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Bijlagen bij toelichting: 
1. Ochten - uitbreiding MCD-supermarkt * 2016 DPO-toets & toets 

duurzaamheidsladder(Adviesburo Kardol, 16 september 2016); 
2. Verkennend en aanvullend bodemonderzoek Bagijnestraat 1 en Dokter M. van 

Drielplein 2 in Ochten (Envita Almelo B.V., 18 augustus 2015); 
3. Quickscan flora en fauna Gronden van zalencentrum De Vicary te Ochten  

(EcoTierra – ecologisch adviesbureau, 30 mei 2016); 
4. Nader onderzoek vleermuizen - Gronden van zalencentrum De Vicary te Ochten  

(EcoTierra – ecologisch adviesbureau, 29 oktober 2016). 
5. Parkeer- en verkeersonderzoek Ochten (XTNT, 6 september 2007); 
6. Parkeeronderzoek – parkeerdrukmeting Aldi Ochten (Omega, mei 2014). 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding en doelstelling 

In het centrum van de kern Ochten in de gemeente Neder-Betuwe is door 
initiatiefnemer Castella Vastgoed bv een plan ingediend om het terrein van het 
dorpshuis / zalencentrum ‘De Vicary’, gelegen aan de Bagijnestraat 1 en Dokter M. 
van Drielplein 2, te herontwikkelen. 
Doel is om ter plaatse een nieuw gebouw voor De Vicary te realiseren, 
gecombineerd met de verplaatsing van de MCD-supermarkt die nu zuidelijk van het 
betreffende plein is gesitueerd.  
 
Het voornemen gaat uit van een nieuw multifunctioneel gebouw voor ‘De Vicary’, 
bestaande uit 2 bouwlagen van elk ongeveer 450 vierkante meter. Daarmee wordt 
het nieuwe gebouw kleiner dan het huidige gebouw, maar wordt het wel praktischer 
ingedeeld. 
Direct ten noorden van dit nieuwe multifunctionele gebouw wordt een nieuwe 
supermarkt beoogd. De bestaande MCD-supermarkt zal hiervoor worden verplaatst. 
Tegelijkertijd zal er een kleinschalige schaalvergroting van de supermarkt 
plaatsvinden (vergroting naar ca. 905 m² winkelvloeroppervlakte) en zal ook de 
formule wijzigen; van MCD naar een Boon’s supermarkt. 
 
Deze nieuwe ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het geldende 
bestemmingsplan. Het voorliggende bestemmingsplan ‘Herontwikkeling locatie 
Vicary Ochten’ voorziet in een adequate juridische regeling voor de herontwikkeling 
van het dorpshuis / ontmoetingscentrum en de verplaatsing van de supermarkt aan 
het Dokter M. Van Drielplein in de kern Ochten.  
 

1.2 Plangebied 

Het plangebied ligt in het centrum van het dorp Ochten en heeft betrekking op de 
gronden van de Bagijnestraat 1, Dokter M. van Drielplein 2 en Lambertus van 
Ingenstraat 2.  
De locatie wordt in het noorden begrensd door de Bagijnestraat en in het oosten 
door de nieuwe Aldi supermarkt op de locatie van het voormalige gemeentehuis. In 
het zuiden grenst het plan aan de Lambertus van Ingenstraat en in het westen aan 
de Lindenhoflaan. 
 
De ontwikkeling van het nieuwe dorpshuis / ontmoetingscentrum ‘De Vicary’ en de 
verplaatsing van de supermarkt gaat gepaard met een herinrichting van het 
aangrenzende Dokter M. van Drielplein. Zowel de verblijfsfunctie alsook het 
parkeren worden daar geoptimaliseerd. Reden dat ook het Dokter M. van Drielplein 
deel uitmaakt van het voorliggende bestemmingsplan.  
 
De ligging van het plangebied is in bijgaande figuur 1 (volgende bladzijde) 
weergegeven. 
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1.3 Vigerend bestemmingsplan 

Het plangebied maakt deel uit van een tweetal bestemmingsplannen. 
Voor het westelijk deel geldt het bestemmingsplan ‘Kern Ochten Centrum’. Dit 
bestemmingsplan is door de gemeenteraad op 27 juli 2013 vastgesteld. 
De gronden hebben hierin de bestemming ‘Gemengd’, ‘Verkeer – Verblijfsgebied’ en 
‘Wonen-1’ als bedoeld in respectievelijk artikel 4, 7 en 8 van de bijbehorende 
regels. 
Binnen deze bestemmingen is het niet mogelijk om de beoogde herstructurering 
van het dorpshuis en de supermarkt vorm te geven. Met name het gegeven dat de 
detailhandelsfunctie niet binnen deze bestemmingen is toegestaan en ook 
gebouwen uitsluitend gebouwd mogen worden binnen de aangegeven bouwvlakken, 
maakt de uitvoering van het (bouw)plan niet mogelijk. 
 
Voor het oostelijk deel van het plangebied geldt momenteel de bestemming 
‘Verkeer – Verblijfsgebied’, als onderdeel van het bestemmingsplan ‘Aldi Ochten’ 
(vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015).  
Zoals genoemd, gaat de ontwikkeling van het nieuwe dorpshuis / 
ontmoetingscentrum en de verplaatsing van de supermarkt gepaard met een 
herinrichting van het aangrenzende Dokter M. van Drielplein. Hoewel de 
bestemming ‘Verkeer – Verblijfsgebied’ de herinrichting van het plein niet in de weg 
staat, is in de bijbehorende specifieke gebruiksregels expliciet bepaald dat er 

Figuur 1: Begrenzing plangebied op de luchtfoto (bron: BingMaps) 
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Figuur 2: Uitsnede verbeelding vigerend bestemmingsplan ‘Kern Ochten Centrum’ en ‘Aldi Ochten’, 
in relatie tot het plangebied (in rood) 

binnen het bestemmingsvlak op het Dokter M. van Drielplein en langs de Molendam 
76 parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden.  
Omdat er in verband met de beoogde plannen ook een integraal ontwerp voor het 
plein is opgesteld, waarbij de indeling van de parkeervakken als onderdeel van de 
Aldi-ontwikkeling gewijzigd zijn, dient ook deze regeling herzien te worden.  
 
De bestemmingsplannen ‘Kern Ochten Centrum’ en ‘Aldi Ochten’ zullen voor wat 
betreft de locatie van het nieuwe dorpshuis, de nieuwe supermarkt en het Dokter 
M. van Drielplein daarom door het onderhavige bestemmingsplan ‘Herontwikkeling 
locatie Vicary Ochten’ worden vervangen. In bijgaande figuur 2 is een uitsnede van 
de verbeelding van het vigerende bestemmingsplan weergegeven. 

1.4 Leeswijzer 

De toelichting is als verder volgt opgebouwd.  
Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige situatie van het plangebied. Hierbij komen zowel 
ruimtelijke als functionele aspecten aan de orde.  
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het relevante beleid van zowel het Rijk, de 
provincie als de gemeente beschreven.  
De uitgangspunten voor het plan worden in hoofdstuk 4 verwoord.  
Hoofdstuk 5 omvat de verschillende randvoorwaarden en onderzoeken, waaronder 
milieu- en omgevingsaspecten die betrekking hebben op het plan. 
In hoofdstuk 6 is een toelichting op de verbeelding en de regels opgenomen, 
waarna hoofdstuk 7 de economische haalbaarheid van het plan beschrijft.  
Ten slotte zet hoofdstuk 8 de resultaten van de inspraak en overleg uiteen.  
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2 BESTAANDE SITUATIE 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving van de bestaande situatie gegeven.  
Alvorens wordt ingezoomd op het plangebied is het van belang de bestaande 
structuur van het omliggende gebied te beschrijven en te analyseren. In het 
navolgende wordt daarom eerst een korte beschrijving van de ruimtelijke en 
functionele structuur van het centrumgebied in de kern Ochten uiteengezet. 
Vervolgens wordt ingezoomd op de planlocatie.  
 

2.2 Centrumgebied Ochten op hoofdlijnen 

2.2.1 Historie 
De gemeente Neder-Betuwe ligt in het rivierengebied van de provincie Gelderland. 
In de gemeente liggen de kernen Dodewaard, Echteld, Kesteren, Opheusden, 
IJzendoorn en Ochten.  
De rivierdorpen ontwikkelde zich doorgaans rondom de locatie van de eerste 
gebouwde kerk. Naderhand zijn deze dorpen in de loop der jaren uitgebreid met 
nieuwbouwwijken uit verschillende perioden. Bij de meeste kernen zijn de oude 
dorpen, kerken en wegen met aangelegen oudere bebouwing nog goed herkenbaar. 
 
De oudste bebouwing van Ochten dateert uit de 12e eeuw. De kern heeft zich 
destijds ontwikkeld aan de Waalbandijk, de Heuningstraat en de Liniestraat. De 
Waalbandijk werd in de 13e eeuw opgeworpen om het achterliggende gebied te 
beschermen tegen hoge waterstanden. In die tijd is ook de Linge, aan de noordkant 
van Ochten, gegraven. Op veel plaatsen is hierbij gebruik gemaakt van oude 
rivierlopen. 
 
Ochten lag vanaf september 1944 onder geallieerd vuur tijdens de slag om de 
Betuwe en de flank in de slag om Arnhem. Om de Duitsers te verdrijven is Ochten 
zwaar onder vuur genomen en de kern is als gevolg daarvan vrijwel geheel 
verwoest. 
Na de Tweede Wereldoorlog is de kern door middel van een wederopbouwplan 
herbouwd. Dit bepaalt tot op heden de identiteit van de oude kern. Er is maar 
weinig lintbebouwing gespaard gebleven, met uitzondering van een aantal 
karakteristieke boerderijen. Later is de bebouwing verder verdicht en zijn er in 
zuidoostelijke, zuidwestelijke en noordelijke richting uitbreidingswijken ontwikkeld.  
 
2.2.2 Ruimtelijke structuur op hoofdlijnen 
Het centrum van Ochten ligt decentraal in de kern. De kern is ontstaan aan de 
Waalbandijk. De bebouwing ligt in de kom, relatief diep achter de dijk. De 
verbindende weg daarna toe, haaks op de dijk is de Molendam welke destijds de 
hoofdroute was naar Kesteren. Langs de Molendam komen overwegend veel 
voorzieningen en detailhandel voor. Ten westen van de locatie van het voormalige 
gemeentehuis, waar recentelijk de Aldi in gebruik is genomen, ligt een plein met 
een supermarkt. Ten opzichte van de hoofdroute ligt deze supermarkt perifeer. 
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De rest van de historische kern kenmerkt zich door soms smalle straten met 
gevarieerde bebouwing van één of twee bouwlagen met kap, bestaande uit 
rijwoningen, dubbele woningen uit de wederopbouwperiode en bungalows.  
 

2.3 Ruimtelijke structuur omgeving plangebied 

In en rondom het plangebied staan enkele gebouwen. De bebouwing heeft weinig 
ruimtelijke samenhang in hoogte en maatvoering. Dit komt doordat er geen 
overeenkomst is tussen de gebouwen en de functie. De verschillende gebouwen 
worden daarom individueel beschreven. 

 
"Oude" gemeentehuis 
Het voormalige gemeentehuis van Echteld, op de hoek van de Molendam en 
Bagijnestraat, vormde samen met het aangrenzende plein het karakteristieke 
middelpunt van het dorp Ochten.  
Op de locatie van het voormalige gemeentehuis is momenteel de nieuwe Aldi-
supermarkt gevestigd.  
 
Zalencomplex "de Vicary" 
In het noordwesten van het plangebied is het zalencomplex "de Vicary" gelegen. 
Het gebouw is een aaneengesloten geheel van verschillende volumes, de zalen 
(waaronder een gymnastiekzaal) hebben verschillende hoogten variërend tussen de 
drie en zeven meter. Het gebouw grenst aan drie zijden aan de openbare weg en 
heeft geen duidelijke oriëntatie. De hoofdentree ligt aan het Dokter M. van 
Drielplein. 
 
 

 
Figuur 3: Uitsnede luchtfoto, met daarin aangegeven het bestaande Vicary gebouw en woning.  
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Detailhandel 
Aan het Dokter M. van Drielplein 1 is een complex van winkelruimten gelegen. Het 
gebouw is twee bouwlagen hoog. Op de begane grond is een supermarkt (MCD-
supermarkt) gevestigd.  
Aan de Molendam 28a is een bedrijfspand met dienstwoning gelegen. De 
dienstwoning bestaat uit twee bouwlagen met een kap. Het bedrijfsvolume bestaat 
uit één laag van ongeveer zeven meter.  
 
Het Dokter M. van Drielplein is in de huidige situatie als parkeerplaats in gebruik. 
 

