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1. INLEIDING

1.1 Achtergrond en doel van het plan

De eigenaar van het horeca-etablissement ‘t Chaamsche Wapen, gevestigd aan de
Dorpsstraat 44-46 in het centrum van Chaam, is voornemens de bestaande horeca-
functie uit te bereiden. Deze uitbreiding heeft betrekking op het realiseren van een
zaal met verdieping op het achterperceel. De bestaande zaal zal gesloopt worden en
worden vervangen door nieuwbouw. Het realiseren van een tweelaagse horeca-
voorziening is niet mogelijk op grond van het vigerende bestemmingsplan “Kom
Chaam 2005” omdat er op het gehele perceel slechts gebouwen met een maximale
goot- en bouwhoogte van 5 meter zijn toegestaan en horeca en gerelateerde func-
ties uitsluitend op de benedenverdieping zijn toegestaan. Het bouwplan omvat een
horecazaal op de eerste bouwlaag en op de tweede bouwlaag (de kap) horecagere-
lateerde of ondergeschikte functies als vergaderruimte, workshopruimte, toneel en
opslag. Het te realiseren gebouw kent een maximale bouwhoogte van 7,50 meter.
Het hiervoor geldende bestemmingsplan kende wel een maximaal toegestane
bouwhoogte van 7 meter, maar deze rechten zijn abusievelijk niet één op één over-
genomen in het recenter opgestelde bestemmingsplan “Kom Chaam 2005” waarin
in beginsel de feitelijke situatie uitgangspunt is geweest voor de bestemmingsrege-
ling en dus niet de vigerende (bouw- en gebruiks)rechten. Het huidige bestem-
mingsplan geeft niet de feitelijke bouwhoogte van de gebouwen weer.
Op het terrein achter de fietsenwinkel bevindt zich reeds een schietbaan ten behoe-
ve van handboogschieten. Deze functie zal met behulp van dit bestemmingsplan
gelegaliseerd worden.

De gemeente wil  medewerking verlenen aan de verruiming van de bouwmogelijk-
heden op het perceel en om de verruiming juridisch-planologisch mogelijk te maken
zal het bestemmingsplan “Kom Chaam 2005” gedeeltelijk moeten worden herzien.
Onderhavig bestemmingsplan voorziet in deze herziening en vormt het juridisch-
planologisch kader voor de verruiming van de bouwmogelijkheden (toegestane
maximale bouwhoogte) en regelt daarnaast het gebruik van de gronden.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied bevindt zich in de kern Chaam (gemeente Alphen-Chaam) aan de
Dorpsstraat 44-46. Chaam is een dorp met circa 3800 inwoners. Het plangebied be-
vindt zich in het centrale deel van het dorp dat zich kenmerkt als het dorpscentrum.
De omgeving herbergt detailhandel- en horeca- en woonfuncties. De Dorpsstraat
kenmerkt zich als de ‘hoofdstraat’ van Chaam. De straat loopt van noordwest naar
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zuidoost door de gehele lengte van het dorp. Het dient als de ontsluitings-, winkel-
en horecastraat van Chaam.

Het plangebied heeft betrekking op het bouwvlak zoals dit is opgenomen in het
bestemmingsplan “Kom Chaam 2005” op het perceel lokaal bekend als Dorpsstraat
44-46.

Het plangebied grenst aan de noord- en westzijde aan de H. Anthoniskerk en de
daar achter gelegen begraafplaats. Aan de oostzijde grenst het plangebied aan de
achtertuinen van de woningen aan de Kinderbeemd.

1

1

Figuur: Situering plangebied
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1.3 Vigerend bestemmingsplan

Het vigerend bestemmingsplan is het bestemmingsplan “Kom Chaam 2005” dat op 2
november 2005 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Afbeelding: uitsnede bestemmingsplan “Kom Chaam, 2005”

Op de gronden waarop onderhavig bestemmingsplan zijn bestemd als ‘centrum-
doeleinden’. Deze bestemming geeft de volgende, relevante, voorschriften:

Algemene doeleinden
De gronden op de plankaart aangewezen als ‘centrumdoeleinden’ zijn, met in acht-
neming bestemd voor:
a) Detailhandel, met dien verstande dat maximaal twee supermarkten zijn toege-

staan;
b) Publieksgerichte dienstverlening;
c) Horecabedrijven, categorie 1 en 2;
d) Bedrijven met een publieksgerichte functies, voor zover deze voorkomen in ca-

tegorie van de lijst bedrijfsactiviteiten;
e) Maatschappelijke voorzieningen;

Met de daarbij behorende;
f) Ontsluitingswegen en –paden;
g) Erven, tuinen en terreinen;
h) Bouwwerken en voorzieningen.
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Bouwvoorschriften
Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:
a) De aanduidingen op de plankaart zijn van toepassing;
b) Er mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de genoemde doeleinden

worden gebouwd;
c) In afwijking van het bepaalde in sub a, mag ter plaatse van de aanduiding ‘wo-

ning’ over een diepte van 15 meter gemeten vanaf de voorgevel, de goothoogte
maximaal 7 meter en de bouwhoogte maximaal 15 meter bedragen.

Belemmeringen bestemmingplan
Op de plankaart is een maximum goot- en bouwhoogte van 5 meter voor het plan-
gebied opgenomen. In het plangebied bevinden zich twee gebouwen die reeds ho-
ger zijn dan de aangegeven maximale bouwhoogte. Het betreffen het gebouw
waarin de fietsenzaak is gevestigd en de voorzijde van het gebouw waarin ‘Het
Chaamse Wapen’ is gevestigd. Het voornemen, welke voorziet in een extra bouw-
laag (eerste verdieping) op de achterzijde van het horecagebouw, is hierdoor ook in
strijd met het huidige bestemmingsplan.
Deze onjuistheid van het bestemmingsplan dient door middel van deze partiële her-
ziening van het bestemmingsplan hersteld te worden.

