk. Voor nieuwbouw sluit deze aan bij het voorkomende materialen 
kleurgebruik in de omgeving. Een afwijkende architectuur van een pand en 
daarmee ander materiaal- en kleurgebruik is in principe mogelijk mits dit een 
positieve toevoeging is aan de kwaliteit van het lint. 

 Bedrijfspanden voegen zich naar de vormgeving en architectuur van omliggende 
bebouwing. 

 
Op de bebouwing in het plangebied zijn de criteria van het Markdal van toepassing. Om zorg te dragen 
voor een goede landschappelijke inpassing van de nieuw te bouwen loods, is de landschappelijke 
inpassing uitgewerkt, zie paragraaf 2.4. Daarnaast wordt door de sloop van de bestaande (rommelige 
bebouwing), nu één bouwwerk geplaatst dat aansluit bij de overige bebouwing op het erf en de 
omgeving. Het materiaal en kleurgebruik wordt tevens afgestemd op de bestaande bebouwing.  
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Conclusie 
Bij de planuitwerking is rekening gehouden met de bovengenoemde criteria. Op die manier wordt 
ervoor gezorgd dat het gebouw voldoet aan de eisen van welstand. 
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4 Gebiedsaspecten 
Gebiedsaspecten zoals onder andere archeologie, water en milieuhygiëne onlosmakelijk verbonden met 
ruimtelijke ordening. De wettelijke verplichting om te komen tot een goede ruimtelijke onderbouwing 
voor een plan impliceert onderzoek naar de relevante gebiedsaspecten. Dit hoofdstuk bevat de 
resultaten van dat onderzoek naar die gebiedsaspecten. Voor ieder aspect wordt eerst het relevante 
beleid beschreven, vervolgens wordt ingegaan op de betekenis van dat beleid voor het plangebied en 
tot slot wordt geconcludeerd op het relevante beleid en/of de situatie ter plaatse een belemmering 
vormen voor de voorgenomen ontwikkeling. 

4.1 Bodem 

Beleid 
Volgens artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening dient in verband met de uitvoerbaarheid van 
een plan onderzoek te worden verricht naar de bodemgesteldheid in het onderzoeksgebied. Om een 
voorgenomen ontwikkeling doorgang te laten vinden, dient aangetoond te worden dat de kwaliteit van 
de bodem en het grondwater in het onderzoeksgebied in overeenstemming zijn met het beoogde 
gebruik. 
 
Beoordeling 
De voorgenomen ontwikkeling behelst een beperkte uitbreiding van het bebouwd oppervlak van een 
reeds bestaande niet-agrarische functie en het wijzigen van de planologische nadere aanduiding zodat 
de verhuur van hoogwerkers mogelijk wordt. In de waterparagraaf (zie onder) wordt beschreven hoe 
omgegaan wordt met de watergerelateerde aspecten van het initiatief. De beperkte uitbreiding van het 
areaal aan bebouwing en het wijzigen van de planologische nadere aanduiding zal echter geen gevolgen 
hebben voor de kwaliteit van de bodem of het grondwater onder het plangebied.  
 
Conclusie 
Gelet op de laatste zin van de voorgaande alinea valt te concluderen dat het aspect bodem geen 
belemmeringen ten aanzien van het initiatief opwerpt.  

4.2 Water 

Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is de opstelling van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in 
relatie tot de watertoets. In deze paragraaf wordt verwoord hoe er in het plan met de aspecten water 
en ruimte rekening wordt gehouden, in relatie tot enerzijds het waterbeleid en anderzijds de 
waterhuishouding. In het kader hiervan is navolgende watertoets opgesteld. 
 
Beleid 
Het waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de gemeente. Het 
waterschap heeft de grondslag van haar beleid opgenomen in het waterbeheerplan 2016-2021. De 
langetermijnstrategie uit het voorgaande beheerplan wordt voortgezet voor de verschillende thema’s, 
zoals waterkwaliteitsverbetering, vermindering van de kans op wateroverlast en verdrogingsbestrijding. 
Zo vaart het waterschap een toekomstbestendige koers. Daarnaast geven diverse ontwikkelingen 
aanleiding tot nieuwe accenten, waaronder het Deltaprogramma.  
 
Nieuwe accenten in dit plan zijn: 

 de versterking van de primaire en regionale keringen (de dijken langs de Rijkswateren en langs de 
regionale rivieren); 

 inzet op waterbewustwording van watergebruikers: het waterschap wil investeren in het vergroten 
van inzicht in eigen handelingsperspectief; 

 helder zijn over de beperkingen en mogelijkheden die er vanuit het watersysteem zijn voor de 
gebruiksfuncties; 



Ruimtelijke onderbouwing voor afwijking bestemmingsplan  
Notselseweg 3 te Strijbeek, gemeente Alphen-Chaam 
Projectnr. 0271551.00 
juli 2016, revisie 3.1 

 
 
 

blad 20 van 31 

 

 een meer integrale, gebiedsgerichte uitvoeringsstrategie (combineren van optimaliseren 
peilbeheer en inrichtingsmaatregelen); 

 dynamisch waterbeheer: flexibel beheer op basis van actuele informatie over de situatie in het 
gebied en de regionale verschillen daarin. 

 
Daarnaast heeft het waterschap waar nodig nog toegespitst beleid en beleidsregels op de verschillende 
thema’s/speerpunten uit het waterbeheersplan en heeft het waterschap een eigen verordening; De 
Keur en de legger. De Keur 2015 (vanaf 1 maart 2015) bevat gebods- en verbodsbepalingen met 
betrekking tot ingrepen die consequenties hebben voor de waterhuishouding en het waterbeheer. De 
legger geeft aan waar de waterstaatswerken liggen, aan welke afmetingen en eisen die moeten voldoen 
en wie onderhoudsplichtig is. Veelal is voor deze ingrepen een watervergunning van het waterschap 
benodigd. De Keur is onder andere te raadplegen via de site van waterschap Brabantse Delta. 
 