Figuur 5: Situatie Dokter M. van Drielplein, bezien vanaf Lambertus van Ingenstraat, vóór de 
herontikkeling van de Aldi-supermarkt op de locatie van het voormalige gemeentehuis  
(bron: Google Streetview) 

Figuur 4: Huidige situatie Dokter M. van Drielplein en gebouw ‘De Vicary’, bezien vanaf 
Bagijnestraat  (bron: Google Streetview) 
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3 PLANBESCHRIJVING  

3.1 Ruimtelijke hoofdopzet 

Voor het plangebied is door de initiatiefnemer Castella Vastgoed bv een plan 
ontwikkeld om het terrein opnieuw in te richten en een nieuwe functie te geven. 
Het plan bestaat uit twee onderdelen: 
1. Sloop van de bestaande gebouwen in het gebied tussen de Bagijnestraat,  

Dokter M. van Drielplein, Lambartus van Ingenstraat en de Lindenhoflaan, met 
vervolgens nieuwbouw in de vorm van een multifunctioneel gebouw voor ‘De 
Vicary’ en een supermarkt; 

2. Herinrichting van de openbare buitenruimte (Dokter M. van Drielplein).  
 

De inpassing van het nieuwe gebouw en de bijbehorende parkeerplaatsen moeten 
een kwaliteitswinst opleveren voor de beleving van de openbare ruimte in de 
directe omgeving. Op dit moment beschikt het plein aan de zijde van De Vicary 
over een groene uitstraling. De inpassing van de benodigde parkeerplaatsen mag 
niet ten koste gaan van de ruimtelijke kwaliteit en beleefbaarheid van het plein en 
haar wanden.  
Deze ruimte moet benut worden voor de vergroting van de beleefbaarheid en 
ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte o.a. door het toevoegen van groen.  
Voor de nieuwbouw is gekozen om de stedenbouwkundige structuur van de 
bestaande bebouwing aan Bagijnestraat en Dokter M. van Drielplein te behouden.  

 
 

 Figuur 6: Stedenbouwkundige uitgangspunten op hoofdlijnen  
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3.2 Uitgangspunten 

Op grond van het bovenstaande bestaat het herontwikkelingsplan uit het volgende 
programma: 
 een multifunctioneel gebouw voor ‘De Vicary’, bestaande uit 2 bouwlagen van 

elk ongeveer 450 m2; 
 een supermarkt met bijbehorende voorzieningen van circa 1.200 m² bruto 

vloeroppervlak (b.v.o.) / 905 m2 winkelvloeroppervlak (w.v.o.) op de begane 
grond; 

 circa 106 parkeerplaatsen op maaiveld. 
 
Voor wat betreft dit laatste onderdeel is ook nadrukkelijk aansluiting gezocht bij het 
plan voor de Aldi-ontwikkeling aan de overzijde (oostzijde) van het Dokter M. van 
Drielplein. In de navolgende paragrafen wordt hierop ook ingegaan.  
 

3.3 Inrichtingsplan 

Kenmerkend voor het nieuwe gebouw is een aaneengesloten geheel van 
verschillende volumes. Het gedeelte voor ‘De Vicary’, centraal aan het plein 
gelegen, bestaat uit twee bouwlagen en is plat afgedekt. De zalen hebben 
verschillende hoogten variërend tussen de drie en zeven meter.  
De nieuwe supermarkt is direct ten noorden van dit multifunctionele gebouw 
gepland en heeft één bouwlaag. Hoewel de ingang van de supermarkt aan het 
Dokter M. van Drielplein is voorzien, worden er op de hoeken aan de zijde van de 
Bagijnestraat ook bebouwingaccenten aangebracht. Daarmee is het plan niet 
uitsluitend georiënteerd op het plein, maar ook op de noordelijke Bagijnestraat. De 
hoogte en uistraling van het nieuwe gebouw sluit daarmee zoveel mogelijk aan bij 
de bouwhoogtes en uitstraling van de woonbebouwing in de straat.  
  
In bijgaande figuren is een impressie van de beoogde planontwikkeling 
weergegeven.  
 

Figuur 7: 3D-impressie van het nieuwe gebouw, vanuit het noordoosten 
(bron: EVE Architecten, oktober 2015) 
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3.4 Verkeer en parkeren 

Bij de voorgenomen ontwikkeling dient rekening gehouden te worden met 
eventuele gevolgen voor verkeerskundige aspecten in of nabij het plangebied, zoals 
verkeersbewegingen en parkeren. 
 
3.4.1 Ontsluiting 
Zoals ook in de beschrijving van de bestaande situatie in hoofdstuk 2 is 
aangegeven, ligt het plangebied ingeklemd tussen diverse wegen; de Bagijnestraat 
in het noorden en de Lambartus van Ingenstraat in het zuiden. Het zijn ook deze 
wegen die voor een (in)directe ontsluiting van het plangebied zorgen.  
 
De ingang van het nieuwe multifunctionele gebouw voor ‘De Vicary’ alsook de 
ingang voor de supermarkt zijn gesitueerd aan het Dokter M. van Drielplein. Beiden 
zijn te bereiken via een parkeerplaats op maaiveld vanaf het plein.  
 

 Figuur 9: Impressie gevels, bezien vanaf het Dokter M. van Drielplein 
 
(bron: EVE Architecten, oktober 2015) 

Figuur 8: 3D-impressie van het nieuwe gebouw, vanuit het zuidoosten 
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De bevoorrading van de supermarkt vindt aan de zijde van de Bagijnestraat plaats. 
Dit deel van het plangebied wordt hiervoor zodanig ingericht dat ruimte geboden 
wordt voor een opstelplaats voor laden en lossen en bijbehorende expeditieruimte.  

 
3.4.2 Verkeersgeneratie  
De verkeersgeneratie kan relatief eenvoudig in beeld worden gebracht met het 
zogenaamde mobiliteitstool van de CROW.  Er is uitgegaan van de navolgende 
invoerwaarden. 
De oppervlakte van de supermarkt bedraagt 1.250 m2 b.v.o., met als uitgangspunt 
een fullservice  supermarkt (laag en middellaag prijsniveau).  
 Autogebruik klanten/bezoekers /50% 
 Autobezetting klanten/bezoekers; 1.00 persoon/auto 
 Autogebruik werknemers;45% 
 Autobezetting werknemers; 1.00 persoon/auto 
 % bezoekers maatgevende maand; 8% 
 % bezoekers maatgevende openingsdag; 22% 
 % bezoekers maatgevend uur; 12% 
 Verblijftijd bezoekers; 20 min. 
 
Dit levert navolgende resultaten op: 
 Gemiddelde weekdag intensiteit; 1153 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal) 

met een marge van plus/min 27%; 
 Gemiddelde openingsdag  1346 mvt/etmaal, met een marge van plus/min -27% 
 Maatgevende openingsdag (gemiddeld per maand) 1777 mvt/etmaal, met een 

marge van plus/min –27 %; 
 Maatgevende openingsdag 1777 (maatgevende maand) mvt/etmaal, met een 

marge van plus/min 27%. 
 
De extra verkeersgeneratie ten opzichte van de bestaande situatie is echter 
geringer. Er is immers ook in de huidige situatie sprake van een verkeersgeneratie. 
Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat de oude functie van de Vicary als 
verenigingsgebouw en zalenverhuur in sterk verkleinde en gewijzigde vorm in de 
nieuwe planvorming is meegenomen. In de toekomstige situatie zal de Vicary 
veeleer als ‘dorpshuis’ functioneren, waar enkele verenigingen gebruik van zullen 
maken. Daarin is zalenverhuur en/of congrescentrum niet meer aan de orde. 
De verkeersproductie zal daarmee veel minder zijn dan in het verleden, waarin de 
Vicary een grotere commerciële functie bezat. 
In de verkeersproductie is dus rekening gehouden met een extra toevoeging van de 
supermarkt, waarbij de bestaande verkeersgeneratie van het pand ‘van Schenkhof’ 
is verdisconteerd in de huidige verkeersintensiteiten. Het pand staat er en blijft ook 
staan. Uitgaande van deze extra toevoeging en het worstcase scenario zal de 
toename als gevolg van de supermarkt Boon op en gemiddelde openingsdag ca. 
1.350 mvtg/etmaal bedragen. 
 
De huidige intensiteit bedraagt volgens het gemeentelijk verkeersmodel (2013) 
tussen de 1000 en 2000 mvt/werkdag voor de Bagijnestraat en enkele 100 
mvt/werkdag voor de Molendam ter hoogte van de nieuwe Aldi-supermarkt in het 
voormalige gemeentehuis.  
Ook indien wordt uitgegaan van een worstcase scenario en de berekende 
verkeersgeneratie van 1.777 mvt/etmaal gezien worden als extra verkeer, is dit 
geen probleem voor de verkeersinfrastructuur en verkeersbelasting in het gebied.  
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Deze toename mag als acceptabel worden aangemerkt. Als richtlijn kan voor de 
erftoegangswegen met en maximum snelheid van 30 km/uur en de huidige 
wegbreedtes worden uitgegaan van 4.000 mvt/etmaal1. De huidige infrastructuur 
heeft voldoende capaciteit deze extra verkeersbewegingen te verwerken  
 
3.4.3 Parkeren  
 
Eerdere planvorming en parkeernormen voor de ontwikkeling van de Aldi 
Voor de locatie planontwikkeling “Kern Ochten” is voor de komst van de nieuwe Aldi 
op de locatie M. van Drielplein in 2014 een parkeeronderzoek, parkeerdrukmeeting 
en een parkeerbalans opgesteld. De uitkomsten van het onderzoek zijn vastgelegd 
in het bestemmingsplan van de Aldi.  
De opgestelde parkeerbalans geeft aan dat 76 parkeerplaatsen benodigd zijn voor 
de huidige situatie. De huidige situatie omvat de functies Aldi, Vicary, MCD / 
Schenkhof en overige bestaande functies. 
 
Ten behoeve van het in de planontwikkeling “Kern Ochten” opgenomen nieuwe 
functie Boon’s supermarkt, dienen de benodigde parkeerplaatsen te worden 
bepaald door het opstellen van een parkeerbalans. 
 
Deze benodigde 76 parkeerplaatsen werden mede ook gemotiveerd vanuit twee 
uitgevoerde parkeeronderzoeken.  
 
Parkeerbehoefte nieuwe situatie, incl. supermarkt Boon 
De gemeente Neder-Betuwe beschikt over een Nota Parkeernormen, waarin de 
systematiek is opgenomen op welke wijze nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in hun 
eigen parkeerbehoefte moeten voorzien. De gemeente heeft de parkeernormen 
ontleend aan de landelijke kencijfers van CROW. De gemeente heeft de door CROW 
gebruikte gebiedsverdeling centrum - centrumschil - bebouwde kom - buitengebied 
losgelaten. Dit komt voort uit de vraaggerichte benadering van de gemeente om 
veel parkeerplaatsen te realiseren, zodat er geen parkeerproblemen ontstaan. Het 
CROW hanteert voor eenzelfde supermarkt een norm van 3,1 - 5,1 pp in het 
centrum van een weinig stedelijk gebied. 
De parkeernota biedt de mogelijkheid om bij een totale gebiedsontwikkeling 
gemotiveerd af te wijken van de parkeernomen. 
 
Voor deze fase van planvorming wordt uitgegaan van  de eerder uitgevoerde 
parkeeronderzoeken.   
Uitgaande van de  nieuwe supermarkt is volgens de mobiliteitstool van de CROW 
minimaal 31 en maximaal 51 parkeerplaatsen noodzakelijk.  Minimaal derhalve 107 
parkeerplaatsen en maximaal 127 parkeerplaatsen.  
Conform de gemeentelijke parkeernota is 6,8 parkeerplaats per 100 m2 voor een 
full service supermarkt nodig.  
Het M. van Drielplein zal ca.106 parkeerplaatsen omvatten. In de directe omgeving 
van het plein zijn ca. 39 parkeerplaatsen aanwezig. 
 
Naar verwachting is voldoende parkeercapaciteit aanwezig. 
Tegelijkertijd geldt dat een nadere actualisatie van deze parkeercijfers noodzakelijk 
wordt geacht. Na de ontwerp ter visie legging van het bestemmingsplan zal 

                                          
1 bron: Publicatie 261 CROW 
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opnieuw een parkeerdrukmeting worden uitgevoerd en een parkeerbalans worden 
opgesteld. Met de resultaten kan maatwerk worden geleverd. 
 