Het bestemmingsplan laat uitsluitend centrumdoeleinden toe op de begane grond.
Het onderhavige plan worden tevens horecagerelateerde functies op de eerste eta-
ge toe.

De in het plangebied gelegen schietbaan ten behoeve van handboogschieten is niet
toegestaan binnen de huidige voorschriften van het bestemmingsplan.
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Voorzijde horecapand Westzijde horeca zaal (achterzijde horecapand)

Detailhandelsgebouw met fietsenzaak Westzijde horeca pand

Bijgebouw aan de achterzijde horeca pand Achterzijde detailhandelsgebouw
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2. PLANOPZET

In de huidige situatie bevindt zich in het plangebied het horeca-etablissement ‘Het
Chaamsche Wapen’, een woning en een detailhandelsfunctie in de vorm van een
fietsenzaak. Tegen de achterzijde van het horecapand bevindt zich een schuurtje.
Het overige terrein in het plangebied is verhard en bestaat uit inritten en parkeer-
plaatsen.

Café ‘Het Chaamsche Wapen’ behoort tot de oudste cafés van de gemeente Alphen-
Chaam. Het café dateert van circa 1800. De eerste vergunning werd afgegeven in
1891. Het café is gerenoveerd in de stijl van rond 1900 en ademt sfeer en traditie uit.
Naast het café beschikt ‘Het Chaamsche Wapen’ over twee zalen met een maximum
capaciteit van 600 personen en een parkeerterrein met 70 parkeerplaatsen.

De voorzijde van het bestaande horecapand bestaat uit één bouwlaag met kap
waarvan de nok evenwijdig aan de Dorpsstraat ligt. Het deel van het gebouw
waarin de zaal is gevestigd, de achterzijde, heeft één bouwlaag met een flauwe kap
dat de maximale bouwhoogte niet overschrijdt. Het gebouw waarin de fietsenwin-
kel is gevestigd bestaat uit één bouwlaag met kap. De hoogte van dit gebouw over-
schrijdt de maximale bouwhoogte die opgenomen is in het bestemmingsplan.
Op het terrein achter de fietsenwinkel bevindt zich een automatische openlucht
schietbaan ten behoeve van de oud Hollandse sport handboogschieten.

In de toekomstige situatie wordt op het achterste gedeelte van het horecagebouw
waarin de zaal is gevestigd een extra verdieping gerealiseerd. Het bouwplan voor de
zaal met bovenruimte (te gebruiken als vergaderruimte, workshopruimte, toneel,
opslag) kent een bouwhoogte van maximaal 7,50 meter.
De schietbaan wordt opgenomen in het bestemmingsplan.
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3. JURIDISCHE PLANOPZET

3.1 Algemeen

De in deze toelichting beschreven planopzet is juridisch-planologisch vertaald in een
bestemmingsregeling, die bindend is voor overheid en burgers. Het bestemmings-
plan bestaat uit een verbeelding en regels en is voorzien van een toelichting. De
regels en verbeelding vormen het juridisch bindende deel, terwijl de toelichting
geen juridische binding heeft, maar moet worden beschouwd als handvat voor de
uitleg en de onderbouwing van de opgenomen bestemmingen. De regels bevatten
het juridische instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden,
bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen betreffende het gebruik
van aanwezige en/of op te richten bouwwerken. De verbeelding heeft een rol voor
toepassing van de regels, alsmede de functie van visualisering van de bestemmingen.

3.2 Systematiek

In deze paragraaf wordt de systematiek van de regels en de wijze waarop de regels
gehanteerd dienen te worden, uiteengezet.

De regels van het plan bestaan uit vier hoofdstukken, waarin achtereenvolgens de
inleidende regels, de bestemmingsregels, de algemene regels en de overgangs- en
slotregels aan de orde komen. Voor de systematiek is aangesloten op de SVBP2008,
zoals verplicht vanaf 1 januari 2010 en het bestemmingsplan ‘Kom Chaam 2005’ van
de gemeente Alphen-Chaam, waarvan het onderhavige bestemmingsplan een her-
ziening is. Dit houdt onder meer in dat het plan IMRO-gecodeerd wordt opgeleverd.

Hieronder wordt de systematiek, opbouw en indeling van de regels kort toegelicht.

3.2.1 Inleidende regels

Begrippen
In deze bepaling zijn omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan ge-
bruikte begrippen. Deze worden opgenomen om interpretatieverschillen te voor-
komen. Begripsbepalingen zijn alleen nodig voor begrippen die gebruikt worden in
de regels en die tot verwarring kunnen leiden of voor meerdere uitleg vatbaar zijn.

Wijze van meten:
Om op een eenduidige manier afstanden, oppervlakten en inhoud van gebouwen
en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde, te bepalen wordt in de wijze van meten



Hoofdstuk 312

uitleg gegeven wat onder de diverse begrippen wordt verstaan. Ten aanzien van de
wijze van meten op de verbeelding geldt steeds dat het hart van een lijn moet wor-
den aangehouden.

3.2.2 Bestemmingsregels

In het tweede hoofdstuk komen bestemmingen aan de orde. Het onderhavige be-
stemmingsplan bevat één bestemming, namelijk Centrum.