Het waterschap hanteert bij nieuwe ontwikkelingen het principe van waterneutraal bouwen, waarbij 
gestreefd wordt naar het behoud of herstel van de ‘natuurlijke’ waterhuishoudkundige situatie. 
Vanwege dit principe wordt bij uitbreiding van verhard oppervlak voor de omgang met hemelwater 
uitgegaan van de voorkeursvolgorde infiltreren, bergen, afvoeren. De technische eisen en 
uitgangspunten voor het ontwerp van watersystemen zijn opgenomen in de ‘Beleidsregels waterkering, 
waterkwantiteit en grondwater waterschap Brabantse Delta’, ‘Beleidsregel toepassing Waterwet en 
Keur’, ‘Algemene regels waterschap Brabantse Delta’, ‘Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels 
voor afvoeren van hemelwater’ en ‘beleidsregel Waterlopen op orde 2011’. 
 
Beoordeling 
De locatie is in de Verordening Ruimte opgenomen in de groenblauwe mantel. Binnen de groenblauwe 
mantel hanteert de provincie een 'ja, mits' benadering. De 'mits' is daarbij vooral gericht op de 
voorwaarde dat een ontwikkeling een positieve bijdrage levert aan de bescherming en ontwikkeling van 
de onderkende ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken in het gebied. Daarnaast is het 
projectgebied deels gelegen binnen de aanduiding 'behoud en herstel watersystemen'. In deze gebieden 
is het beleid gericht op verbetering en herstel van het natuurlijke watersysteem van bovenregionaal 
belang en de ruimte die daarvoor benodigd is. 
 
De provinciale doelstellingen en uitgangspunten zijn doorvertaald en opgenomen in de 
waterschapsbelangen van het waterschap Brabantse Delta. Om tijd te besparen en om de 
waterbelangen in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld te hebben heeft het waterschap hiertoe de 
Watertoets viewer ontwikkeld. 
 
In het kader van het watertoetsproces zijn hierbij de relevante en beschikbare wateraspecten digitaal 
beschikbaar. Hieruit is naar voren gekomen dat het projectgebied en de (directe) omgeving is 
opgenomen als volledig beschermd gebied, conform de Keur, waarbinnen voor elke vorm van wateraan- 
en -afvoer, lozing of onttrekking een vergunning noodzakelijk is. Daarnaast wordt de oostzijde van het 
projectgebied begrensd door een categorie A-watergang, inclusief een bestaande duiker. Tevens is ten 
zuiden van het projectgebied een categorie B-waterloop aanwezig. Tot slot wordt het projectgebied aan 
de oost- en zuidzijde begrensd door de gronden aangewezen als natte natuurparel. Natte natuurparels 
zijn door de provincie Noord-Brabant aangewezen gebieden met bijzondere natuurwaarden. Het doel 
van natte natuurparels is om de kwetsbare 'natte' natuur te behouden. 
 
De planlocatie zelf ligt op een maaiveldniveau van circa 4,38m + NAP (AHN2). Op basis van de 
beschikbare boorpuntinformatie met betrekking tot het kadastraal perceel sectie H nummer 901 
bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) 70 cm onder maaiveld en de gemiddelde 
laagste grondwaterstand (GLG) 150 cm onder maaiveld. De bodemsamenstelling van het terrein bestaat 
globaal uit zwak lemig fijn zand Deze gronden zijn geclassificeerd als hoge zwarte enkeergronden. 
(www.bodemdata.nl). 
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Waterkwantiteit 
Het planvoornemen voorziet in een uitbreiding van de maximaal toegestane oppervlakte aan 
bedrijfsbebouwing, in combinatie met een herinrichting van het perceel. Om een indicatie te geven van 
de benodigde berging is de verhouding tussen het verhard oppervlak in de huidige en de toekomstige 
situatie weergegeven. Het betreft hierbij een globale inschatting met betrekking tot de toename van het 
verhard oppervlak, voor zowel de bebouwing als de bijbehorende verharding. 
 
Tabel 1 Hoeveelheid verhard oppervlak in het plangebied 

Oppervlakte Huidige situatie (m²)* Toekomstige situatie (m²)* 

Dakoppervlakte bebouwing 935 960 

Terreinverharding 1.020 1.170 

Totaal 1.955 2.130 
* indicatie maatvoering 

 
Het Waterschap Brabantse Delta hanteert als norm dat voor ontwikkelingen waarbij het verhard 
oppervlak met meer dan 2.000 m² toeneemt er een verhardingcompenserende waterberging 
gerealiseerd dient te worden. Aangezien het voorliggend initiatief leidt tot een uitbreiding van het 
verhard oppervlak met circa 175 m2 is de realisatie van compenserende waterberging derhalve niet 
vereist. 
 
Waterkwaliteit 
Ten behoeve van de waterkwaliteit zal de voorgestelde ontwikkeling bij de aanleg gebruik maken van 
milieuvriendelijke bouwmaterialen en worden uitloogbare materialen, zoals lood, koper, zink en zacht 
PVC niet gebruikt, waardoor de uitspoeling van vervuilende stoffen via de bodem naar het 
oppervlaktewater voorkomen wordt. Deze stoffen kunnen zich namelijk ophopen in het water 
(bodem)systeem en hebben hierdoor een zeer nadelige invloed op de water(bodem)kwaliteit en 
ecologie. 
 