3.5 Openbare ruimte en groen 

Om een hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte te realiseren is een 
zorgvuldig ontwerp hiervan net zo belangrijk als een zorgvuldige architectuur van 
de bebouwing. Daarbij wordt voor het Dokter M. van Drielplein ingestoken op een 
verblijfsplein en niet op de eerste plaats op een parkeerplein.  
De voetgangerszone vormt daarin een belangrijke ruimtelijke structuurdrager.  
Ook een rechtstreekse fietsverbinding over het plein vormt een belangrijk 
uitgangspunt.  
Om het verblijfsklimaat in de openbare buitenruimte zo aantrekkelijk mogelijk te 
maken is en een groene buffer tussen het parkeren bij de supermarkt en het 
parkeren bij De Vicary gerealiseerd. 
Veel aandacht wordt besteed aan het toekomstige beheer en aan de duurzaamheid 
van de details. 
 
Een definitieve inrichting van het plein is nog niet bekend. In bijgaande figuur 10 
zijn indicatieve inrichtingsmogelijkheden weergegeven. In overleg met de 
gemeente en belanghebbenden zal dit gedurende het planproces nog nader worden 
vormgegeven.  
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Figuur 10: Indicatieve inrichtingsmogelijkheden van het Dokter M. van Drielplein met aan de 
oostzijde de nieuwe Aldisupermarkt en in het westen van het plein het nieuwe gebouw voor ‘De 
Vicary’ en Boon’s supermarkt. (bron: EVE Architecten) 
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4 BELEIDSKADER 

Op rijks-, provinciaal als gemeentelijk niveau is veel beleid geformuleerd dat voor 
het opstellen van het onderhavige bestemmingsplan van belang is. De meest 
relevante beleidsaspecten die betrekking hebben op het plangebied worden in dit 
hoofdstuk uiteengezet. 
 

4.1 Rijksbeleid 

4.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), vastgesteld op 13 maart 2012, 
vormt de nieuwe, overkoepelende rijksstructuurvisie voor de ruimtelijke 
ontwikkeling van Nederland tot 2028, met een doorkijk naar 2040.  
De SVIR omvat drie hoofddoelen, die als volgt zijn geformuleerd: 
1. Concurrerend  

Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken 
van de ruimtelijk-economische structuur van Nederland; 

2. Bereikbaar  
Het verbeteren en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij de 
gebruiker voorop staat; 

3. Leefbaar en veilig  
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke 
en cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

 
Voor een aanpak die Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig maakt, 
moet het roer in het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid om. Het Rijk kiest voor een 
selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Hiermee wordt 
de ruimtelijke ordening in toenemende mate neergelegd bij gemeenten en 
provincies.  
De nationale belangen hebben onder andere betrekking op bijvoorbeeld ruimte voor 
bereikbaarheid, waterveiligheid, behoud van nationale unieke cultuurhistorische 
kwaliteiten en ruimte voor een nationaal netwerk van natuur. 
 
Om enerzijds een zorgvuldig gebruik van de schaarse ruimte te bevorderen en 
anderzijds overprogrammering te voorkomen, gaat de SVIR uit van een ladder voor 
duurzame verstedelijking die ook is opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening 
(artikel 3.1.6, lid 2 en lid 4, Bro).  
Deze ladder is een procesvereiste. Dit houdt in dat bij ruimtelijke besluiten met 
nieuwe stedelijke ontwikkelingen moet worden beschreven hoe een zorgvuldige 
afweging van het ruimtegebruik is gemaakt. De ladder kent drie treden, die achter 
elkaar worden doorlopen.  
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Relatie met het plangebied 
De locatie is gelegen in bestaand stedelijk gebied, in het centrum van de kern 
Ochten. Met de beoogde ontwikkelingen (het planologisch mogelijk maken van een 
nieuw dorpshuis en een supermarkt, in combinatie met parkeervoorzieningen), als 
onderdeel van een herstructurering in het bestaande stedelijke gebied van Ochten, 
zijn geen nationale belangen in het geding. Ook heeft de beoogde planontwikkeling 
geen invloed op het hoofdwegennet, hoofdnetwerk voor energievoorziening en 
vervoer van stoffen via buisleidingen. Hierdoor is geen sprake van een 
rijksverantwoordelijkheid en hebben gemeente en provincie de eerste 
verantwoordelijkheid om de ruimtelijke aspecten in goede banen te leiden. In dat 
kader kan er op worden gewezen dat de Structuurvisie ruimte wil bieden aan 
initiatieven vanuit de markt.  
 
Wat betreft de “ladder voor duurzame verstedelijking” wordt het volgende 
opgemerkt.  
Deze ladder is eveneens verwerkt in het provinciale beleid en verankerd in de 
Omgevingsvisie Gelderland (paragraaf 4.2.1) en de Omgevingsverordening 
Gelderland. Strekking of doel van de ladder is, zoals gemeld, een zorgvuldig 
gebruik van de schaarse ruimte. In paragraaf 4.2.1 van deze plantoelichting, onder 
de noemer provinciaal beleid, is dit onderdeel nader uitgewerkt. 
 
4.1.2 Waterbeleid 
Een ander belangrijk onderwerp in het rijksbeleid is duurzaam waterbeheer. 
De Europese Kaderrichtlijn Water (2000), alsook het Nationaal Waterplan, spelen 
hierbij een belangrijke rol. 
 

Figuur 11: Ladder duurzame 
verstedelijking  
(bron: Handreiking bij de ladder voor 
duurzame verstedelijking, Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu) 
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De Kaderrichtlijn Water moet er voor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- 
en grondwater in Europa in 2015 op orde is. Dit betekent dat de rijksoverheid 
streeft naar een watersysteem dat zoveel mogelijk de natuurlijke situatie (zonder 
ingrepen van de mens) benadert. Het streven is onder andere gericht op het 
behouden en vergroten van de ruimte voor water, waar mogelijk vasthouden van 
water en verbetering van de waterkwaliteit. De waterbeheerders spelen hierbij een 
belangrijke rol. 
 
Het Nationaal Waterplan 2009-2015 is het formele rijksplan voor het nationale 
waterbeleid. In de Waterwet is vastgelegd dat het rijk dit plan eens in de zes jaar 
opstelt. Het Nationaal Waterplan vervangt alle voorgaande nota’s waterhuishouding 
en bevat tevens de stroomgebiedbeheerplannen die op grond van de Kaderrichtlijn 
Water zijn opgesteld. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening is het Nationaal 
Waterplan voor de ruimtelijke aspecten tevens structuurvisie. 
De grondgedachte voor duurzaam waterbeheer is “meebewegen met natuurlijke 
processen waar het kan, weerstand bieden waar het moet en kansen voor welvaart 
en welzijn benutten”.  
Het rijk vindt het in dit kader belangrijk dat bij alle wateropgaven en -maatregelen 
een afstemming plaatsvindt met andere opgaven en maatregelen en dat problemen 
zo min mogelijk worden afgewenteld.  
 
Bovendien is het sinds 2003 verplicht om bij ruimtelijke plannen en besluiten, zoals 
een bestemmingsplan, een beschrijving op te nemen van de wijze waarop rekening 
is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Deze 
zogenaamde watertoets is een proces waarbij de initiatiefnemer van een ruimtelijk 
plan en de waterbeheerder in een zo vroeg mogelijk stadium afspraken maken over 
de toepassing en uitvoering van het waterhuishoudkundige en ruimtelijke beleid. 
Het waterschap is het eerste aanspreekpunt in het watertoetsproces. 
 
Relatie met het plangebied 
Binnen de gemeente Neder-Betuwe, en specifiek voor het plangebied, is geen 
specifieke wateropgave vanuit het Rijk aanwezig.  
Voor een nadere beschrijving van de wateraspecten in het plangebied wordt 
verwezen naar de ‘waterparagraaf’ in paragraaf 5.6 van deze plantoelichting.  
 
4.1.3 Overige wettelijke kaders 
Bij het opstellen van ruimtelijke plannen is diverse (milieu)wetgeving van 
toepassing, waaronder de Wet luchtkwaliteit, Wet op de archeologische 
monumentenzorg, cultuurhistorie n.a.v. de wijziging van het Besluit ruimtelijke 
ordening (per 1 januari 2012), de Flora- en faunawet, besluit externe veiligheid, 
Wet geluidhinder, etc. Ook op deze aspecten zal in hoofdstuk 5 nader worden 
ingegaan. 
 
4.1.4 Conclusie rijksbeleid 
Het voorliggende bestemmingsplan is niet strijdig met het geldende Rijksbeleid. 
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4.2 Provinciaal beleid 

4.2.1 Omgevingsvisie Gelderland 
Op 9 juli 2014 hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie Gelderland 
vastgesteld. De Omgevingsvisie Gelderland is een integrale visie, niet alleen op het 
gebied van de ruimtelijke ordening, maar ook voor waterkwaliteit en veiligheid, 
bereikbaarheid, economische ontwikkeling, natuur en milieu, inclusief de sociale 
gevolgen daarvan. Na de vaststelling van de visie in 2014 hebben nog een aantal 
actualisatierondes plaatsgevonden wat geresulteerd heeft in een geconsolideerde 
versie van de Omgevingsvisie Gelderland (december 2015). 
 
De provincie kiest er in deze Omgevingsvisie voor om vanuit twee hoofddoelen bij 
te dragen aan gemeenschappelijke maatschappelijke opgaven. Deze zijn: 
1. Een duurzame economische structuur; 
2. Het borgen van de kwaliteit en veiligheid van onze leefomgeving. 
 
1. Duurzame economische structuurversterking 
Een gezonde economie met een aantrekkelijk vestigingsklimaat vraagt om sterke 
steden en vitale dorpen met voldoende werkgelegenheid. Het verbeteren van de 
economische structuur is een belangrijke opgave voor de Gelderse samenleving. Er 
zijn veel kansen om de economische structuur te verbeteren. De provincie wil 
samen met haar partners de kansen benutten, mèt oog voor de unieke kwaliteiten 
van Gelderland. Het streven is om de concurrentiekracht van Gelderland te 
vergroten door een duurzame versterking van de ruimtelijk-economische structuur. 
 
2. Borgen van de kwaliteit en de veiligheid van de leefomgeving 
Een aantrekkelijke leefomgeving vergt een goede kwaliteit en beleving van natuur, 
een gezonde en veilige leefomgeving en een robuust bodem- en watersysteem. De 
provincie zet daarom in op het waarborgen en op het verder ontwikkelen van die 
kwaliteiten van Gelderland. 
 
Verstedelijking 
Tot nu toe waren de rol en ambitie van de provincie rond stedelijke ontwikkelingen 
vooral gericht op het clusteren van groei, bereikbaarheid en het faciliteren van 
culturele voorzieningen, wonen en werken clusteren rond kernen en stedelijke 
clusters. Dit om een impuls geven aan geconcentreerde 'rode' stedelijke 
economische motoren en aan bescherming van andere meer 'groene en blauwe' 
waarden. Deze wens was ruimtelijk ingegeven en wordt aangeduid als 'bundelen en 
spreiden.' Deze aanpak wordt nu nadrukkelijk niet meer uitsluitend gekoppeld aan 
specifieke zones voor wonen, werken of landschappen, maar aan de toepassing van 
de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik. Deze ladder komt overeen met 
de rijksladder voor duurzame verstedelijking, zie paragraaf 3.1.1. 
 
Relatie met het plangebied 
Het plangebied ligt binnen de contouren van het bebouwd gebied. De nieuwbouw 
van het buurtcentrum ‘De Vicary’, alsook de uitbreiding en modernisering van de 
supermarkt, past binnen de ambities omdat dit leidt tot verhoging van de kwaliteit 
van de leefomgeving, het intensiveren / optimaliseren van het gebruik van 
bestaand bebouwd gebied en een verbetering van het draagvlak van de 
voorzieningen in de kern. 
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Verder is er in het kader van de verplaatsing en schaalvergroting van de 
supermarkt door adviesburo Kardol een onderzoek2 uitgevoerd waarin het plan is 
getoetst aan de ladder van duurzame verstedelijking.  
Dit onderzoek als bijlage opgenomen in het bestemmingsplan en vormt thans de 
onderbouwing daarvan. Hierna zijn de belangrijkste conclusies van de notitie 
weergegeven. 
 