De opbouw van de bestemming ziet er als volgt uit:

Bestemmingsomschrijving:
De omschrijving van de doeleinden. Hierbij gaat het in beginsel om een beschrijving
van de aan de grond toegekende functies.

Bouwregels:
In de bouwregels zijn voor alle bouwwerken de van toepassing bouwbepalingen
opgenomen. Waar en met welke maatvoering mag worden gebouwd, wordt hier
vastgelegd. Indien mogelijk wordt verwezen naar bouwvlakken en aanduidingen op
de verbeelding.

Nadere eisen
Ten aanzien van enkele in de regels genoemde ontwikkelingen zijn Burgemeester
en Wethouders bevoegd tot het stellen van nadere eisen; onder meer ten aanzien
van de situering en/of maatvoering op eigen terrein en de aanleg en omvang van de
parkeervoorzieningen. De objectivering wordt verkregen door middel van kwalita-
tieve criteria.

Specifieke gebruiksregels:
In deze bepaling is aangegeven welke gebruiksvormen strijdig zijn met de bestem-
ming.

Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid om het plan te wijzigen en
meer woningen toe te staan dan op basis van de bestemming is toegestaan, mits dit
past binnen het gemeentelijk woningbouwprogramma.

3.2.3 Algemene regels

Anti-dubbeltelregel:
Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een bestem-
mingsplan bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel
van een bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven terrein nog eens meetelt
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bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis
wordt gesteld.

Algemene bouwregels:
In deze bepaling zijn de regels opgenomen die gelden voor ondergronds bouwen en
ondergeschikte bouwdelen.

Algemene gebruiksregels:
In deze bepaling kan worden aangegeven welke vormen van gebruik men in ieder
geval strijdig acht met het plan.

Algemene ontheffingsregels:
In deze bepaling is aan Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid gegeven om
ontheffing te verlenen van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, onderwer-
pen. De criteria, die bij toepassing van de ontheffingsbevoegdheid in acht moeten
worden genomen, zijn aangegeven.

Algemene procedureregels:
In deze bepaling staat aangegeven welke procedure dient te worden gevolgd bij de
voorbereiding van het toepassen van een wijzigingsbevoegd, een ontheffingsbe-
voegdheid en het stellen van nadere eisen.

3.2.4 Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht:
Bouwwerken welke op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan
bestaan (of waarvoor een bouwvergunning is aangevraagd) mogen blijven bestaan,
ook al is er strijd met de bebouwingsregels. De overgangsbepaling houdt niet in dat
het bestaand, illegaal opgerichte, bouwwerk legaal wordt, noch brengt het met zich
mee dat voor een dergelijk bouwwerk alsnog een bouwvergunning kan worden
verleend. Burgemeester en wethouders kunnen in beginsel dus nog gewoon gebruik
maken van hun handhavingsbevoegdheid;
Het gebruik van de grond en opstallen, dat afwijkt van de regels op het moment van
inwerkingtreding van het plan mag eveneens worden voortgezet;
Een hardheidsclausule is opgenomen zodat burgemeester en wethouders ontheffing
kunnen verlenen van het overgangsrecht voor gebruik;

Slotregel:
Deze bepaling geeft aan op welke manier de regels kunnen worden aangehaald.
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3.3 Systematiek per bestemming

Het plan bestaat uit de bestemming ‘Centrum’. Deze wordt hieronder kort toege-
licht.

De bestemming ‘Centrum’

gebruiksmogelijkheden
Binnen de bestemming ‘Centrum’ zijn de functies horecabedrijven, categorie 1 en 2,
detailhandel, publiekgerichte dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen
onderling uitwisselbaar toegestaan. Verder is een schietbaan ten behoeve van
handboogschieten mogelijk. Daarnaast zijn niet zelfstandige kantoren, vergader-
ruimtes, workshopruimtes, toneel en opslag toegestaan. Één woning is toegestaan
ter plaatse van de aanduiding.

Daaraan ondergeschikt zijn algemene functies ontsluitingswegen en –paden, par-
keervoorzieningen, erven, tuinen en terreinen, bouwwerken en voorzieningen.

bouwmogelijkheden
Gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan binnen het
bouwvlak, met inachtneming van het maximale bebouwingspercentage zoals opge-
nomen op de verbeelding. De maximale goot- en bouwhoogte staan ook op de ver-
beelding aangegeven. De eisen die worden gesteld ten aanzien van de maatvoering
van bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn in de regels opgenomen.



Hoofdstuk 4 15

4. VERANTWOORDING

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de verantwoordingskaders die van belang zijn voor de her-
ziening van het bestemmingsplan de orde gesteld. In zijn algemeenheid wordt kort-
heidshalve verwezen naar de toelichting van het bestemmingsplan “Kom Chaam
2005”.  Waar relevant is een nadere motivering van de bestemmingswijziging gege-
ven.

4.2 Ruimtelijk-stedenbouwkundig

Ruimtelijk-stedenbouwkundig leent het perceel en de daarop aanwezige en toege-
stane bouwvolumes zich voor de extra verdieping in de vorm van een kap op het
zalencomplex. De bouwvolumes en hoogten zijn in dit deel van het dorp waarin de
centrumfuncties gevestigd zijn doorgaans fors en hebben meer dan één verdieping.
Tevens heeft de  voorzijde van het horecapand dat zichtbaar is vanaf de straat een
hoogte dat gelijk staat aan de hoogte die gerealiseerd gaat worden. Vanaf de
straatzijde zal het hoogte verschil en de toename van het bouwvolume niet worden
waargenomen.