De aansluiting van de nieuw te bouwen loods op het gemeentelijk rioolsysteem zal gerealiseerd worden 
met een gescheiden rioleringsysteem voor hemel- en vuilwater. Het afvalwater van het te realiseren 
bedrijfsgebouw wordt aangesloten op het bestaande gemeentelijk rioolstelsel. Terwijl het hemelwater 
binnen het projectgebied wordt geborgen. 
 
Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat er met het voorliggend initiatief geen waterschapsbelangen in het 
geding zijn. Er is derhalve geen belemmering aanwezig vanuit het aspect water. 

4.3 Cultuurhistorie 

Beoordeling 
Op de Cultuurhistorische Waardenkaart (  
Figuur 10) van de provincie Noord-Brabant is aangegeven dat het plangebied gelegen is in een: 

 archeologisch landschap (beekdal van de Mark); 

 cultuurhistorisch vlak (Daasdonkse Tiend en omgeving); 

 cultuurhistorisch landschap (landgoederenzone ten zuiden van Breda). 
 
Daarnaast grenst de voorzijde van het plangebied aan een historische groenstructuur en is de 
Notselseweg aangemerkt als historisch geografische lijn met redelijk hoge waarde.  
 
Het initiatief waarvoor dit plan geschreven is behelst het slopen van bestaande, cultuurhistorisch niet 
relevante, bebouwing en het bouwen van een nieuwe loods met een oppervlak van circa 340 m2. Het 
initiatief laat de cultuurhistorie en historische geografie ongeschonden, het heeft geen invloed op de 
historische groenstructuur van de Notselseweg of op de historische geografie van die weg.  
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Figuur 10 Uitsnede Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant. De indicatieve ligging van 
het plangebied is aangegeven door middel van een rode stip (Provincie Noord-Brabant, 2014) 

 
Conclusie 
Uitvoering van het initiatief betekent dat bestaande, niet cultuurhistorisch relevante bebouwing 
gesloopt wordt. Verder tast het initiatief geen elementen die vanuit cultuurhistorisch of historisch-
geografisch perspectief van belang zijn aan. Het aspect cultuurhistorie werpt tussen geen belemmering 
ten aanzien van onderhavig initiatief op.  
 

4.4 Archeologie 

Beleid 
Het Europese Verdrag van Valletta, ook wel het Verdrag van Malta genoemd, beoogt het cultureel 
erfgoed dat zich in de bodem bevindt beter te beschermen. Het gaat bijvoorbeeld om grafvelden, 
gebruiksvoorwerpen en resten van bewoning. Op iedere plaats in de bodem kan dit soort erfgoed zich 
bevinden. Vaak werden archeologen laat bij de ontwikkeling van plannen betrokken. Hierdoor werd de 
aanwezigheid van archeologische waarden pas ontdekt als projecten, zoals de aanleg van wegen of 
stadsvernieuwing, al in volle gang waren. 
 
Om het bodemarchief beter te beschermen en om onzekerheden tijdens de bouw van bijvoorbeeld 
nieuwe wijken te beperken, is het vanaf 1 januari 2005 verplicht vooraf onderzoek te laten doen naar de 
mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. Op deze manier kan daar bij de verdere 
ontwikkeling van de plannen zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden. Op 16 april 1992 werd de 
verdragstekst door de leden van de Europese ministerraad in Valletta ondertekend.  
 
Daarmee is het verdrag de opvolger van een eerder Europees verdrag uit 1969 waarin vooral de 
bescherming van archeologische monumenten werd geregeld. Uitgangspunt van het nieuwe verdrag is 
dat het archeologische erfgoed al voordat het tot monument is verklaard, integrale bescherming nodig 
heeft en krijgt. 
 
Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg in werking getreden. Om het 
bodemarchief beter te beschermen en om onzekerheden tijdens de bouw van bijvoorbeeld nieuwe 
wijken te beperken, is het vanaf 1 januari 2005 verplicht vooraf onderzoek te (laten) doen naar de 
mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. 
Op deze manier kan daar bij de ontwikkeling van de plannen zoveel mogelijk rekening worden gehouden 
met het bodemarchief. 
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Beoordeling 
Zoals weergeven op de provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart (  
Figuur 10) ligt het plangebied in een: 

 archeologisch landschap (beekdal van de Mark); 

 cultuurhistorisch vlak (Daasdonkse Tiend en omgeving); 

 cultuurhistorisch landschap (landgoederenzone ten zuiden van Breda). 
 
Uit bovenstaande opsomming is af te leiden dat in het plangebied een middelgrote tot grote kans 
bestaat archeologische relicten aan te treffen. In het vigerende bestemmingsplan heeft het plangebied 
daarnaast de nadere aanduiding 'waarde - archeologie 2'. In dat bestemmingsplan is bepaald dat 
archeologisch onderzoek verplicht is voor werkzaamheden in de bodem die dieper reiken dan 40 
centimeter onder het maaiveld of voor de realisatie van een object waarvan de oppervlakte groter is 
dan 750 m2. 
 
Op dit moment werkt de gemeente Alphen-Chaam aan een correctieve herziening van het vigerende 
bestemmingsplan. In die correctieve herziening is het nieuwe erfgoedbeleid2 verwerkt, waarin is 
aangegeven om archeologisch onderzoek uit te voeren in gevallen waarbij de bodemverstoring dieper 
reikt dan 30 centimeter onder het maaiveld en de voorziene bodemverstoring (buiten een bouwvlak) 
groter is dan 500 m². Binnen een bouwvlak geldt een ondergrens van 1.000 m². 
 