Trede 1: Is er een actuele regionale behoefte aan de vestiging van een supermarkt 
in Ochten? 
Weliswaar is er voor de gemeente Neder-Betuwe geen koopstromenonderzoek 
beschikbaar, maar met een distributieve analyse op basis van het huidige 
functioneren van de supermarktsector kan een goed beeld worden geschetst van de 
vraag naar extra supermarktmeters. Er wordt immers inzichtelijk gemaakt hoe het 
huidige en toekomstige evenwicht is tussen vraag en aanbod en wat derhalve de 
ruimte en derhalve de vraag is. Bezien vanuit kwantitatief aspect dient hierbij 
nadrukkelijk te worden opgemerkt dat het voorliggende supermarktplan een 
uitbreiding van een in Ochten gevestigde supermarktaanbieder is. Daarbij betreft 
het slechts de  toevoeging van ca. 100 m² w.v.o., hetgeen een zeer bescheiden 
toename van de supermarktmetrage is. 
Bovendien is er in Neder-Betuwe nauwelijks sprake van leegstand in de 
winkelkernen. Dat geldt ook voor Ochten. In totaal staan er in Neder-Betuwe 
slechts 8 winkelvoorzieningen leeg, waarvan 2 in Ochten. In totaal betreft deze 
leegstand 186 m2 w.v.o. Afgezet tegen het totale winkelaanbod in Ochten van 
56.168 m2 (bron bijlage 3 detailhandelsstructuurvisie gemeente Neder-Betuwe, 
2016, Locatus online 1-1-2016) is dit een geringe omvang. Hieruit kan worden 
afgeleid dat er lokaal een grote koopkrachtbinding is: een groot deel van de 
Ochtenaren doen hun boodschappen dan ook in de eigen  kern. Nu het hier gaat 
om de verplaatsing van een bestaande supermarkt met slechts een zeer geringe 
uitbreiding van het winkelvloeroppervlak kan worden aangenomen dat de behoefte 
ook lokaal kan worden onderbouwd 
 
De regio kan worden afgebakend als Ochten (primair marktgebied) en het overig 
deel van de gemeente Neder-Betuwe en zelfs daarbuiten, zoals de gemeente Buren 
(secundair marktgebied). Echter, de straks vergrote supermarkt in Ochten zal 
hoofdzakelijk een lokaal verzorgende functie gaan vervullen, min of meer 
gelijkwaardig met de huidige marktsituatie van de MCD-supermarkt. Distributief en 
kwantitatief bezien zijn er beperkte mogelijkheden in Ochten voor deze kleine 
distributieve uitbreiding. Zoals bovenstaand is aangegeven, is er na peiling van de 
distributieve ruimte horizon 2020 slechts een beperkte kwantitatieve behoefte 
aangetoond. Er is wel enige distributieve ruimte, maar bij het totaal van de twee 
supermarktplannen (MCD en later Aldi) ontstaat er enige distributieve 
overschrijding. 
Echter, deze vraag in de regio moet ook kwalitatief worden onderbouwd. De 
toekomstige Boon’s Markt wordt een dorpssupermarkt met een modernere omvang 
en uitstraling. Daarbij komt dat de Boon’s Markt een nieuwe formule is voor deze 
regio. Dit is een servicesupermarktformule met een prijscomponent die een 
aanvulling betekent op het aanbod voor de consument in de regio. Met een iets 
grotere winkelmaat, dan waarvan nu sprake is, kan de consument meer 
assortiment worden geboden, meer circulatieruimte en betere presentatie van de 
                                          
2 Ochten - uitbreiding MCD-supermarkt * 2016 DPO-toets & toets duurzaamheidsladder (Adviesburo 
Kardol, 16 september 2016) 
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producten. Met deze modernere supermarkt kan worden ingespeeld op de continu 
wijzigende vraag van de consument. Zeker in combinatie met de Aldi ontstaat er 
straks een moderne winkelcluster met twee moderne supermarkten voor de 
Ochtense consument, e.e.a. conform het actuele gemeentelijk beleid. 
Schaalvergroting van supermarkten is een landelijke tendens. Dit geldt ook voor 
dorpssupermarkten. Te kleine supermarkten hebben nu eenmaal geen 
bestaansrecht meer omdat zij onvoldoende assortiment en interne circulatieruimte 
aan de klant kunnen aanbieden. 
De huidige twee supermarkten zijn sterk verouderd, daarnaast is er onvoldoende 
parkeren en zijn ze op aanzienlijke afstand van elkaar gevestigd. Met de nieuwe 
winkelcluster kan beter aan de moderne eisen en steeds wijzigende behoeften van 
de consument in dit deel van de gemeente worden voldaan. 
Thans wordt door de initiatiefnemer acquisitie gevoerd naar de herinvulling van het 
achter te laten MCD-pand. Op dit moment is er één gegadigde. Deze organisatie 
opteert voor een winkeloppervlakte van ca. 350 à 400 m², bij voorkeur aan de 
rechterzijde van het winkelpand. 
Voor de resterende ca. 400 m² is nog geen gegadigde gevonden. Na recent overleg 
met de eigenaar van dit winkelpand, is gebleken dat het restant van de straks 
vrijkomende winkelruimte via acquisitie van de eigenaar zal worden ingevuld en/of 
dat deze vastgoedeigenaar deze vrijkomende ruimte voorlopig in eigen beheer 
houdt. Verwacht wordt dat er plaatselijk voldoende interesse zal zijn om een 
kleinere winkel straks te verplaatsen naar het nieuwe ‘winkelbrandpunt’ aan het Dr. 
M. van Drielplein. Het ziet er derhalve niet naar uit dat er structurele leegstand op 
deze locatie zal gaan ontstaan. 
Overigens is een belangrijke kwestie de winkelleegstand die eventueel elders kan 
optreden door de plannen van de MCD-supermarkt. Daar is gezien de beperkte 
uitbreiding van 100 m² w.v.o. echter geen sprake van. Het bescheiden 
supermarktplan van de MCD-supermarkt zal niet leiden tot ongewenste 
marktverschuivingen, er zal dan ook geen andere winkel de ‘deuren moeten sluiten’ 
vanwege de plannen van de MCD. Winkelleegstand elders (in Ochten) als gevolg 
van het MCD-supermarktplan is dan ook geenszins aan de orde. 
Hervestiging van een andere supermarktformule in het door de MCD achter te laten 
winkelpand is uitgesloten. Daarvoor is de beschikbare winkelmaat (van vrijkomende 
winkelpand) te klein. Dit geldt eveneens voor het huidige Aldi-pand, met ca. 500 
m² w.v.o. is dit pand te klein voor een toekomstbestendige supermarkt. 
 
De Detailhandelsstructuurvisie van de gemeente onderschrijft deze conclusies 
nogmaals. De koopkrachtbinding wordt daarin gesteld op 90%, een zeer gering 
oppervlak leegstand. 
Trede 1 van de ‘ladder’ kan dan ook, het voorgaande overziend, met ja worden 
beantwoord. 
 
Trede 2: Is een deel van de behoefte op te vangen binnen het bestaand stedelijk 
gebied binnen de regio, door de transformatie of herstructurering hiervan? 
De tweede trede is of deze behoefte kan worden opgelost binnen een bestaand 
stedelijk gebied. Voor deze locatie wordt gebouwd binnen bestaand stedelijk 
gebied. 
De MCD (straks Boon’s Markt) betreft een lokale verplaatsing, de supermarkt, 
gecombineerd met een kleine uitbreiding van ca. 100 m², zal op een steenworp 
afstand van de huidige plek worden herbouwd. Er zal gepeild moeten worden of er 
geen leegstand is voor vestiging van deze supermarkt in plaats van een 
nieuwbouwpand. Na uitgebreide observatie ter plaatse zijn geen leegstaande 
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panden aangetroffen in Ochten die geschikt zijn voor een supermarkt van ca. 900 
m² w.v.o. Daarnaast is deze ontwikkeling positief juist op deze plek in combinatie 
met de recent geopende Aldi op dit plein. De ruimtelijke condities van deze locatie 
zijn hier goed. Het betreft een voor de consument bekende plek in Ochten, en er is 
sprake van een goede bereikbaarheid, goede zichtbaarheid, goede toegankelijkheid 
en van voldoende parkeergelegenheid.  
In de al vernoemde Detailhandelsstructuurvisie wordt ook gestreefd naar een 
concentratie van de winkels rondom het Dokter M van Drielplein.  
Ook deze trede 2 kan met ja worden beantwoord. Er hoeft derhalve niet op trede 3 
te worden ingegaan. 
 
4.2.2 Omgevingsverordening Gelderland 
Op 24 september 2014 hebben Provinciale Staten de Omgevingsverordening 
Gelderland vastgesteld. De Omgevingsverordening betreft de juridische vertaling 
van de provinciale Omgevingsvisie Gelderland waarmee de provincie regels 
(randvoorwaarden) stelt aan bestemmingsplannen van gemeenten. Doel van de 
verordening is om provinciale belangen op het gebied van de ruimtelijke ordening 
te laten doorwerken naar het gemeentelijk niveau. De provincie richt zich hierbij op 
onderwerpen die van provinciaal belang zijn, zoals verstedelijking, 
landbouw/veehouderij, natuur en landschap, grond- en drinkwater, milieu, verkeer 
en energie. 
Na de vaststelling van de verordening in 2014 hebben nog een aantal 
actualisatierondes plaatsgevonden wat geresulteerd heeft in een geconsolideerde 
versie van de Omgevingsverordening Gelderland (december 2015). 
 
In de Omgevingsverordening is in artikel 2.3.3.1 het volgende opgenomen over 
detailhandel: 
 In een bestemmingsplan worden geen nieuwe locaties voor detailhandel 

mogelijk gemaakt die leiden tot een duurzame ontwrichting van de bestaande 
detailhandelsstructuur. 

 Voor zover er voor het betreffende gebied een regionale afspraak is gemaakt 
over de programmering van detailhandel, is de bestemming detailhandel in een 
bestemmingsplan alleen mogelijk als deze ontwikkeling niet in strijd is met de 
door Gedeputeerde Staten vastgestelde regionale afspraak. 

 In de toelichting bij het bestemmingsplan wordt aangegeven hoe een nieuwe 
detailhandelsontwikkeling zich verhoudt tot het bepaalde in het eerste lid en een 
eventuele intergemeentelijke samenwerking op het gebied van detailhandel. 

 
Relatie met het plangebied 
De verplaatsing en (beperkte) vergroting van de supermarkt past in de gewenste 
herstructurering van het winkelgebied van Ochten. In dit kader is van belang dat 
het hier gaat om de verplaatsing van een supermarkt; de oude MCD-supermarkt zal 
verdwijnen. Van een ontwrichting van de bestaande detailhandelsstructuur is geen 
sprake. In dit kader wordt ook verwezen naar voorgaande paragraaf 4.2.1 van deze 
plantoelichting.  
 
In de Omgevingsverordening zijn verder geen specifieke regels opgenomen voor de 
beoogde planontwikkeling. De verschillende kaarten, als onderdeel van de 
Omgevingsverordening Gelderland, maken dit voldoende duidelijk. Zo maakt de 
locatie bijvoorbeeld geen deel uit van het Gelders Natuurnetwerk (GNN) of Groene 
Ontwikkelingszone (GO) en zijn er ook geen specifieke wateropgaven geformuleerd.  
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4.2.3 Conclusie provinciaal 
Het voorliggende bestemmingsplan is niet strijdig met het geldende provinciale 
beleid. 

4.3 Regionaal beleid 

4.3.1 Structuurvisie Rivierenland 2004-2015 
De gemeente Neder-Betuwe maakt deel uit van de Regio Rivierenland. Regio 
Rivierenland is een samenwerkingsverband van tien gemeenten in de Betuwe en de 
Bommelerwaard. De gemeenten ontwikkelen daarin eigen beleid en nemen eigen 
formele besluiten. 
De Structuurvisie Rivierenland 2004-2015 (Regio Rivierenland, 2004) formuleert als 
hoofdopgave het behouden en versterken van het unieke karakter van de regio 
rond de ruimtelijke structuurdragers die de eigenheid van dit landschap bepalen. 
De ruimtelijke structuurdragers zijn de uiterwaarden, dijken, oeverwallen en 
kommen en het cultuurhistorische landschap (bijvoorbeeld de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie). In het rivierenland zijn de ruimtelijke structuurdragers richtinggevend 
voor de ontwikkeling van verstedelijking, de functies van het landelijk gebied, 
verkeer en vervoer en recreatie en toerisme. Hierdoor wordt het unieke landschap 
met haar contrasten behouden dan wel versterkt. De hoofdinfrastructuur wordt 
door de regio mede als leidend gezien voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. 
Voor het realiseren van de bundeling van verstedelijking kiest de regio voor 
voortzetting van de huidige kernenhiërarchie waarin Tiel een regionale 
opvangfunctie heeft voor wonen, werken en voorzieningen en de kernen 
Zaltbommel, Geldermalsen, Culemborg en Druten een subregionale functie hebben. 
De regio wil de mogelijke toepassing van de netwerkgedachte gaan onderzoeken. 
Voor de hele regio geldt een kwalitatieve benadering van nieuwe verstedelijking, 
ruimtelijk geduid met de kwaliteitscontouren zoals deze voor de periode tot 2015 
rond de kernen zijn getrokken in het kader van het Experiment Ruimtelijk Beleid 
Rivierenland. 
In het "Ruimtelijk structuurbeeld" is te zien hoe Ochten gelegen is op een oeverwal 
tegen de uiterwaarden van de Waal. De Waalbandijk is opgenomen in de ruimtelijke 
structuurdrager "Historisch landschap": slingerende linten van bebouwing op 
oeverwallen met oude verkavelingspatronen. Deze zone ligt met name ten oosten 
van de kern. 
Op de “Visiekaart” staan enkele zoekgebieden voor verstedelijking aangegeven. Bij 
Ochten zijn enkele ontwikkelingsgebieden aan de noord- en de westflank 
aangeduid. Het betreft onder andere woningbouwontwikkeling ‘de Triangel’, die 
overigens al voor een groot deel is gerealiseerd. 
Verder zijn de uiterwaarden van de Waal aangeduid als gebieden waarin 
natuurontwikkeling moet plaatsvinden (versterking natuurwaarden). 
 