De extra bouwlaag zal gerealiseerd worden door middel van het toevoegen van een
kap. Dorpse bebouwingslinten kenmerken zich door bebouwing bestaande uit één
bouwlaag met kap. In het onderhavige plan wordt deze gewenste bebouwing met
kap toegevoegd in het bebouwingslint Dorpsstraat.

4.3 Functioneel

Het onderhavige plan omvat de intensivering van de bouwmogelijkheden op het
achterterrein. Qua gebruiksmogelijkheden wordt aangesloten op het bestemmings-
plan “Kom Chaam 2005” met dien verstande dat de mogelijkheden voor activiteiten
op de verdieping iets verruimd zijn. Deze verruiming bestaat uit het niet alleen toe-
staan van niet-zelfstandige kantoorruimten, maar ook het mogelijk maken van aan
de horecafunctie gerelateerde activiteiten en functies zoals een toneelzaal, verga-
der- en conferentieruimte en ruimten voor het geven van workshops, het houden
van repetities e.d.

Het deel van het dorp waarin de ontwikkeling plaatsvindt herbergt de horecafunc-
ties van het dorp. Een beperkte uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden leidt tot
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een meer multifunctioneel gebruik van het pand en komt ten goede aan de leef-
baarheid in de kern. De uitbreiding is marginaal. De omvang van de horeca alsmede
de aard van de toegevoegde activiteiten zijn niet buitenproportioneel en passen bij
de omvang en het karakter van het centrum in het algemeen en bij ‘Het Chaamsche
Wapen’ in het bijzonder.
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5. UITVOERBAARHEID

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de bouw van een extra verdieping op een
bestaand gebouw en betreft derhalve geen bouwplan waarvoor (in de zin van Bro)
geen exploitatieplan dient te worden opgesteld.

De gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan “Kom Chaam 2005” betreft
een particulier initiatief. De kosten voor de realisering van het onderhavige plan
worden gedekt door de exploitatie van het horecabedrijf. Alle kosten worden door
de particuliere onderneming gedragen en kent voor de gemeente Alphen-Chaam
géén kosten in de exploitatieve sfeer of planvorming.
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6. VERANTWOORDING VAN HET PLAN

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de criteria op een rij gezet die gebruikt worden voor de
ruimtelijke onderbouwing, verantwoording en afweging van hetgeen met dit be-
stemmingsplan wordt beoogd.. Bij het vaststellen van deze criteria is het de vraag
welke aspecten bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de locatie, maar ook van
de directe omgeving. De te hanteren criteria zijn samen te vatten tot de volgende
hoofdthema’s:
• beleidsafstemming;
• ruimtelijke, programmatische en mobiliteitsaspecten;
• milieuaspecten en gebiedswaarden;
• financieel-economische uitvoerbaarheid.

6.2 Beleidskaders

In deze paragraaf worden de beleidskaders die van belang zijn voor de realisering
van de kap op het bestaande horecagebouw aan de orde gesteld. Middels beknopte
samenvattingen van relevante beleidsnota's en -plannen wordt een overzicht ver-
kregen. Achtereenvolgens is ingegaan op rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid.

Rijksbeleid: Nota Ruimte
De Nota Ruimte1 geeft de visie van het kabinet weer op de ruimtelijke ontwikkeling
van Nederland en de belangrijkste bijbehorende doelstellingen. Hoofddoel van het
nationaal ruimtelijk beleid is ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevra-
gende functies op het beperkte oppervlak dat in Nederland beschikbaar is. Meer
specifiek richt het kabinet zich hierbij op vier algemene doelen:
• Versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland;
• Bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland;
• Borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden;

en
• Borging van de veiligheid.

Om deze doelen te bereiken wil het rijk verstedelijking en infrastructuur zoveel mo-
gelijk bundelen in nationale stedelijke netwerken, economische kerngebieden en
hoofdverbindingsassen. 'Bundeling van verstedelijking en infrastructuur’ en ‘organi-

                                                     
1 Deel 3 van de PKB Nationaal Ruimtelijk Beleid, VROM, april 2004. Op grond van artikel 9.1.2 lid 1 Over-
gangsrecht Wro is bepaald dat een planologische kernbeslissing (zoals de Nota Ruimte) gelijkgesteld
wordt met een structuurvisie. Het recht van de planologische kernbeslissing zoals gold voor het tijdstip
van inwerkingtreding van de Wro blijft van toepassing.
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satie in stedelijke netwerken’ zijn de beleidsstrategieën die gehanteerd worden voor
economie, infrastructuur en verstedelijking. Ondanks het streven naar bundeling van
verstedelijking, is het uitgangspunt dat in iedere gemeente voldoende ruimte wordt
geboden om te voorzien in de natuurlijke bevolkingsaanwas.

Doorwerking in plangebied
Het plangebied behoort niet tot de nationale ruimtelijke hoofdstructuur. Gemeen-
ten mogen in gebieden buiten de nationale ruimtelijke hoofdstructuur samen met
de provincie de gewenste ruimtelijk invulling bepalen, binnen de beleidsdoelen en –
regels die het rijk stelt. De algemene basiskwaliteit is de ondergrens voor alle ruim-
telijke plannen, dus datgene  waar een ruimtelijk plan minimaal aan moet voldoen.
De Nota Ruimte bevat hier generieke regels voor, waaraan alle betrokken partijen
zijn gebonden. Op het gebied van economie, infrastructuur en verstedelijking gaat
het bijvoorbeeld om het bundelingsbeleid, het locatiebeleid, een goede balans tus-
sen rode (stedelijke) en groen/blauwe (natuur en water) functies, milieuwetgeving
en veiligheid. Op het gebied van water, natuur en landschap geldt de basiskwaliteit
op punten als de watertoets, functiecombinaties met water en het groen in en om
de stedelijke gebieden.