De nieuw te bouwen loods krijgt een oppervlakte van circa 340 m2 en blijft hiermee onder de 
grenswaarde van 1000 m² (binnen een bouwvlak) voor archeologisch onderzoek zoals vastgesteld in het 
erfgoedbeleid en in de correctieve herziening is overgenomen.  
Daarnaast geldt op basis van de archeologische dubbelbestemming een aanlegvergunning 
(omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden) bij 
grondwerkzaamheden groter dan 500 m² en dieper dan 30 cm.  

Voor de aanleg van de fundering is het nodig om de bodem op plaatsen dieper dan 30 centimeter onder 
het maaiveld af te graven. De fundering wordt namelijk toegepast op staal middels poeren en stroken 
op vaste grondslag. Deze worden aangelegd op een diepte van 45 tot 85 cm onder maaiveld. Dit betreft 
overigens maar een deel van de fundering (ca. 20%). Echter blijft de totale fundering van het gebouw 
met circa 340 m² ruim onder de grens van 500 m² die relevant is voor een aanlegvergunning.  
Ook voor het slopen van de bestaande opstallen is het niet noodzakelijk om bodemverstorende 
werkzaamheden uit te voeren die dieper reiken dan 30 centimeter onder het maaiveld. Dat betekent 
dat volgens het vigerende bestemmingsplan, het Erfgoedbeleid Alphen-Chaam 2015-2020,  en de 
correctieve herziening (die overigens op het moment van schrijven nog niet van kracht is) geen 
archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Daarnaast is gezien de voorgenomen ontwikkeling ook geen 
aanlegvergunning nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden. 
Conclusie 
Het aspect archeologie werpt geen belemmeringen ten aanzien van het slopen van de bestaande 
opstallen, de nieuwbouw van een loods of het wijzigingen van de planologische nadere aanduiding op. 

4.5 Flora en fauna 

Beleid 
Algemeen 
De natuurwet- en regelgeving kent 2 sporen, namelijk een soortgericht spoor (Flora- en faunawet) en 
een gebiedsgericht spoor (Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Natuurbeschermingswet 1998). De 
Flora- en faunawet richt zich op de bescherming van soorten en de EHS en Natuurbeschermingswet 
1998 op de bescherming van gebieden. Met de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 
is de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn in nationale wetgeving geïmplementeerd. 
 
 

                                                                 
2 Erfgoedbeleid Alphen-Chaam 2015-2020 
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Flora- en faunawet 
Het doel van de Flora- en faunawet is het in stand houden van de inheemse flora en fauna. Vanuit deze 
wet is bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de hoogte te zijn van de mogelijk 
voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het onderzoeksgebied. De Flora- en faunawet gaat 
uit van het 'Nee, tenzij'-principe. Bepaalde handelingen, waaronder ruimtelijke ingrepen, waarbij 
beschermde soorten in het geding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder voorwaarden mogelijk. 
 
Ecologische hoofdstructuur 
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is de kern van het natuurbeleid. De EHS is in provinciale 
structuurvisies uitgewerkt en vastgelegd in de ruimtelijke verordening. Ruimtelijke plannen moeten 
hieraan worden getoetst. In of in de nabijheid van de EHS geldt het ‘Nee, tenzij’- principe. In principe zijn 
er geen ontwikkelingen toegestaan als deze ontwikkelingen de wezenlijke kenmerken of waarden van 
het gebied aantasten.  
 
Natura 2000 
Natura 2000-gebieden, Beschermde Natuurmonumenten en wetlands zijn beschermd via de Natuur-
beschermingswet 1998 en hebben derhalve een wettelijke status. In of in de nabijheid van de 
Natuurbeschermingswetgebieden geldt het ‘Nee, tenzij’- principe. In principe zijn er geen 
ontwikkelingen toegestaan als deze ontwikkelingen de natuurlijke waarden van het gebied direct of 
indirect aantasten. 
 
Beoordeling 
Zoals te zien op onderstaande afbeelding (Figuur 11) ligt het plangebied niet in de EHS, maar wordt het 
perceel wel aan de zuid- en oostzijde begrensd door EHS. Van directe aantasting van de EHS is daarmee 
geen sprake. Aan de zuid- en oostzijde wordt de landschappelijke inpassing van het plangebied 
behouden dan wel versterkt. Naast het toestaan van de nieuwbouw van één loods is er ook sprake van 
het stroomlijnen van het feitelijk gebruik met het juridisch-planologisch kader. Dat laatste betekent dat 
er zich geen fysieke wijzigingen in het gebied voordoen, het feitelijke gebruik (de verhuur van 
hoogwerkers) vindt immers al sinds 2004 plaats. De huidige kwaliteit van de EHS in de omgeving is 
aanwezig met het huidige gebruik van het plangebied. Door de geplande ontwikkeling veranderd de 
externe werking van het plangebied op de EHS niet. Derhalve bestaan ten aanzien van het aspect EHS 
geen belemmeringen. 
 