Relatie met het plangebied 
Het plangebied ligt binnen de contouren van het bebouwd gebied. De voorgenomen 
ontwikkeling heeft geen invloed op de historische landschappen. 
Ook moet onderhavig bestemmingsplan de beoogde versterking van de 
natuurwaarden niet in de weg staan. In verband met de voorgenomen ontwikkeling 
is / wordt een ecologisch onderzoek uitgevoerd, zie hiervoor paragraaf 5.7.  
 
4.3.2 Conclusie regionaal beleid 
Het voorliggende bestemmingsplan is niet strijdig met het geldende regionale 
beleid. 
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4.4 Gemeentelijk Beleid 

4.4.1 Structuurvisie Neder-Betuwe 2015  
De structuurvisie is het strategisch document in het kader van de ruimtelijke 
ontwikkeling van de gemeente. De structuurvisie geeft richting aan de gewenste 
ruimtelijke inrichting van een gebied waardoor voor een ieder in algemene zin 
duidelijk is of bepaalde initiatieven daarbinnen passen. Voor andere overheden kan 
de structuurvisie duidelijk maken hoe de gemeente het beleid van Rijk en provincie 
uitwerkt op gemeentelijk schaalniveau. Voor het gemeentebestuur is de 
structuurvisie een belangrijk kader voor de afweging van concrete ruimtelijke 
beslissingen en voor de inzet daartoe van bestuurlijke uitvoeringsinstrumenten, 
zoals het vaststellen van bestemmingsplannen, het beschikbaar stellen van 
financiële middelen en het sluiten van bestuursovereenkomsten. Tevens is de visie 
leidraad bij de beoordeling van nieuwe plannen en initiatieven. 
De gemeente streeft nog steeds naar het zoveel mogelijk benutten van 
inbreidingslocaties en daarmee een efficiënt gebruik van de (open) ruimte in de 
kernen, mits het landelijk karakter (lees: kwaliteit) van de kern niet verloren gaat. 
De ontwikkeling en het behoud van compacte dorpskernen bespaart waar mogelijk 
uitbreiding aan de randen en ongewenste realisatie van bebouwing in het 
buitengebied. 
 
Relatie met het plangebied 
Dit bestemmingsplan is opgesteld om de percelen van het dorpshuis / zalencentrum 
‘De Vicary’ (Bagijnestraat 1 en Dokter M. van Drielplein 2) en het aangrenzende 
perceel Lambertus van Ingenstraat 2 van een nieuwe bestemming te voorzien die 
passend is bij het toekomstige gebruik. Beoogd wordt een nieuw multifunctioneel 
gebouw voor ‘De Vicary’ gecombineerd met de verplaatsing en beperkte uitbreiding 
van de MCD-supermarkt.  
Er is in dit kader sprake van een inbreidingslocatie in het centrum van Ochten. Het 
plan draagt door de herstructurering bij aan een verbetering van de leefomgeving 
en een verbetering van het draagvlak van de voorzieningen in de kern. Dit 
bestemmingsplan is daarmee passend binnen het gemeentelijke beleid. 
 
4.4.2 Detailhandelsstructuurvisie  
Als uitwerking van de regionale detailhandelsstructuurvisie uit 2014 heeft de 
gemeente Neder-Betuwe een lokale detailhandelsstructuurvisie3 opgesteld, welke 
op 27 oktober 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld.  
Daarmee wordt ook invulling gegeven aan de ambitie uit het Coalitieakkoord 2014-
2018 om een actief detailhandelsbeleid te voeren voor behoud en versterking van 
een gezond voorzieningenniveau, teneinde de leefbaarheid en vitaliteit van de 
dorpskernen ook op de lange termijn op peil te houden. 
 
Om de detailhandelsstructuur van Neder-Betuwe in een krimpmarkt (minder 
winkels door gewijzigd gedrag van consumenten en demografische ontwikkelingen) 
te versterken en in elke grote kern een basisvoorziening (supermarkt) te laten 
behouden, zijn en blijven scherpe keuzes noodzakelijk. 
Uitgangspunt is concentratie van winkelaanbod en andere publieksgerichte 
voorzieningen in de centra van Dodewaard, Kesteren, Ochten en Opheusden, zodat 
deze centra de grootste meerwaarde voor consumenten behouden en ook de beste 
kansen bieden voor synergie en een zo sterk mogelijke structuur. 

                                          
3 Detailhandelsstructuurvisie gemeente Neder-Betuwe (dtnp, 23 juni 2016) 
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Binnen deze winkelgebieden worden nieuwe ontwikkelingen gestimuleerd. Daarbij 
kiest de gemeente voor de beste locaties in bestaand stedelijk gebied die reeds 
gebruikt worden voor detailhandel en andere publieksgerichte commerciële 
(centrum)functies. Buiten de centra wordt niet meegewerkt aan nieuwe 
winkelontwikkelingen. 
 
Specifiek voor de kern Ochten zijn het beleid en de maatregelen gericht op: 
1. Behoud van het boodschappen aanbod; 
2. Concentratie van nieuwe winkelinitiatieven aan het Dokter M. van Drielplein; 
3. Transformatie van panden buiten het concentratiegebied; 
4. Goede bereikbaarheid van en parkeren in het hele centrum; 
5. Nieuwe invulling voor huidige supermarktpanden; 
6. Aantrekkelijke uitstraling achterkant supermarkt; 
7. Samenwerking tussen ondernemers. 
 
Relatie met het plangebied 
De onderhavige planontwikkeling (de verplaatsing en beperkte vergroting van de 
supermarkt ten zuiden van het Dokter M. Van Drielplein naar de locatie van het 
zalencentrum De Vicary) wordt specifiek in de gemeentelijke 
detailhandelsstructuurvisie genoemd. In bijgaande figuur is dit in beeld gebracht. 
Ditzelfde geldt voor de beoogde herinrichting van het Dokter M. van Drielplein met 
voldoende parkeercapaciteit (ten minste 100 parkeerplaatsen) voor de 
supermarkten én overige winkels.   

Figuur 12: Visie, beleid en maatregelen op het gebied van detailhandel in het centrum van Ochten  
(bron: Detailhandelsstructuurvisie gemeente Neder-Betuwe) 
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Met andere woorden, de beoogde ontwikkeling die middels voorliggend 
bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, geeft invulling aan de uitgangspunten 
en maatregelen zoals genoemd in de detailhandelsstructuurvisie en past daarmee 
binnen het gemeentelijk beleidskader. 
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5 RANDVOORWAARDEN  

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een aantal omgevingsaspecten toegelicht die bij een 
ruimtelijk plan in beschouwing moeten worden genomen. In algemene zin kan 
worden gesteld dat het een beschrijving in hoofdlijnen betreft. Voor enkele 
aspecten is specifiek (milieu)onderzoek verricht. 
 

5.2 Milieu 

5.2.1 Geluid 
Omdat de beoogde planontwikkeling betrekking heeft op een functiewijziging van 
het terrein, dient in beeld gebracht te worden of het plan voldoet aan de Wet 
geluidhinder. 
 
Normstelling en beleid 
In het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) liggen er zones rond wegen en 
spoorlijnen en gezoneerde industrieterreinen. Binnen een zone moet voor het 
realiseren van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woningen, onderzoek 
worden gedaan naar de optredende geluidbelasting.  
Wegen op een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur hebben geen 
zone. 
 
Binnen een geluidszone geldt een voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting van 
geluidsgevoelige bestemmingen. Voor wegverkeer bedraagt deze 48 dB. Hierbij 
geldt een toetsing per weg. Als de voorkeurswaarde wordt overschreden moet de 
gemeente onderzoeken of geluidsreducerende maatregelen getroffen kunnen 
worden (bron- en overdrachtsmaatregelen) om aan de voorkeurswaarde te kunnen 
voldoen. Pas als hieruit blijkt dat niet aan de voorkeurswaarde kan worden voldaan, 
kan het college ontheffing verlenen van de voorkeurswaarde. Hierbij geldt wel een 
maximale ontheffingswaarde. 
 
Relatie met het plangebied 
Het plan ligt niet in de zone van een geluidsbron zoals hiervoor benoemd. Op alle 
omliggende wegen geldt immers een snelheidsregime van 30 km/uur. In het gebied 
worden ook geen geluidgevoelige bestemmingen toegevoegd.  
Het aspect wegverkeerslawaai levert geen belemmeringen op voor de uitvoering 
van de beoogde planontwikkeling. 
 
5.2.2 Luchtkwaliteit 
Normstelling en beleid 
 
Wet milieubeheer 
In 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Met deze wet zijn 
luchtkwaliteitseisen verankerd in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer. Er is 
vastgelegd dat ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan de in de wet 
opgenomen grenswaarden en richtwaarden. De grenswaarden voor stikstofdioxide 
en fijn stof zijn opgenomen in tabel 5.1. 
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De belangrijkste grenswaarden zijn de jaargemiddelde grenswaarde voor 
stikstofdioxide en de 24-uursgemiddelde grenswaarde voor fijn stof, omdat deze in 
Nederland worden overschreden. De grenswaarden van de overige stoffen worden, 
op enkele uitzonderingen na, in de regel niet overschreden.  
 
Toetsing aan de grenswaarden is niet voor alle ruimtelijke plannen verplicht. Alleen 
plannen die in betekenende mate bijdragen worden getoetst aan de grenswaarden. 
In het Besluit niet in betekenende mate (nibm) is vastgelegd dat een bijdrage van 
meer dan 3% van de grenswaarde, ofwel 1,2 microgram per m3, wordt getoetst 
aan de grenswaarden. Deze bijdrage van 3% is in de ministeriële regeling niet in 
betekenende mate doorvertaald naar 1.500 woningen of 100.000 m2 
kantooroppervlak.  
 
Besluit gevoelige bestemmingen 
In het verlengde van een goede ruimtelijke ordening, gebaseerd op de Wet 
milieubeheer, is het Besluit gevoelige bestemmingen van kracht. Dit besluit is 
gericht op functies voor gevoelige groepen voor langdurig verblijf. Hierbij kan 
worden gedacht aan zorginstellingen, kinderopvang, scholen en bejaardentehuizen. 
Deze functies mogen niet worden gerealiseerd in gebieden met overschrijdingen 
van de wettelijke grenswaarden ten gevolge van provinciale wegen en rijkswegen. 
Daarnaast wordt geadviseerd zeer terughoudend te zijn met het realiseren van 
gevoelige bestemmingen bij drukke gemeentelijk wegen.  
 
Goede ruimtelijke ordening 
Naast hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer is ook het beginsel van een goede 
ruimtelijke ordening van toepassing. De formele definitie van het beginsel van een 
goede ruimtelijke ordening is: "het coördineren van de verschillende belangen tot 
een harmonisch geheel dat een grotere waarde vertegenwoordigd dan het dienen 
van de belangen afzonderlijk". Een goede luchtkwaliteit is een van de belangen, 
ofwel de luchtkwaliteit dient geschikt te zijn voor de beoogde functie. Daarom is het 
wenselijk om inzicht te hebben in de luchtkwaliteitsituatie. 
 
Relatie met het plangebied 
Voor kleinere ruimtelijke plannen en verkeersplannen die effect kunnen hebben op 
de luchtkwaliteit is in samenwerking met InfoMil de NIBM-tool  ontwikkeld. 
Daarmee kan op een eenvoudige en snelle manier worden bepaald of een plan niet 
in betekenende mate bijdraagt aan luchtverontreiniging. Met behulp van deze 
rekentool is de toename van de stoffen NO2 en PM10 bepaald. 
Op basis van de verkeersgegevens (zie ook paragraaf 4.2) blijkt dat sprake is van 
circa 2000 verkeersbewegingen op een maatgevende openingsdag. waarvan 
maximaal 0,5 % vrachtverkeer. 