Provinciaal beleid: (interim) Structuurvisie ruimtelijke ordening en paraplunota
Het ruimtelijke ordeningsbeleid van de provincie sinds de inwerkintreding van de
nieuwe Wet ruimtelijke ordening vervat in de ‘Interimstructuurvisie’ en de ‘paraplu-
nota’.

Interimstructuurvisie ruimtelijke ordening
De Interimstructuurvisie beschrijft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk be-
leid. Ook is hierin opgenomen hoe op hoofdlijnen het beleid wordt uitgevoerd. De
uitwerking van het beleid is opgenomen in de Paraplunota ruimtelijke ordening. De
structuurvisie bevat de visie op het provinciaal ruimtelijk beleid, geeft een overzicht
met provinciale belangen en benoemt de hoofdlijnen van beleid. Het bestaande
Streekplan 2002 vormt hiervoor de basis. Beleidsinhoudelijke wijzigingen ten opzich-
te van het huidige streekplan vloeien voort uit nieuwe wetgeving en bestuurlijke
besluitvorming.

Het ruimtelijk beleid van de provincie Noord-Brabant heeft als hoofddoel: ‘zorgvul-
diger omgaan met de Brabantse ruimte’. De provincie streeft ernaar om de economi-
sche, ecologische en sociaal-culturele kwaliteiten meer met elkaar in balans te bren-
gen, zodat het voor iedereen prettig wonen, werken en recreëren is in Noord-
Brabant.
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Om het hoofddoel te kunnen bereiken, heeft de provincie Noord-Brabant vijf lei-
dende principes geformuleerd voor het ruimtelijk beleid voor de periode tot 2020:
1. meer aandacht voor de onderste lagen: het watersysteem, de bodemtypologie

en de geomorfologie en de infrastructuur;
2. zuinig ruimtegebruik;
3. concentratie van verstedelijking: inbreiden, herstructureren en intensiveren.
4. zonering van het buitengebied;
5. grensoverschrijdend denken en handelen.

Ten aanzien van voorzieningen is het wenselijk de bestaande verzorgingsstructuur
te concentreren in bestaande stedelijke concentraties. Het onderhavige plan vindt
plaats in de dorpskern van Chaam. Ontwikkelingen in de dorpskern is de taak van de
gemeente deze te coördineren. Voor het behoud van voorzieningen in de eigen
kern is het bieden van uitbreidingsmogelijkheden voor huidige ondernemens be-
langrijk. Dit plan voorziet in een intensivering in ruimtegebruik (verhogen van de
maximaal toegestane hoogte) alsmede in een verruiming van de gebruiksmogelijk-
heden.

Gemeentelijk beleid: StructuurvisiePlus 20012

Het ruimtelijk functioneel beleid van de gemeente Alphen-Chaam is uiteengezet in
de StuctuurvisiePlus. Hierin is gekozen voor een rustig en agrarische imago voor de
gemeente. De drie peilers voor ontwikkeling zijn landbouw, natuur & landschap en
recreatie & toerisme. Afgestemd op de ruimtelijke kwaliteit van Alphen-Chaam lei-
den deze peilers tot de volgende doelen:
 Een sterke duurzame landschapsstructuur, met natuurlijke en recreatieve kwali-

teiten;
 Een duurzaam economisch draagvlak; breed, flexibel, dynamisch en passend bij

het gebied: verbrede landbouw en toerisme;
 Een niet verstedelijkt landschap met leefbare kernen van bescheiden omvang,

met voldoende ruimte voor wonen en werken.

De gemeente kiest voor het behouden van kwaliteiten door actief en zorgvuldig te
ontwikkelen. Deze keuze vertaalt zich voor de kernen in het streven naar ruimtelijke
kwaliteit, passende woon- en werklocaties en een gezonde sociaal-culturele struc-
tuur. Het kwaliteitsbeeld is richtinggevend voor de ruimtelijke ontwikkelingen. De
verdere uitbouw met nieuwe locaties voor wonen en werken zal echter bescheiden
zijn.

                                                     
2 Gemeente Alphen-Chaam, Structuurvisie Plus, Nieuwland/Welmers, december 2001.
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Toeristisch-recreatief belevingsconcept
De gemeente Alphen-Chaam kiest ervoor om de komende jaren sterk in te zetten op
de verdere ontwikkeling van de toeristische sector in de gemeente. Deze keuze is
niet alleen gevoed door de afnemende werkgelegenheid in andere economische
sectoren, maar zeer zeker ook door de kansen die Alphen-Chaam biedt voor toeris-
me en recreatie.

De in dit document gepresenteerde ontwikkelingsrichtingen vormende leidraad
voor de richting waarin het toerisme zich de komendejaren zal ontwikkelen. De
richtingen beogen echter vooral om de initiatiefnemers te inspireren om nieuwe
producten en projecten te ontwikkelen.

Het belevingsconcept streeft naar meer vergaderruimtes binnen de gemeente. De
twee voornaamste dorpskernen, Alphen en Chaam, dienen een karakteristiek en
bruisend dorpsplein/centrum te creëren waar verbleven kan worden.