Het plangebied is op 16 maart 2015 door een deskundig ecoloog bekeken. Tijdens dit bezoek zijn 
mogelijke belemmeringen vanuit de Flora- en Faunawet ten aanzien van het afbreken van de loodsen en 
herbouwen van een nieuwe loods bekeken. Er is specifiek gekeken naar zwaarder beschermde (gebouw 
bewonende) soorten die in de omgeving van het plangebied voorkomen zoals: huismus, gierzwaluw, 
steenuil, steenmarter en vleermuizen (www.telmee.nl). Nesten van de vogelsoorten zijn niet 
aangetroffen in de af te breken loodsen of direct aangrenzende gebouwen/omgeving. De loods biedt 
geen geschikte verblijfplaats voor de gierzwaluw. De soort prefereert hoge gebouwen en een stedelijke 
omgeving. De huismus is niet in het plangebied waargenomen. Door de afwezigheid van de huismus (in 
het broedseizoen =  standvogel) kan in alle redelijkheid worden gesteld dat de soort geen verblijfplaats 
(nest) heeft in de loods. De loodsen zijn open en tochtig en voldoen daarmee niet aan de 
klimatologische eisen die vleermuizen stellen aan een verblijfplaats. Daarnaast ontbreekt het in de 
loodsen aan holtes/gaten in de vorm van spouwmuren of boeiborden. Hierdoor bieden de loodsen geen 
geschikte verblijfplaats voor vleermuizen. Er zijn geen sporen (mest, prooiresten etc.) aangetroffen die 
duiden op de aanwezigheid van de steenmarter in de loodsen en/of omgeving. Verblijfplaatsen zijn 
hiermee uitgesloten. Het is daarmee uit te sluiten dat zwaarder beschermde soorten in de loods en 
directe omgeving voorkomen. Derhalve bestaan ten aanzien van het aspect Flora- en Faunawet geen 
belemmeringen. 
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Figuur 11 Uitsnede EHS en Natura 2000-gebieden. De rode cirkel geeft de ligging van het plangebied weer 
(www.synbiosys.alterra.nl/natura2000) 

 
In de directe nabijheid van het plangebied liggen geen Natura 2000-gebieden. Natura 2000-gebied 
'Ulvenhoutse Bos' is het meest nabij gelegen gebied op meer dan 2,5 kilometer afstand. Vanwege de 
aard van de ontwikkeling en de afstand tot Natura 2000 natuur wordt geen effect verwacht op Natura 
2000-gebieden. Derhalve bestaan ten aanzien van het aspect Natura 2000 geen belemmeringen. 
 
Conclusie 
Ten aanzien van het aspect flora en fauna is het project uitvoerbaar.  
 

4.6 Geurhinder 

Beleid 
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het beoordelingskader voor 
geurhinder van veehouderijen. Deze wet geeft normwaarden voor een 'gemiddeld gebied' op basis 
waarvan een geurcontour kan worden opgesteld. In een 'gemiddeld gebied' bestaat tussen 
veehouderijen en geurgevoelige objecten een redelijke afstand. De geurcontour bepaalt door de 
omgekeerde werking de ontwikkelingsmogelijkheden van gronden nabij veehouderijen. De realisatie 
van een geurgevoelig object binnen die afstand dient immers te worden voorkomen met het oog op een 
goede ruimtelijke ordening zoals genoemd in de Handreiking bij de Wet geurhinder en veehouderij. 
 
Beoordeling 
De afstand tussen een agrarisch bedrijf en een geurgevoelig object zoals een (bedrijfs)woning moet 
minstens 50 meter zijn. Binnen vijftig meter van het plangebied bevinden zich geen in werking zijnde 
agrarische bedrijven. Er is dus geen sprake van geurhinder. 
 
Conclusie 
Het aspect geurhinder werpt geen belemmeringen ten aanzien van het initiatief tot sloop van twee 
loodsen, nieuwbouw van een loods en het wijzigen van de planologische nadere aanduiding op. 
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4.7 Bedrijven en milieuzonering 

De aanwezigheid van bedrijven kan de kwaliteit van de leefomgeving beïnvloeden. Bedrijven kunnen 
geur, stof, geluid en gevaar tot gevolg hebben. Voorkomen moet worden dat bedrijven hinder 
veroorzaken naar de omgeving, vooral indien het woongebieden of andere gevoelige bestemmingen 
betreft. Daarnaast moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en eventueel uitbreiden. Om dit te 
bereiken, is het van belang dat bedrijven en gevoelige bestemmingen ruimtelijk goed gesitueerd worden 
zodat de bedrijven zo min mogelijk overlast opleveren en woongebieden de bedrijven zo min mogelijk 
beperken in hun bedrijfsuitvoering. 
 
Beleid 
Ten behoeve van milieuzonering is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een bedrijvenlijst 
opgesteld (Bedrijven en milieuzonering, VNG, editie 2009), waarin bedrijven op hun milieueffecten zijn 
gecategoriseerd. Afhankelijk van de mate waarin de in deze lijst opgenomen bedrijven milieuhinder 
kunnen veroorzaken (uitgaande van de gemiddelde bedrijfssituatie), kent de lijst aan de bedrijven een 
categorie toe. Naarmate de milieuhinder toeneemt, loopt de categorie op van 1 tot en met 5, met 
bijbehorende minimale afstanden tot de woongebieden. 
 
In de uitgave Bedrijven en milieuzonering is per bedrijfstype een globale indicatie gegeven van het 
invloedsgebied voor de aspecten geur, stof, geluid en gevaar. Op basis van het aspect met de grootste 
afstand zijn de bedrijven in de categorieën ingedeeld. Voor het bepalen van de afstand tot woningen 
kan het gebied in twee typen worden ingedeeld, te weten 'rustige woonwijk/rustig buitengebied' of 
'gemengd (buiten)gebied'. Bij gemengde gebieden wordt de hinder 1 categorie teruggebracht. In tabel 2 
is een overzicht opgenomen van de categorisering ten opzichte van de 2 typen gebieden. 
 

Tabel 2 Milieucategorieën met bijbehorende richtafstanden 

Milieucategorie Richtafstanden tot 
gemengd gebied 

Richtafstanden tot 
rustige woonwijk / rustig buitengebied 

1 0 10 

2 10 30 

3.1 30 50 

3.2 50 100 

4.1 100 200 

4.2 200 300 

5.1 300 500 

5.2 500 700 

 
De afstanden gelden in principe tussen de perceelsgrens van het bedrijf (bij een gangbare 
perceelsgrootte en -indeling) en anderzijds de gevel van een woning. 
 