Stof Type norm 
Van kracht 

vanaf 
Concentratie 

(g/m3) 

Max. 
overschr. per 

jaar 

Stofdioxide 
(NO2) 

Jaargemiddelde 2015       40  

Uurgemiddelde 2015     200 18 

Fijn stof (PM10) 
Jaargemiddelde 2011       40  

24-uursgemiddelde 2011       50 35 
Tabel 5.1: Grenswaarden stikstofdioxide en fijn stof   
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De huidige verkeersintensiteit op de Bagijnestraat bedraagt ca. 1.000 tot 2.000 
mvtg/etmaal. Uitgaande van een worstcase scenario (dus de minimale 
etmaalintensiteit) is sprake van maximaal 1.000 extra verkeersbewegingen.  
 
In de volgende afbeelding zijn deze gegevens verwerkt in de NIBM-tool. 

 
 
Uit deze berekening blijkt dat het plan de grens van 3% (een toename van 1,2 
µg/m3 NO2 of PM10) niet overschrijdt. Het project kan worden beschouwd als een 
nibm-project. Nader onderzoek naar de luchtkwaliteit kan daarom achterwege 
blijven. 
 
Conclusie 
Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling 
die met dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt. 
 
5.2.3 Externe Veiligheid 
Normstelling en beleid 
Externe veiligheid heeft betrekking op de gevaren die mensen lopen als gevolg van 
aanwezigheid in de directe omgeving van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen 
zijn betrokken. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen inrichtingen waar 
gevaarlijke stoffen worden bewaard en/of bewerkt, transportroutes waarlangs 
gevaarlijke stoffen worden vervoerd en ondergrondse buisleidingen. De aan deze 
activiteiten verbonden risico's moeten tot een aanvaardbaar niveau beperkt blijven.  
 
Landelijk beleid 
Het wettelijk kader voor risicobedrijven is vastgelegd in het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid 
inrichtingen (Revi).  
Voor de beoordeling van de risico’s vanwege transport van gevaarlijke stoffen geldt 
het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt), met als uitvloeisel het 
zogeheten Basisnet en de bijbehorende regeling Basisnet. 
Voor ondergrondse buisleidingen geldt het Besluit externe veiligheid buisleidingen 
(Bevb). Bij de beoordeling van de externe veiligheidssituatie zijn twee begrippen 
van belang: 
 Het plaatsgebonden risico (PR) richt zich, als maat voor het risico vanwege 

activiteiten met gevaarlijke stoffen, vooral op de basisveiligheid voor personen 

Figuur 13: Berekening 
luchtkwaliteit met de 
NIBM-tool  
(versie 30 maart 2015) 
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in de omgeving van die activiteiten. Aan het PR is een wettelijke grenswaarde 
verbonden die niet mag worden overschreden. Het PR wordt "vertaald" als een 
risicocontour rondom een risicovolle activiteit, waarbinnen geen kwetsbare 
objecten (bijv. woningen) mogen liggen. 

 Het groepsrisico (GR) is een maat voor de maatschappelijke ontwrichting, als 
gevolg van een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Rondom een risicobron wordt 
een invloedsgebied gedefinieerd, waarbinnen grenzen worden gesteld aan het 
maximaal aanvaardbare aantal personen, de z.g. oriënterende waarde (OW). 
Dit is een richtwaarde, waarvan het bevoegd gezag, mits afdoende 
gemotiveerd, kan afwijken. Deze verantwoordingsplicht geldt voor elke toename 
van het GR, ook als de OW niet wordt overschreden. 

 
Beleidskader elektromagnetische straling 
Voor hoogspanningslijnen is het beleidskader beschreven in het 'Advies met 
betrekking tot hoogspanningslijnen' (Min. VROM d.d. 5 oktober 2005). Hierin 
adviseert de Staatssecretaris van VROM het in acht nemen van een veiligheidszone, 
waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla. 
Voor zendmasten (omroep/GSM/UMTS) zijn in de EU-publicatie 1999/519/EG 
blootstellingslimieten aanbevolen voor personen die permanent in de nabijheid van 
zendmasten verblijven. Nederland heeft deze aanbeveling overgenomen en 
opgenomen in de Telecommunicatiewet. 
 
Gemeentelijk beleid externe veiligheid  
De raad van de gemeente Neder-Betuwe heeft in de vergadering van 4 juni 2015 
de ‘Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Neder-Betuwe 2015–2019’ externe 
vastgesteld. Toetsing van het aspect externe veiligheid vindt plaats aan de hand 
van deze beleidsvisie. 

Figuur 14: Uitsnede risicokaart in relatie tot het plangebied (bron: Risicokaart)  
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Relatie met het plangebied  
Op basis van de landelijke risicokaart, gecombineerd met de gemeentelijke  
Beleidsvisie externe veiligheid, is een inventarisatie van de risicobronnen in en om 
het plangebied gemaakt. Bijgaand (figuur 14) is een uitsnede van de risicokaart 
opgenomen. 
 
Risicobedrijven 
Er zijn geen inrichtingen aanwezig waarvan de risicocontouren het plangebied 
beïnvloeden.  
 
Transport van gevaarlijke stoffen 
In de directe nabijheid van het plangebied vindt volgens de provinciale risicokaart 
geen transport van gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor plaats. Op grotere 
afstand liggen wel diverse transroutes voor gevaarlijke stoffen, zoals de rijksweg 
A15, de Betuweroute (spoor) en de rivier Waal. 
 
 Rijksweg A15 

De A15 ligt op meer dan 1200 meter ten noorden van het plangebied. Op grond 
van het Basisnet valt het plangebied daarmee buiten de veiligheidszone van de 
A15. In het Bevt (artikel 8, lid 1) is namelijk aangegeven dat indien de 
risicobron op meer dan 200 meter afstand van het plangebied is gelegen, er 
geen berekening hoeft plaats te vinden van de ligging van de plaatsgebonden 
risicocontouren of de (toename van) de hoogte van het groepsrisico. 
Ook een beperkte verantwoording van het GR is niet nodig omdat de 
planlocatie niet binnen het invloedsgebied van de A15 (880 meter) ligt. 
 

 De Betuweroute 
De Betuweroute ligt ten noorden van de A15 en daarmee dus ook op meer dan 
1200 meter van het plangebied. Daarmee is het plangebied niet gesitueerd 
binnen de PR-contouren en het een Plasbrandaandachtgebied (PAG) van deze 
spoorweg.  
Ook voor deze transportroute is artikel 8, lid 1 uit het Bevt van toepassing, 
zodat er geen berekening hoeft plaats te vinden naar de (toename van) de 
hoogte van het groepsrisico. De afstand van het plangebied tot de Betuweroute 
bedraagt namelijk meer dan 200 meter. 
Wel geldt er een beperkte verantwoordingsplicht van het GR, aangezien de 
planlocatie binnen het invloedsgebied van de Betuweroute (4 kilometer) ligt. 
Op grond van artikel 7 van het Bevt en de ‘Beleidsvisie externe veiligheid 
gemeente Neder-Betuwe 2015-2019’ moet in dergelijke gevallen worden 
ingegaan op de mogelijkheden voor: 
- de bestrijdbaarheid van een zwaar ongeval op deze transportroute( s) en 
- de zelfredzaamheid met betrekking tot nog niet aanwezige (beperkt) 

kwetsbare objecten binnen het plangebied. 
 
Bestrijdbaarheid van de omvang van een ramp of zwaar ongeval 
Bij een calamiteit, waarbij toxische stoffen (kunnen) vrijkomen, zal de 
brandweer inzetten op het beperken of voorkomen van effecten. Deze inzet zal 
voornamelijk plaatsvinden bij de bron. De brandweer richt zich dan niet direct 
op het bestrijden van effecten in of nabij het plangebied. De mogelijkheden 
voor bestrijdbaarheid worden daarom niet verder in beschouwing genomen. 
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Mogelijkheden tot zelfredzaamheid 
Bij een calamiteit, waarbij toxische stoffen (kunnen) vrijkomen, is het 
belangrijk dat de aanwezigen in het plangebied worden geïnformeerd hoe te 
handelen bij dat incident. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde 
waarschuwings- en alarmeringspalen (WAS-palen) of NL-alert. Bij het 
genoemde incidentscenario is het advies om te schuilen in een gebouw en de 
ramen, deuren en ventilatieopeningen te sluiten. In het plangebied zijn 
voldoende mogelijkheden aanwezig om dit advies tijdig op te volgen. 
 

 Rivier de Waal 
Ten zuiden van de kern Ochten en op ruim 300 meter van het plangebied ligt 
de Waal. De plaatsgebonden risicocontour (PR 10-6) ligt volgens de "risicoatlas 
water" en ook volgens de berekeningen van het Basisnet binnen de rivieroever. 
Het PAG ligt op 25 meter aan weerszijden van de oever van de Waal. Daarmee 
is het plangebied niet gesitueerd binnen de PR-contour en het PAG van de 
Waal.  
Hoewel in verband met deze transportroute geen GR-berekening nodig is 
(locatie ligt buiten de veiligheidszone van 200 meter), is ook hier een beperkte 
verantwoordingsplicht van het GR nodig, aangezien de planlocatie binnen het 
invloedsgebied van de Waal ligt. Deze bedraagt namelijk 1070 meter in 
verband met het transport van toxische gassen in categorie GT3.  
Ook hiervoor geldt dat ingegaan moet worden op de mogelijkheden voor 
‘bestrijdbaarheid’ en de ‘zelfredzaamheid’. In dit kader wordt verwezen naar de 
bovenstaande onderbouwing (onder kopje Betuweroute). 

 
Buisleidingen 
In of nabij het plangebied zijn geen buisleidingen gelegen waardoor gevaarlijke 
stoffen worden getransporteerd. Op basis van de risicokaart ligt de meest 
nabijgelegen buisleiding (aardgasleiding transportroutedeel N-574-10-KR-016) ten 
noorden van het plangebied op een afstand van meer dan 1600 meter. Het 
plangebied ligt niet binnen de veiligheidscontouren van deze leiding. 
 
Hoogspanningslijnen 
Er zijn geen hoogspanningslijnen aanwezig waarvan de risicocontouren het 
plangebied beïnvloeden. 
 
Risicobedrijven  
De risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door 
activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen dienen tot een aanvaardbaar 
minimum te worden beperkt. Daartoe zijn in het Bevi regels gesteld. Bij het 
toekennen van bepaalde bestemmingen dient onderzocht te worden: 

 of voldoende afstand in acht worden genomen tussen (beperkt) kwetsbare 
objecten enerzijds en risicovolle inrichtingen anderzijds in verband met het 
plaatsgebonden risico; 

 of (beperkt) kwetsbare objecten liggen binnen in het invloedsgebied van 
risicovolle inrichtingen en zo ja, wat de bijdrage is aan het groepsrisico. 

Op basis van de risicokaart blijkt dat er in de kern Ochten geen risicovolle 
inrichtingen liggen. De meest nabijgelegen inrichting ligt op een afstand van meer 
dan 900 meter ten noordwesten van het plangebied. Het plangebied ligt niet binnen 
de invloedssfeer van een risicovolle inrichting. 
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Conclusie  
Op basis van de risicokaart en de ‘Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Neder-
Betuwe 2015–2019’ kan gesteld worden dat het aspect externe veiligheid de 
uitvoering van dit bestemmingsplan niet in de weg staat. Dit geldt voor het 
plaatsgebonden risico en voor het groepsrisico. 
 
De externe veiligheid of elektromagnetische straling vormt dan ook geen 
belemmering voor de geplande ontwikkelingen. Het plan is uitvoerbaar in het kader 
van de externe veiligheid. 
 
 
5.2.4 Bodem 
Normstelling en beleid 
Voor bodem is de Wet bodembescherming (Wbb) van kracht. De Wbb bevat 
artikelen ter voorkoming van en de omgang met bodemverontreiniging. In de 
Circulaire Bodemsanering 2009 zijn interventiewaarden en 
streefwaarden/achtergrondwaarden vastgelegd voor de diverse verontreinigende 
stoffen. De achtergrondwaarde/streefwaarde geeft het kwaliteitsniveau aan waarbij 
een verwaarloosbaar risico bestaat. Bij het niveau van de interventiewaarde is er 
sprake van een ernstige of dreigende vermindering van de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. 
 
Het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) bevat voorschriften die dienen voor 
uitvoering van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro). Op grond van de Bro, 
artikel 3.1.6, verricht de gemeente bij de voorbereiding van een bestemmingsplan 
onderzoek naar de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Ook wordt onderzoek 
naar bodemverontreiniging uitgevoerd op die locaties binnen het plangebied, 
waarvan een bestemmingswijziging wordt voorgesteld. Bij functiewijzigingen in het 
kader van bestemmingsplannen moeten risico’s van bodemverontreiniging worden 
betrokken. 
 