Doorwerking in plangebied:
Onderhavig plan voorziet in de realisering van een kap op een bestaande bestaand
gebouw in het centrum van Chaam. Het plan biedt het centrum van Chaam hiermee
meer dorpscentrumfuncties die het dorp leefbaar houden door banen te scheppen
maar ook vrijetijdsvoorzieningen. Doordat de uitbreiding van het pand door middel
van een kap wordt gerealiseerd wordt geen afbreuk gedaan aan de ruimtelijke ka-
rakteristiek van de dorpsstructuur.
Het onderhavige plan draagt tevens bij een het toeristisch-recreatief belevingscon-
cept door bij te dragen aan het creëren van een bruisend dorpshart en door het
creëren van vergadermogelijkheden binnen de gemeente.

6.3 Milieuhygiënische aspecten

Geluid
In de Wet geluidhinder (WGH) is vastgesteld, indien in het plangebied geluidgevoe-
lige functies (zoals woningen) zijn voorzien binnen de invloedssfeer van
(weg)verkeerslawaai, akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. Dit geldt
voor alle straten en wegen, met uitzondering van:
- wegen die in een als ‘woonerf’ aangeduid gebied liggen;
- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

Het onderhavige plan kan niet aangemerkt worden  als een geluidsgevoelig object
in de zin van de Wet geluidhinder. Derhalve vormt het aspect geluidhinder geen
belemmering voor de realisering van het onderhavige plan.
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Externe veiligheid
Externe veiligheid speelt een steeds belangrijkere rol in de ruimtelijke ordening. Het
is dan ook van belang inzicht te krijgen in de objecten en elementen in of nabij het
plangebied die de externe veiligheid in het gebied kunnen beïnvloeden. Concreet
gaat het om:
• risicoveroorzakende leidingen in en nabij het plangebied;
• andere risico-opleverende transportroutes over water-, spoor- en/of autowegen;
• risicoveroorzakende inrichtingen zoals LPG-tankstations en bedrijven.

Het vigerende beleid is vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid van Inrichtingen
(BEVI). De risico’s mogen een bepaald niveau niet te boven gaan. Voor het transport
van gevaarlijke stoffen is die risiconormering verwoord in de ‘Nota Risiconormering
vervoer gevaarlijke stoffen’ (RNVGS3). Bij ontwikkelingen moet rekening gehouden
worden met de vastgestelde risiconormeringen ten aanzien van de externe veilig-
heid.

                                                     
3 RNVGS: Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen; Kamerstuk II, 1996, 24611, nrs. 1-2.
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Wegtransport
Door en langs Chaam zijn geen routes voor gevaarlijke stoffen gesitueerd, noch ge-
pland.

Inrichtingen
Binnen het plangebied zijn geen inrichtingen met opslag/verkoop van gevaarlijke
stoffen gevestigd. Ook meest in de nabijheid van het plangebied gelegen benzine-
servicestation met LPG bevindt zich op een afstand van circa 750 meter.

Leidingen
Binnen of in de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen leidingen die mo-
gelijk risico’s met zich mee brengen. De meest in de nabijheid van het plangebied
gelegen leiding bevindt zich op een afstand van circa 750 meter.

Watertoets
Een watertoets is een verplicht onderdeel in ieder ruimtelijke plan. In de watertoets
wordt het relevante waterbeleid beschreven wordt op hoofdlijnen omschreven hoe
bij de ontwikkelingen rekening wordt gehouden met het aspect water. De water-
toets is nadrukkelijk een proces, waarbij ook de gemaakte afspraken met de water-
beheerders worden weergegeven.
Beleidskader
Relevante beleidsstukken op het gebied van water zijn het Provinciaal Waterhuis-
houdingsplan van Noord-Brabant, het Waterbeheersplan van het Waterschap Bra-
bantse Delta (IWWB 2), de Vierde Nota Waterhuishouding, WB21, het Nationaal
Bestuursakkoord Water en de Europese Kaderrichtlijn Water. Algemeen punt uit
deze beleidsstukken is dat water een belangrijk sturend element is in de ruimtelijke
ordening. Hierdoor legt water een ruimteclaim op het (stads)landschap waaraan
voldaan moet worden.
Andere belangrijke elementen uit de genoemde documenten zijn de driestapsstra-
tegieën:
• Vasthouden - bergen - afvoeren (waterkwantiteit)
• Schoon houden – scheiden - zuiveren (waterkwaliteit)

De achterliggende gedachte hierbij is dat afwenteling zoveel mogelijk moet worden
voorkomen en dat de problemen zoveel mogelijk aan de bron moeten worden aan-
gepakt. Tenslotte is de “Beleidsbrief regenwater en riolering” nog relevant. Hierin
staat hoe het best omgegaan kan worden met het hemelwater en het afkoppelen
daarvan en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Provincie Noord-Brabant
Het provinciale beleid richt zich op het bereiken en in stand houden van watersys-
temen die ruimte bieden aan een gezond leefmilieu voor mens, dier en plant. Daar-
bij zijn economische en ecologische ontwikkelingen met elkaar in evenwicht en is



Hoofdstuk 6 25

het hebben en houden van een veilige en bewoonbare provincie een randvoor-
waarde. Vijf hoofdthema's vormen de kern van het beleid:
• het realiseren van een duurzame watervoorziening;
• het verbeteren van de waterhuishoudkundige situatie;
• het verbeteren van de waterkwaliteit;
• het inrichten van waterlopen met het oog op de versterking van natuurwaar-

den;
• het anders omgaan met water in bebouwd gebied.