De afstanden in bovengenoemde uitgaven moeten als indicatief gezien worden. Doordat de omvang van 
bedrijven kan verschillen en bedrijven maatregelen kunnen nemen om de invloed te beperken, kan de 
invloedssfeer in werkelijkheid afwijken van bovengenoemde afstanden. De uiteindelijke afstemming 
tussen de hinder van het bedrijf en de omgeving wordt geregeld in het kader van de Wet milieubeheer. 
 
Beoordeling 
De hoofdactiviteit die op het plangebied van toepassing is, is en blijft siersmederij in de 
milieucategorie 3.1. De verhuur van hoogwerkers wordt een nevenactiviteit. Omdat een siersmederij 
(de huidige hoofdactiviteit op het perceel) zich doorgaans niet toelegt op het verhuren van hoogwerkers 
is dat laatste formeel in strijd met het vigerende bestemmingsplan. De hoogwerkergerelateerde 
activiteiten bevinden zich in dezelfde milieucategorie als de siersmederij, milieucategorie 3.1. De 
milieuhygiënische situatie ter plaatse blijft derhalve onveranderd. Daarnaast moet worden opgemerkt 
dat de verhuur reeds vanaf 2004 plaatsvindt en de feitelijke situatie daarmee niet verandert.  
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De Omgeving van het plangebied kan worden geclassificeerd als rustig buitengebied. Voor dit 
gebiedstype gelden de reguliere richtafstanden zoals gespecificeerd in de rechterkolom van tabel 2.  
 
In de Omgeving van het plangebied zijn drie objecten gelegen die zijn gecategoriseerd als bedrijf. De 
afstand tussen het plangebied en het dichtstbijzijnde object is circa 230 meter. Het desbetreffende 
object is bestemd als bedrijf en heeft de nadere aanduiding 'nutsvoorziening.', dit object is een, aan de 
Notselseweg, een transformatorhuisje. Op circa 275 meter van het plangebied ligt, aan de 
Strijbeekseweg 26, een bedrijf met de nadere aanduiding 'opslag en stalling. Aan de Strijbeekseweg 39 
en op circa 365 meter van het plangebied ligt een bedrijf met de nadere aanduiding 
'steigerbouwbedrijf'. Eveneens aan de Strijbeekseweg (in dit geval op nummers 23a en 23b)en circa 500 
meter verwijderd van het plangebied ligt een bedrijf met de nadere aanduiding 'glastuinbouw'. Aan de 
overzijde van de Notselseweg op circa 10 meter liggen 2 woonpercelen. Daarnaast ligt op circa 35 meter 
van het plangebied, eveneens aan de Notselseweg, nog een woonperceel.  
 
De afstanden tussen het plangebied en de overige bedrijven zijn dusdanig groot dat uitvoering van het 
initiatief geen gevolgen zal hebben voor de bedrijfsvoering van bovengenoemde bedrijven. Verder geldt 
dat de verhuur van hoogwerkers reeds in het plangebied plaatsvindt. De realisatie van de loods zal er 
alleen toe leiden dat die hoogwerkergerelateerde activiteiten voortaan in een loods zullen plaatsvinden 
in plaats van op het open terrein. Dit betekent dat deze activiteiten in het vervolg aan het zicht van 
omwonenden en passanten onttrokken zullen zijn. Omdat de bovengenoemde activiteiten reeds in het 
plangebied uitgevoerd worden zal de feitelijke situatie voor omwonenden en nabijgelegen bedrijven 
niet veranderen. 
 
Behalve de beschreven bedrijven zijn er geen relevante bedrijven in de omgeving gelegen die van 
negatieve invloed kunnen zijn op het woon- en leefklimaat ter plaatse van het plangebied.  
 
Conclusie 
Gelet op het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het aspect bedrijven en milieuhinder geen 
belemmeringen ten aanzien van onderhavig initiatief kent. 
 

4.8 Externe veiligheid 

Beleid 
Externe veiligheid heeft betrekking op de risico's die mensen lopen ten gevolge van mogelijke 
incidenten met gevaarlijke stoffen bij bedrijven en transportverbindingen (wegen, spoorwegen, 
waterwegen en buisleidingen). Het Nederlandse beleid is erop gericht deze risico's voor bewoners en 
gebruikers van een gebied zoveel mogelijk te beperken, door de kansen van een ongeval bij de bron of 
de effecten van een eventueel ongeval te verkleinen. 
 
Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico's voor de 
omgeving in relatie tot activiteiten met gevaarlijke stoffen. De handelingen kunnen zowel betrekking 
hebben op het gebruik, de opslag en de productie, als op het transport van gevaarlijke stoffen.  
 
Sinds 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van kracht. Het Bevi is gericht 
aan het bevoegd gezag inzake de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening en heeft onder 
meer tot doel om bij nieuwe situaties toetsing aan de risiconormen te waarborgen. Het Bevi richt zich 
tot risicovolle inrichtingen en nabijgelegen al dan niet geprojecteerde (beperkt) kwetsbare objecten. In 
artikel 2, lid 1 van het Bevi is opgesomd wat wordt verstaan onder risicovolle inrichtingen en wat wordt 
verstaan onder (beperkt) kwetsbare objecten. 
 
Afhankelijk van het type risicobron, de ligging van de risicobron ten opzichte van het onderzoeksgebied 
(binnen of buiten het invloedsgebied) en de verandering van het groepsrisico die deze vergunnings-
procedure mogelijk maakt, dient er mogelijk verantwoording te worden afgelegd voor het groepsrisico 



Ruimtelijke onderbouwing voor afwijking bestemmingsplan  
Notselseweg 3 te Strijbeek, gemeente Alphen-Chaam 
Projectnr. 0271551.00 
juli 2016, revisie 3.1 

 
 
 

blad 28 van 31 

 

van een risicobron. In de besluitvorming wordt ingegaan of de verschillende risiconiveaus te 
verantwoorden zijn of een verandering van het groepsrisico toelaatbaar wordt geacht. 
 