Bodemkwaliteit in relatie tot het plangebied 
In opdracht van Castella Vastgoed bv is door Envita Almelo B.V. een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie van het plangebied. 
Naar aanleiding van aangetroffen matige tot sterke verontreiniging met nikkel en 
zink in de grond is aansluitend een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. De 
rapportage van dit onderzoek4 is integraal als bijlage bij de plantoelichting 
opgenomen.  De belangrijkste resultaten en conclusies zijn hieronder weergegeven. 
 
Verkennend onderzoek 
Ondanks de gestelde hypothese is de locatie onderzocht conform de strategie voor 
een "onverdachte locatie" (ONV) Deze strategie is sober en doelmatig en geeft qua 
opzet en intensiteit een representatief inzicht in de bodemkwaliteit omdat op basis 
van de huidige bekende gegevens slechts lichte verontreinigingen worden verwacht 
die geen aanleiding vormen voor vervolgonderzoek of sanerende maatregelen. 
 
Aanvullend onderzoek 
Naar aanleiding van de analyseresultaten van het verkennend bodemonderzoek (in 
ondergrondmengmonsters wordt de tussenwaarde overschreden voor zink en/of 
                                          
4 Verkennend en aanvullend bodemonderzoek Bagijnestraat 1 en Dokter M. van Drielplein 2 in Ochten 
(Envita Almelo B.V., 18 augustus 2015) 
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nikkel) heeft uitsplitsing plaatsgevonden, waarna de separate monsters zijn 
geanalyseerd op zink en/of nikkel. 
 
Conclusies 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek blijkt dat: 
 lokaal de ondergrond zwak puinhoudend is; 
 in de bovengrond licht verhoogde gehalten aan enkele zware metalen en PCB 

zijn aangetoond; 
 de puinhoudende ondergrond na uitsplitsing licht verontreinigd is met zink; 
 het grondwater licht verhoogde concentraties bevat aan barium en zink. 
 
In de Nota Bodembeheer van de gemeente Neder-Betuwe is aangegeven dat de 
ondergrond van de gemeente voornamelijk uit klei bestaat waarin zware metalen 
als cadmium, lood, koper en met name zink van nature in verhoogde gehalten 
voorkomen. In de mengmonsters van de ondergrond is voor zink en/of nikkel de 
tussenwaarde overschreden. Gezien de gevolgde onderzoeksstrategie en de 
aanvullende individuele analyses is in voldoende mate vastgesteld dat op de locatie 
geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Dit houdt in dat 
er op basis van de Wet bodembescherming geen aanleiding is voor het uitvoeren 
van nader onderzoek en/of sanerende maatregelen. De aangetoonde 
milieuhygiënische bodemkwaliteit levert in principe geen belemmeringen op voor de 
geplande transactie en de voorgenomen bouwactiviteiten. De aangetoonde (lichte) 
bodemverontreiniging kan op korte of lange termijn mogelijk consequenties hebben 
voor de geplande eigendomsoverdracht vanwege mogelijke verwerkingskosten 
conform het Besluit bodemkwaliteit bij de afvoer van de grond naar elders. 
 
Aanbevelingen 
Als grond van de locatie vrijkomt, moet er rekening mee worden gehouden dat 
deze niet zonder meer elders toepasbaar is. Op hergebruik van grond is het Besluit 
bodemkwaliteit van toepassing. Binnen de gemeente Neder-Betuwe is het 
toepassingsbeleid uitgewerkt in de Nota Bodembeheer. De toepassing van grond 
elders moet worden gemeld via het "meldpunt bodemkwaliteit". In het kader van 
kostenefficiëntie wordt geadviseerd om de vrijkomende grond zoveel mogelijk 
binnen de onderzoekslocatie te hergebruiken. 
Aanbevolen wordt om (na sloop) ook onder het gebouw bodemonderzoek uit te 
voeren. Het kan op basis van het huidige onderzoek niet uitgesloten worden dat 
onder de bebouwing sprake is van verontreinigingen als gevolg van opgebrachte 
verhardings-/bodemlagen dan wel anderszins potentieel bodembedreigende 
activiteiten in het verleden.  
 
Conclusie 
Uitgaande van de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek kan gesteld 
worden dat het aspect bodem geen belemmering vormt voor de uitvoering van 
onderhavig bestemmingsplan. 
 
5.2.5 Bedrijven en milieuzonering 
Normstelling en beleid 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet beoordeeld worden of de 
bestemmingsplansystematiek en de beoogde ontwikkelingen die daaruit 
voortvloeien geen belemmering opleveren voor de bedrijfsvoering van bestaande 
bedrijvigheid in de omgeving. Bovendien mag de bestemmingsregeling geen 
onaanvaardbare milieubelasting voor de omgeving tot gevolg hebben en moet een 
goed woon- en leefmilieu gegarandeerd kunnen worden. 
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Om tot een ruimtelijk relevante toetsing van bedrijven op milieuhygiënische 
aspecten te komen wordt het begrip milieuzonering gehanteerd. De milieuzonering 
zorgt voor voldoende afstand tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) 
en milieugevoelige functies (zoals woningen) in ruimtelijke plannen. Hiertoe zijn 
bedrijven voorzien van een zone waar mogelijke nadelige effecten zijn voor 
woningen. Maatgevend zijn de thema’s geur, geluid, stof en gevaar. Vanuit het 
oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is het voorkomen van voorzienbare 
hinder door milieubelastende activiteiten van belang. Daarnaast mogen bedrijven 
niet worden beperkt in hun mogelijkheden. 
 
VNG-handreiking Bedrijven en milieuzonering 
Om mogelijke hinder van bedrijven voor bewoners te voorkomen wordt de daarvoor 
algemeen aanvaarde VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ (2009) gebruikt. In 
deze uitgave is de potentiële milieubelasting voor een hele reeks van bedrijven 
bepaald aan de hand van een aantal milieuaspecten, zoals geur, stof, geluid en 
gevaar. De milieubelasting is voor die aspecten vertaald in richtlijnen voor aan te 
houden afstanden tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Deze 
afstanden kunnen als basis worden gehanteerd, maar zijn indicatief.  
 
De milieucategorieën variëren van heel licht (categorie 1) tot heel zwaar (categorie 
6). Naarmate een bedrijf zwaarder is, moet er een grotere afstand worden 
aangehouden tot een rustige woonwijk. De categorisering betreft een indicatieve 
indeling die is onder meer is gebaseerd op de emissies van bedrijven op het gebied 
van geur, stof, geluid en gevaar. Het milieuaspect met de grootste afstand is 
maatgevend en bepaalt in welke milieucategorie een bedrijfstype wordt ingedeeld. 
Zijn de afstanden tussen ontwikkellocaties en bestaande bouw kleiner dan de 
afstanden uit de VNG-publicatie, dan zal gemotiveerd moeten worden waarom 
wordt afgeweken van de standaard adviesafstanden. In deze situaties wordt 
uitgegaan van een scheiding van de verschillende functies. 
Aangezien in centrumgebieden een dergelijke functiescheiding niet of moeizaam tot 
stand kan worden gebracht en een vergaande scheiding van functies juist kan 
leiden tot inefficiënt ruimtegebruik en verlies aan ruimtelijke kwaliteit, hanteert de 
VNG-publicatie ook het principe van functiemenging. 
Immers, een gebied met een mix van wonen en werken, winkels en horeca 
stimuleert een levendig straatbeeld, een hogere sociale veiligheid en extra 
draagvlak voor voorzieningen.  
 
Het plangebied betreft een gebied met functiemenging. Nabij het plangebied zijn 
onder andere centrale voorzieningen van de kern, de bestaande supermarkt en 
diverse voorzieningen aanwezig.  
In de lijst voor functiemenging is gekozen voor een andere categorie-aanduiding 
dan in de afstandenlijst. De activiteiten in functiemengingsgebieden bestaan uit de 
categorieën A, B of C met de volgende betekenis voor de toelaatbaarheid: 
 Categorie A: Activiteiten die zo weinig milieubelastend voor hun omgeving zijn, 

dat deze in gebieden met functiemenging aanpandig aan woningen kunnen 
worden uitgevoerd. De eisen uit het Bouwbesluit voor scheiding tussen wonen en 
bedrijven zijn daarbij toereikend. 

 Categorie B: Activiteiten die in gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend, 
echter met een zodanige milieubelasting voor hun omgeving dat zij bouwkundig 
afgescheiden van woningen en andere gevoelige functies dienen plaats te 
vinden. 
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 Categorie C: De activiteiten uit categorie B waarbij vanwege de relatief grote 
verkeersaantrekkende werking een ontsluiting op de hoofdinfrastructuur is 
aangewezen. 

 
Relatie met plangebied 
In de omgeving van het plangebied zijn geen bedrijven aanwezig welke een 
belemmering zijn voor de voorgenomen ontwikkeling. 
De voorgenomen ontwikkeling vormt geen belemmering voor de omgeving. In de 
publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' zijn supermarkten opgenomen onder 
categorie B. De supermarkt is bouwkundig afgescheiden van woningen en andere 
gevoelige functies. Daarmee wordt voldaan aan de toelaatbaarheid binnen het 
gebied met functiemenging. 
Wel zal in de vervolgfase van dit bestemmingsplan (na de ontwerp ter visie legging, 
maar voor de vaststelling een nader akoestisch onderzoek worden uitgevoerd. In 
dit akoestisch onderzoek wordt onderzocht in hoeverre de directe woonomgeving 
mogelijk hinder kan gaan ondervinden van de supermarkt en de Vicary. 
 
Bij de voorgenomen ontwikkeling wordt voldaan aan het aspect bedrijven en 
milieuzonering.  
 

5.3 Watertoets 

5.3.1 Waterbeheer en watertoets 
Het is sinds 2003 verplicht om bij ruimtelijke plannen en besluiten een beschrijving 
op te nemen van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het 
plan voor de waterhuishouding. De watertoets is een proces waarbij de 
initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder in een zo vroeg 
mogelijk stadium afspraken maken over de toepassing en uitvoering van het 
waterhuishoudkundige en ruimtelijke beleid. Het waterschap is het eerste 
aanspreekpunt in het watertoets proces, waarbij het waterschap rekening houdt 
met het provinciale grondwaterbeleid. 
 
In het Besluit ruimtelijke ordening is de 'watertoets' wettelijk verankerd. Deze heeft 
tot doel om ruimtelijke ontwikkelingen te toetsen aan het vigerende waterbeleid en 
de wateraspecten volwaardig mee te laten wegen bij de besluitvorming omtrent 
een goede ruimtelijke ordening. Dit proces komt in samenwerking tussen de 
gemeente en waterbeheerder tot stand. 
In de gemeente Neder-Betuwe is het waterschap Rivierenland verantwoordelijk 
voor het waterbeheer. 
 
5.3.2 Beleidskader 
Eind jaren negentig vond er een omslag plaats in denken en beleid over de omgang 
met water. In plaats van voort te borduren op het vertrouwde denken in 
waterbeheersing door technische ingrepen gericht op het veilig en snel afvoeren 
van water, kwam de nadruk te liggen op het aansluiten op de natuurlijke potenties 
van het landschap en het watersysteem. Bij dit nieuwe waterdenken staat 
duurzaamheid voorop. Daarmee wordt bedoeld dat er zo min mogelijk inspanningen 
van buitenaf nodig zijn om het watersysteem in stand te houden en overlast te 
voorkomen. In de praktijk betekent dit dat natuurlijke processen zoals infiltratie en 
kwel, het zelfreinigende vermogen van waterlopen etc. worden hersteld. Externe 



 NL.IMRO.1740.bpOClocatievicary-vop1  
     

38

negatieve effecten, zoals toename van verharding en riooloverstorten met 
afvalwater, worden voorkomen of gecompenseerd. 
Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren dan ook beleidsnota's 
verschenen aangaande de waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam 
waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief). Deze paragraaf geeft een overzicht van 
de relevante nota's.  
 
Europa 
 Kaderrichtlijn Water (KRW). 
 
Nationaal 
 Nationaal Waterplan 2016-2021 (NW); 
 Waterbeleid voor de 21ste eeuw (WB21); 
 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW); 
 Deltaprogramma; 
 Waterwet. 
 
Provinciaal 
• Omgevingsvisie Gelderland; 
• Ruimtelijke Verordening. 
 
Regionaal / Waterschap Rivierenland 
 Waterbeheerplan 2016-2021 
 Keur Waterschap Rivierenland 
 
Gemeente 
 Waterplan Neder-Betuwe 2014-2018 
 
De opdracht is te zorgen voor voldoende water, schoon water en voor veilig wonen 
en werken op de taakvelden watersysteem, waterketen en veiligheid. Het 
waterschap houdt daarbij rekening met agrarische, economische, ecologische en 
recreatieve belangen. Aandachtspunten zijn het verbeteren van ecologische en 
chemische waterkwaliteit (terugdringen van oppervlaktewatervervuiling) en het 
voorkomen van wateroverlast, waarbij rekening wordt gehouden met het 
veranderende klimaat. In zowel landelijk als stedelijk gebied kunnen ruimtelijke 
ontwikkelingen een positief maar ook een negatief effect hebben op het 
watersysteem. 
 