Waterschap De Brabantse Delta: Integraal Waterbeheersplan
Waterschap Brabantse Delta is de beheerder van zowel de kwantiteit als de kwaliteit
van het oppervlaktewater in de gemeente Alphen-Chaam. Het waterbeheer is ge-
richt op het duurzaam beheren van het watersysteem, waarbij uitgegaan wordt van
een watersysteembenadering.

Door de Vijfde nota op de ruimtelijke ordening krijgt met name het waterbeleid een
wezenlijk andere oriëntatie: van reageren naar anticiperen. Water heeft een aantal
specifieke kwantitatieve en kwalitatieve eigenschappen waar de ruimtelijke orde-
ning rekening mee moet houden. Hiervoor is de watertoets in het leven geroepen.
Een duurzaam waterbeheer, de integrale afweging en het creëren van maatwerk
staat hierin centraal. Water moet altijd bekeken worden in het licht van het water-
systeem of stroomgebied waarin een stad of een dorp ligt. Een goede afstemming
van waterbeleid (kwantitatieve en kwalitatieve eigenschappen) en ruimtelijke orde-
ning, ook in het direct aangrenzende gebied, is daarom noodzakelijk.

Huidige waterhuishoudkundige situatie
Het plangebied vormt in de huidige situatie bebouwd gebied in bestaande stedelijk
gebied in het centrum van Chaam. Het plangebied ligt circa 13,5 meter + NAP. Het
aanwezige watersysteem in de omgeving van het plangebied is ingericht op het
stedelijke gebruik van de gronden.

Bodem en grondwater
Op de bodemkaart van Nederland valt niet af te lezen wat het bodemtype in het
plangebied is vanwege de ligging in stedelijk gebied. De bodem in de omgeving van
Alphen-Chaam bestaat uit enkeerdgronden en beekdallandschappen. Enkeerdgron-
den zijn zandgronden met een, als gevolg van jarenlange agrarische bewerking,
zwarte bovenlaag.

De Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) in het plangebied bedraagt mini-
maal 20 – 60 centimeter onder maaiveld. De Gemiddeld Laagste Grondwaterstand
(GLG) ligt op 200 – 250 centimeter onder maaiveld. Dit komt overeen met Grondwa-
tertrap Vb. De gegeven grondwaterstanden zijn een schatting, gemaakt op basis van



Hoofdstuk 626

de Wateratlas Noord-Brabant. De wateratlas geeft geen grondwaterstanden voor
het stedelijk gebied.

Oppervlaktewater
In het plangebied en de directe omgeving ervan is geen oppervlaktewater aanwe-
zig.

Riolering
In de omgeving van het plangebied is reeds een gemengd rioolstelsel aanwezig. De
te realiseren uitbreiding zal voor wat betreft de afvoer van hemelwater worden
aangesloten op de bestaande riolering.

Het waterschap Brabantse Delta streeft met het oog op een duurzaam goede wa-
terhuishouding naar afkoppelen van nieuwe verharde oppervlakken. In het onder-
havige plan komt geen nieuw verhard oppervlak.

Wateroverlast
Voor zover bekend is er in het plangebied in het recente verleden geen sprake ge-
weest van (grond)wateroverlast.

In tegenstelling tot het overgrote deel van de omgeving bevindt het plangebied zich
in een infiltratiegebied. In infiltratiegebieden vindt het merendeel van de grondwa-
teraanvulling naar diepere watervoerende pakketten plaats. Deze gebieden zijn
gevoelig voor uitspoeling van verontreinigende stoffen. Waterkwaliteit verdient in
deze gebieden de aandacht.

Water in relatie tot de ruimtelijke ontwikkelingen
Onderhavig initiatief voorziet niet in een toename van het verhardoppervlak. Het af
te voeren hemelwater neemt dus niet toe. Dit betekent dat in het plangebied hier-
voor geen extra voorzieningen getroffen hoeven te worden.

Vanuit het oogpunt van het waterbeheer stuit het onderhavige plan niet op bezwa-
ren. Er vindt geen toename van het verhard oppervlak plaats.

Bodem
De kwaliteit van zowel de bodem en het (grond)water, zijn van invloed op de kwali-
teit van het woon- en leefklimaat. Wanneer er sprake is van verontreiniging kan dit
de volksgezondheid negatief beïnvloeden. Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit
ruimtelijke ordening is een beoordeling van de haalbaarheid verplicht. Het bodem-
onderzoek, en dan met name onderzoek naar de bodemkwaliteit, maakt onderdeel
uit van deze afweging.
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Het onderhavige plan omvat de realisatie van een extra verdieping op bestaande
bebouwing. Er komt geen bebouwing buiten de bestaande fundering en de functie,
centrumdoeleinden, blijft hetzelfde. Derhalve is een bodemonderzoek niet noodza-
kelijk. Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de realisering van het on-
derhavige plan.

Flora en fauna
Bij ruimtelijke planvorming is een toetsing aan de natuurwetgeving verplicht. Door
middel van een verkennend flora- en faunaonderzoek is een beoordeling gemaakt
van de effecten die het plan zal hebben op beschermde natuurwaarden. Hierdoor
wordt duidelijk of het plan in overeenstemming is met de natuurwetgeving.

In het onderhavige plan is uitsluitend sprake van de realisering van een extra ver-
dieping in de vorm van een kap. Hierbij worden geen groenelementen verwijderd of
gebouwen gesloopt. Tevens is het gehele plangebied verhard en bevinden zich er
geen groenelementen. Derhalve is een flora en fauna onderzoek niet noodzakelijk
en vormt het aspect flora en fauna geen belemmering voor de realisatie van het
onderhavige plan.