 
Figuur 12 Uitsnede risicokaart, de rode stip geeft de globale ligging van het plangebied weer (risicokaart, 2014) 

 
Beoordeling 
Zoals te zien op de risicokaart bevindt de snelweg A58 zich in de nabijheid van het plangebied. Die 
snelweg wordt gebruikt voor het gevaar van gevaarlijke stoffen. De snelweg bevindt zich echter op circa 
400 meter afstand van het plangebied. Het plangebied ligt daarmee buiten de invloedssfeer van de A58. 
 
Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat het aspect externe veiligheid geen belemmering vormt. 
 

4.9 Luchtkwaliteit 

Beleid 
Het wettelijk kader voor luchtkwaliteit is omschreven in titel 5.2 van de Wet milieubeheer en de 
algemene maatregelen van bestuur inzake de luchtkwaliteitseisen. In deze wet is van bepaalde 
projecten getalsmatig vastgelegd dat ze "niet in betekenende mate" (NIBM) bijdragen aan de 
luchtverontreiniging. Met de inwerkingtreding van het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL) op 1 augustus 2009, zijn deze grenzen zoals deze in de Wet luchtkwaliteit waren 
opgenomen verruimd. Een project draagt volgens het NSL "niet in betekende mate" bij zolang de 
toename van de concentratie fijnstof of stikstofdioxide maximaal 3% bedraagt van de grenswaarde. 
 
In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van projecten (inrichtingen, kantoor- en woningbouw-
locaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze 
projecten kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd 
worden. Voor woningbouwlocaties geldt dat voor maximaal 1.500 woningen (in geval van één 
ontsluitingsweg) of 3.000 woningen (in geval van 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige 
verkeersverdeling) geen beoordeling op luchtkwaliteit meer hoeft plaats te vinden. 
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Beoordeling 
Naast een beperkte uitbreiding van het maximum bebouwd oppervlak voorziet het initiatief in het 
wijzigen van de planologische nadere aanduiding zodat de verhuur van hoogwerkers een nevenfunctie 
van de bedrijfsbestemming wordt. De bewoning van de reeds bestaande bedrijfswoning verandert niet. 
Gezien deze beperkte omzetting is geen specifieke beoordeling op het aspect luchtkwaliteit 
noodzakelijk. 
 
Conclusie 
Het bovenstaande in acht nemende valt te concluderen dat het aspect luchtkwaliteit geen 
belemmeringen ten aanzien van het initiatief bestaan. 
  

4.10 Akoestiek 

Beleid 
Conform de Wet geluidhinder (Wgh) moeten bij besluitvormingsprocessen zoals deze geluid-
grenswaarden in acht genomen worden. De Wet geluidhinder kent een systematiek van een 
(voorkeurs)grenswaarde en ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Bij een geluidbelasting onder de 
(voorkeurs)grenswaarde gelden geen geluidsgerelateerde beperkingen. Een geluidbelasting hoger dan 
de van toepassing zijnde ten hoogste toelaatbare geluidbelasting is niet toegestaan. Een geluidbelasting 
tussen de (voorkeurs)grenswaarde en de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting is - onder 
voorwaarden (al dan niet treffen van geluidbeperkende maatregelen) - mogelijk. In dit geval moet het 
bevoegd gezag een zogenaamde hogere waarde vaststellen. 
 
Beoordeling 
Het initiatief voorziet in een beperkte uitbreiding van het maximum bebouwd oppervlak van het 
plangebied en het vastleggen van de reeds sinds 2004 bestaande verhuur van hoogwerkers als 
nevenactiviteit. Dit betekent dat de feitelijke en bestaande situatie akoestisch gezien niet wijzigt.  
 
Echter wordt met deze afwijking de bedrijfsvoering formeel op planologische wijze vastgelegd en dient 
deze te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. In dat kader is voor de volledige bedrijfsvoering 
een geluidonderzoek uitgevoerd naar de impact van de activiteiten op het perceel aan de Notselseweg 3 
in de omgeving voor de planologische afwijking. Het doel van het geluidonderzoek is inzicht te geven in 
de akoestische inpasbaarheid van de functie binnen de bestaande (woon)omgeving. Hiervoor is gekeken 
of de geluidemissie vanwege de activiteiten op het terrein van de Notselseweg 3 past binnen de 
geluidniveaus in de omgeving. 
De uitkomsten worden in het kader van de ruimtelijke inpassing in de omgeving afgezet tegen de 
waarden die moeten leiden tot een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. In de volgende paragraaf zijn de 
resultaten van het onderzoek weergegeven, voor de volledige beschrijving en rekenresultaten wordt 
verwezen naar de rapportage van het onderzoek zoals opgenomen in bijlage 1 van deze ruimtelijke 
onderbouwing. 
 
Resultaten 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 
Op basis van de rekenresultaten, waarbij alle geluidmakende activiteiten zijn meegenomen, blijkt dat de 
hoogste geluidbelasting (dagperiode) 44 dB(A) bedraagt, ter hoogte van de woning gelegen aan de 
Notselseweg 5. Op grond van deze bevindingen zal er geen zware aanslag worden gegeven op de 
omgeving van het plangebied, omdat het omgevingsgeluid veelal afkomstig van de A58 en de 
Strijbeekseweg in het plangebied hoger is dan 45 dB(A) in de dagperiode. Voor de bepaling van het 
omgevingsgeluid is gebruik gemaakt van het geluidregister weg van Rijkswaterstaat. 
 