Archeologie
Terreinen waar de archeologische waarden nog onbekend zijn worden in drie cate-
gorieën ingedeeld: gebieden met een hoge, middelhoge of lage indicatieve (ver-
wachtings)waarde (IKAW). Dit zijn gebieden waar de kans respectievelijk groot,
middelgroot of klein is dat er archeologische waarden in de grond zitten. Op de
indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW, 2e generatie) is de kans op het
aantreffen van archeologische resten aangegeven.

Deze kaart geeft aan dat er in het plangebied geen gegevens ter beschikking zijn.
In deze gebieden is de waarde niet bekend. Wanneer er in de grond geroerd wordt
dient een archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. Daar het onderhavige
plan uitsluitend toeziet op het verhogen van de maximaal toegestane bouwhoogte,
zullen er in beginsel geen handelingen in de grond plaatsvinden. Ook bij eventuele
sloop/nieuwbouw kan gesteld worden dat de grond zodanig verstoord is dat het
niet aannemelijk is dat er een hoge of middelhoge kans is op het aantreffen van
archeologische waarden. Een archeologisch onderzoek behoeft dan ook niet te
worden uitgevoerd. Wel geldt er een meldingsplicht op grond van de Monumen-
tenwet 1988.

Cultuurhistorie
Wel doordachte Nieuwe ruimtelijke ingrepen kunnen een verbetering voor de cul-
tuurhistorische kwaliteit met zich meebrengen maar kunnen tevens schade danwel
een vermindering in kwaliteit van cultuurhistorische waarden veroorzaken. In het
plangebied bevindt zich een MIP object. Deze objecten worden niet door de wet
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beschermd maar hebben wel cultuurhistorische waarden. Het betreft het gedelete
van het horecagebouw liggend aan de straatzijde.

Het gebouw dateert uit 1850. Dit pand is van belang vanwege type en straatbeeld-
typerend verschijning. Dit karakteristieke pand blijft in het onderhavige plan ge-
handhaafd. Op het gedeelte achter het MIP-object wordt de kap gerealiseerd. Daar
het straatbeeld in Chaam van oudsher met name bestaat uit gebouwen met één
bouwlaag met kap, zorgt het onderhavige plan voor continuïteit in de verschijnings-
vorm van gebouwen in het Chaamse centrum.

Bedrijven en milieuzonering
Om te komen tot een ruimtelijk relevante toetsing van bedrijfsvestigingen op mili-
euhygiënische aspecten wordt het begrip milieuzonering gehanteerd. Onder milieu-
zonering wordt verstaan een voldoende ruimtelijke scheiding tussen enerzijds mili-
eubelastende bedrijven of inrichtingen en anderzijds milieugevoelige gebieden zoals
woonwijken. Om het begrip hanteerbaar te maken is gebruik gemaakt van de publi-
catie ‘Bedrijven en milieuzonering van de VNG4’. De inhoud van de milieuzonering
wordt bepaald aan de hand van drie bouwstenen, te weten richtafstandenlijst, om-
gevingstypen en functiemenging. In de richtafstandenlijst zijn bedrijven opgeno-
men, ingedeeld in milieucategorieën, waarbij per bedrijf is aangegeven wat de af-
stand tot een rustige woonwijk dient te zijn. Deze afstanden kunnen als basis wor-
den gehanteerd, maar zijn indicatief. Er kan, afhankelijk van het omgevingstype,
worden afgeweken van deze richtafstanden.

Het onderhavige plan omvat de realisatie van een zaal waar muziek wordt gedraaid
en kan niet aangemerkt worden als een gevoelig object.

Bij een café-zalencomplex hoort een richtafstand van 30 meter ten opzichte van
omliggende woningen. Omdat de omgeving – gezien de hoge mate van functie-
menging – aangemerkt kan worden als een ‘gemengde omgeving’ kan de richtlijn
met één stap terug gebracht worden. Dit betekent voor het onderhavige plan dat de
richtlijn van 30 meter teruggebracht kan worden naar 10 meter. Binnen een afstand
van 10 meter bevinden zich geen gevoelige objecten. Het meest nabijgelegen ge-
voelige object (woning Kinderbeemd 12) bevindt zich op een afstand van circa 35
meter. Derhalve vormt het aspect ‘bedrijven en milieuzonering’ geen belemmering
voor de realisering van het onderhavige plan.

                                                     
4 VNG, Bedrijven en milieuzonering, 2009
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7. PROCEDURE

7.1 Algemeen

De procedures voor vaststelling van een bestemmingsplan zijn door de wetgever
geregeld. Aangegeven is dat tussen gemeente en verschillende instanties waar no-
dig overleg over het plan moet worden gevoerd alvorens een ontwerpplan ter visie
gelegd kan worden. Pas daarna wordt de wettelijke procedure met betrekking tot
vaststelling van het bestemmingsplan opgestart (artikel 3.8 Wro).

7.2 Overleg

Het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.1) geeft aan dat burgemeester en wet-
houders bij de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg voeren met de be-
sturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provin-
cie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn
met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. De instanties
die in kennis gesteld moeten worden van dit bestemmingsplan zullen worden geïn-
formeerd. De reacties van deze instanties zullen in dit plan verwerkt worden.

7.3 Vaststellingsprocedure

De vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan zal plaatsvinden volgens  artikel
3.8  van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan wordt in dit kader ter
visie gelegd gedurende een periode van zes weken. Gedurende deze periode kan
een ieder zijn zienswijzen kenbaar maken tegen het plan. Het plan zal daarna, al
dan niet gewijzigd, ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.
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