Maximaal geluidniveau (LAmax) 
De berekende maximale geluidniveaus (LAmax) bedragen maximaal 68 dB(A) bij de woning gelegen aan de 
Notselseweg 4. Deze waarden zijn niet dermate hoog dat er sprake zou moeten zijn van hinderlijke 



Ruimtelijke onderbouwing voor afwijking bestemmingsplan  
Notselseweg 3 te Strijbeek, gemeente Alphen-Chaam 
Projectnr. 0271551.00 
juli 2016, revisie 3.1 

 
 
 

blad 30 van 31 

 

situatie. De waarden passen binnen de reikwijdte van de Handreiking industrielawaai en 
vergunningverlening. 
 
Indirecte hinder 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat niet op alle punten wordt voldaan aan de voorkeurgrenswaarden 
zoals genoemd in de Circulaire. De hoogste waarde is 52 dB(A). Dit is toelaatbaar indien de waarde van 
35 dB(A) -etmaalwaarde voor het geluid binnen in een woning wordt gegarandeerd. In dit geval 
betekent het dat de isolatie van de woning 17 dB(A) moet bedragen om aan de eis te voldoen. Gezien 
het type woning mag men zonder meer aannemen dat de woning deze isolatiewaarde heeft. Hierdoor 
wordt voldaan aan de eisen die men stelt aan de verkeer van en naar de inrichting.  
 
Conclusie 
Op basis van onderliggend akoestisch onderzoek kan gesteld worden dat de geluidemissie vanwege de 
activiteiten op het terrein van de Notselseweg 3 past binnen de geluidniveaus in de omgeving. 
 
Activiteitenbesluit 
In het kader van vergunningverlening valt de inrichting onder de meldingsplicht van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. De geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit staan beschreven in 
afdeling 2.8 van het betreffende besluit. Indien getoetst wordt aan de voorschriften uit het 
Activiteitenbesluit kan gesteld worden dat de inrichting voldoet aan de waardes beschreven in dat 
besluit. Voor eventuele maatwerkvoorschriften kunnen de waardes uit deze rapportage gehanteerd 
worden, waardoor een nieuw akoestisch onderzoek niet meer nodig is.  

4.11 Verkeer en parkeren 

Beleid 
Ten aanzien van bedrijven geldt dat de (verdere ontwikkeling van de) bedrijfsvoering geen nadelige 
effecten mag hebben op de normale verkeersafwikkeling. Daarnaast mag er geen onevenredige 
toename van de parkeerbehoefte als gevolg van de (verdere ontwikkeling van de) bedrijfsvoering zijn.  
 
Beoordeling 
Hoewel de voorgenomen sloop- en bouwactiviteiten wellicht zullen leiden tot een kortstondige en niet 
permanente hogere verkeers- en parkeerdruk, heeft de wijziging van de planologisch nadere aanduiding 
dit niet. Immers, het plangebied wordt sinds 2004 gebruikt voor de verhuur van hoogwerkers, en door 
het wijzigen van bovengenoemde aanduiding wordt dit slechts planologisch vastgelegd. Gemiddeld kan 
worden gesproken over circa 10 bezoekers per dag. Deze bezoekers komen verdeeld over de dag en 
daarvoor is voldoende parkeergelegenheid aanwezig op het terrein. Ook in de toekomstige situatie blijft 
er voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein beschikbaar voor bezoekers. Ten aanzien van de 
verhuur van hoogwerkers treden dus geen daadwerkelijke veranderingen op.  
 
Conclusie 
Vanuit het aspect verkeer en parkeren bestaan geen belemmeringen ten aanzien van het in dit 
document beschreven initiatief. 
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5 Uitvoerbaarheid 
In dit hoofdstuk wordt de te doorlopen procedure ten aanzien van vooroverleg en het indienen van 
zienswijzen behandeld. Tevens wordt een korte toelichting op de financiële aspecten van het plan 
gegeven. 

5.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Voor verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, Wabo geldt 

op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo met verwijzing naar afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht, de zogenoemde uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Het ontwerpbesluit, 
inclusief ruimtelijke onderbouwing, zal gedurende 6 weken ter inzage liggen waarbij een ieder in de 
gelegenheid wordt gesteld een zienswijze kenbaar te maken.  
 
Het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning zal eveneens worden voorgelegd aan de 
overlegpartners die betrokken zijn bij ruimtelijke besluiten. 
 
Na afloop van de voorbereidingsprocedure worden eventueel binnengekomen zienswijzen samengevat 
en beantwoord in een nota zienswijzen. 

5.2 Economische uitvoerbaarheid 

In de Wro (artikel 6.12) staat dat de gemeente verplicht is om een exploitatieplan vast te stellen voor de 
gronden waar een aangewezen bouwplan is voorgenomen. In het Bro staat wat wordt verstaan onder 
een aangewezen bouwplan. Het gaat daarbij om: de bouw van een of meer woningen, een of meer 
hoofdgebouwen, uitbreiding van het hoofdgebouw met ten minste 1.500 m², functieverandering naar 
woningen voor ten minste 10 woningen, of functieverandering naar horeca of kantoor voor ten minste 
1.500 m². Daarbij geldt een verhaalbare kostendrempel van € 10.000, - waarbij bij de verhaalbare kosten 
geen fysieke werken als kostenpost mogen worden opgevoerd.  
 
In het kader van deze omgevingsvergunning wordt een anterieure overeenkomst gesloten tussen de 
initiatiefnemer en de gemeente. Daarom is het niet noodzakelijk om een exploitatieplan vast te stellen 
voor deze ontwikkeling. 
 