In het algemeen zoekt het waterschap naar duurzame oplossingen. Uitgangspunt is 
dat het water zoveel mogelijk binnen een plangebied wordt vastgehouden en dat 
relatief schoonwater ook relatief schoon blijft. Daarbij geldt dat het regenwater, dat 
op verharde oppervlaktes valt en schoon genoeg is (zoals van gevels en daken), 
zoveel mogelijk wordt vastgehouden of wordt geborgen. 
 
Het waterschap Rivierenland is primair verantwoordelijk voor de waterhuishouding 
in het plangebied. Onder de verantwoordelijkheden vallen onder andere beveiliging 
tegen hoog water, peilbeheer en aan- en afvoer van water. Daarnaast wordt 
geadviseerd hoe om te gaan met hemelwater. De gemeente heeft een zorgplicht 
voor de inzameling, transport en verwerking van stedelijk afvalwater en regenwater 
en voor de aanpak van grondwaterproblemen. 
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5.3.3 Water in relatie tot het plangebied 
Oppervlaktewater 
In het plangebied en/of in de directe omgeving daarvan is geen oppervlaktewater 
aanwezig. 
 
Veiligheid 
In het plangebied is geen waterkering gelegen. 
 
Grondwater 
Het plangebied wordt gekenmerkt door een bepaalde drooglegging. Dit is de maat 
waarop het maaiveld, het straatniveau of het bouwpeil boven het 
oppervlaktewaterpeil ligt. Doorgaans geldt voor het maaiveld een drooglegging van 
0,70 meter, voor het straatpeil een drooglegging van 1 meter en voor het bouwpeil 
een drooglegging van 1,3 meter. Er wordt uitgegaan van het zomerpeil. Voldoende 
drooglegging is nodig om grondwateroverlast te voorkomen. In gebieden waar 
grondwateroverlast bekend is of gebieden met hoge grondwaterstanden adviseert 
het waterschap om hier nader onderzoek naar te doen. Eventuele maatregelen zijn 
het ophogen van het maaiveld of kruipruimteloos bouwen. 
In gebieden met rivierkwel dient aangetoond te worden dat een T=10 
hoogwatersituatie op de rivier in combinatie met de T=2 winterbui volgens 
Buijsman en Velds niet leidt tot onacceptabele peilstijgingen en afvoeren. Het 
plangebied ligt niet in een zone met rivierkwel en de genoemde toetsing is dan ook 
niet van belang. 
In het vervolgproces zal nog een hydrologisch onderzoek worden uitgevoerd, 
waarin het mogelijke effect van de kwelsituatie op het bouwwerk en omgeving in 
beeld wordt gebracht.  
 
Waterberging 
Aanleg van nieuw verhard oppervlak leidt tot versnelde afvoer van hemelwater naar 
watergangen. Om te voorkomen dat hierdoor wateroverlast ontstaat, is de aanleg 
van extra waterberging van belang. Zo wordt het verlies van berging in de bodem 
gecompenseerd. Het waterschap hecht groot belang aan het zoveel mogelijk in 
stand houden van en compenseren in open water als onderdeel van het 
watersysteem. 
Kleine plannen hebben slechts een minimaal effect op de waterhuishouding. Voor 
plannen met minder dan 500 m2 extra verharding in stedelijk gebied en minder dan 
1.500 m2 in landelijk gebied is daarom geen compenserende waterberging vereist. 
 
De herontwikkelingslocatie van ‘De Vicary’ is ca. 4000 m2 groot. Hiervan is in de 
huidige situatie ca. 2500 m2 verhard met gebouwen (ca. 1550 m2) en 
erfverharding, zoals parkeerplaatsen ontsluitingspaden (ca. 1000 m2). De overige 
gronden (ca. 1450 m2) zijn als tuin in gebruik. 
In de nieuwe situatie wordt uitgegaan van een gebouw voor De Vicary en de 
supermarkt van ca. 1650 m2 groot. De oppervlakte aan bebouwing neemt daardoor 
ca. 100 m2 toe. Omdat ook het omliggende terrein voor een groot deel wordt 
verhard (ca. 1750 m2) neemt de totale verharding op de percelen van de 
herontwikkelingslocatie met ca. 850 m2 toe.  
Op grond van de ‘vuistregel waterberging’ van het waterschap (436 m3 
waterberging per hectare verharding ) is er in dit kader 37 m3 nodig (850 x 
0,0436). Dit komt overeen met een wateroppervlak van circa 123 m2 op 
zomerwaterpeil (43,6 m3/ 0,3m peilstijging). 
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Gezien de bodemsamenstelling binnen het plangebied (vooral klei tussen 0,5 en 2 
meter onder het maaiveld, zie bodemonderzoek) behoort bijvoorbeeld een 
infiltratievoorziening niet tot de mogelijkheden. Ook het realiseren van 
oppervlaktewater binnen het plangebied is niet aan de orde. Wel kan door middel 
van bijvoorbeeld het toepassen van een ondergrondse IT-riolering hemelwater 
vertraagd worden afgevoerd.  
 
Riolering en zuiveringswerken 
In het gebied waar de beoogde planontwikkeling plaatsvindt, is een gemengd 
rioleringssysteem aanwezig. 
Verder wordt opgemerkt dat de nieuwe gebouwen dienen te worden voorzien van 
gescheiden afvoeren voor vuil- en hemelwater, zoals op grond van het Bouwbesluit 
verplicht is. De vuilwaterafvoer van de bebouwing wordt aangesloten op het reeds 
aanwezige gemeentelijke gemengde rioolstelsel. Het hemelwater van daken en 
verhardingen wordt via het hemelwaterriool afgevoerd, eventueel in combinatie 
met een IT-riolering (zie hierboven).  
 
In of nabij het plangebied is geen rioolwaterpersleiding van het waterschap 
aanwezig. Er zijn ook geen overstorten uit het gemengde rioolstelsel in of nabij het 
plangebied die een risico kunnen opleveren voor het plangebied. 
 
Vervolgtraject 
Het voorliggende bestemmingsplan wordt in het kader van het vooroverleg  ex 
artikel 3.1.1 uit het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) toegestuurd aan het 
waterschap Rivierenland.  
 
5.3.4 Conclusie 
Aangenomen kan worden dat de beoogde planontwikkeling geen negatieve 
gevolgen heeft voor de waterhuishouding.  
 
Deze nieuwe ontwikkeling geschiedt p een reeds bebouwde locatie. De nieuwe 
ontwikkelingen wordt hydrologische neutraal aangelegd. Dat houdt in dat een plan 
geen negatieve effecten mag hebben op het functioneren van het watersysteem, 
zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht. 
De grond- en oppervlaktewaterstanden in de omgeving zullen niet wijzigen als 
gevolg van de realisering van dit bouwplan en verwacht mag worden dat realisatie 
niet zal leiden tot knelpunten in of rondom het plangebied. Er wordt niet 
ondergronds gebouwd en van onderkeldering is geen sprake.  
 

5.4 Archeologie en cultuurhistorie 

5.4.1 Archeologie 
Beleid en regelgeving 
Als gevolg van het Verdrag van Malta (Valetta) zijn overheden verplicht om in het 
ruimtelijke beleid zorgvuldig om te gaan met het archeologische erfgoed. Voor 
gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar een reële verwachting 
bestaat dat er archeologische waarden aanwezig zijn dient, voordat er 
bodemingrepen plaatsvinden, een archeologisch onderzoek uit te worden gevoerd. 
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De zorgplicht voor het archeologisch erfgoed was tot voor kort vastgelegd in de 
Monumentenwet uit 1988, met een nadere uitwerking in de Wet op de 
Archeologische MonumentenZorg (Wamz) uit 2007.  
Per 1 juli 2016 is de Erfgoed in werking getreden waarmee de Monumentenwet 
1988 ten aanzien van het archeologisch erfgoed is vervangen. Belangrijke 
uitgangspunten uit de Monumentenwet 1988, zoals de bescherming van 
archeologisch erfgoed in de bodem en het inpassen van archeologisch erfgoed in de 
ruimtelijke ordening en de financiering van onderzoek (‘de verstoorder betaalt’), 
blijven echter onverminderd van kracht.  
Hiervoor is het van belang dat er een archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd en 
dat de uitkomsten hiervan door het bevoegde gezag worden meegenomen in de 
belangenafweging. 
 
Gemeentelijke archeologische beleidskaart 
De gemeente Neder-Betuwe heeft een gemeentelijke archeologische 
beleidsadvieskaart van het gehele gemeentelijke gebied laten opstellen. Deze kaart 
is opgesteld ter ondersteuning van het gemeentelijk beleid ten aanzien van de 
archeologische monumentenzorg. 
Het is een kaart die op perceelsniveau inzichtelijk maakt waar bekende 
archeologische waarden zich bevinden en wat de kans is deze aan te treffen, zowel 
in de bebouwde kom als in het landelijk gebied. De archeologische waarden- en 
verwachtingskaart is voor toepassing op beleidsmatig, gemeentelijk niveau vertaald 
naar een beleidskaart. De archeologische beleidskaart dient te worden gebruikt als 
de beleidsmatige onderlegger bij het opstellen van nieuwe en te herziene 
bestemmingsplankaarten. 
 
Relatie met het plangebied 
Op grond van de gemeentelijke archeologische beleidskaart valt het gebied binnen 
een tweetal archeologische waardevolle gebieden en in een archeologisch 
waardevol verwachtingsgebied. Op grond van de gehanteerde methodiek uit het 
bestemmingsplan ‘Kern Centrum Ochten’ is een drietal dubbelbestemmingen van 
toepassing waaraan ook een diepte- en oppervlakte ondergrens voor het uitvoeren 
van een archeologisch onderzoek is gekoppeld. 
De ondergrenzen geven aan vanaf welke omvang én diepte (altijd in combinatie) 
van een ruimtelijk plan er archeologisch onderzoek plaats moet vinden. In 
bijgaande tabel in dit in beeld gebracht. 

In verband met de herontwikkeling van de Aldi-supermarkt aan de overzijde 
(oostzijde) van het Dokter M. Van Drielplein zijn diverse archeologische 
onderzoeken uitgevoerd, waaronder in de vorm van een bureauonderzoek en een 
inventariserend veldonderzoek door middel van boringen.  
Op basis van dit onderzoek is geadviseerd om voor het gebied, welke ook deels 
betrekking heeft op voorliggend plangebied, nader te onderzoeken door een 
proefsleuvenonderzoek uit te voeren. 

Dubbelbestemming  Criterium 
oppervlakte 

Criterium 
diepte 

 Waarde - Archeologie 2  50m2  0,3m 
 Waarde - Archeologie 3 100m2  0,3m 
 Waarde - Archeologie 4 500m2  0,3m 
 
Dubbelbestemmingen ter bescherming van de archeologische (verwachtings)waarden met 
oppervlakte en dieptecriteria, gebaseerd op de archeologische beleidskaart  
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De gemeente Neder-Betuwe heeft als bevoegd gezag besloten dit advies over te 
nemen en een karterend en waarderend onderzoek voor het plangebied voor te 
schrijven. In dit kader is een Programma van Eisen (PvE) voor dit 
proefsleuvenonderzoek opgesteld. Het PvE is als bijlage opgenomen bij het 
bestemmingsplan ‘Aldi Ochten’. Het doel van het proefsleuvenonderzoek is het 
vaststellen van de eventuele aan- of afwezigheid van archeologische vindplaatsen. 
Waar mogelijk zal de inhoudelijke en fysieke kwaliteit van aangetroffen 
archeologische waarden worden bepaald aan de hand van de aard, ouderdom, 
omvang en conservering. 
 
 
Vertaling in bestemmingsplan 
Omdat het plangebied, bezien vanuit het aspect archeologie, nog niet is 
vrijgegeven voor planontwikkeling, is er op grond van de gemeentelijke 
beleidsuitgangspunten een dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’, ‘Waarde – 
Archeologie 3’ en ‘Waarde – Archeologie 4’ in voorliggend bestemmingsplan 
opgenomen, afgestemd op het geldende bestemmingsplan ‘Kern Centrum Ochten’. 
Concreet betekent dit dat voorafgaand aan de werkzaamheden een archeologisch 
sleuvenonderzoek uitgevoerd moet worden.  
 
Conclusie archeologie 
Het plangebied kan op dit moment in archeologische zin (nog) niet vrij worden 
gegeven en om die reden is voor het gebied een dubbelbestemming opgenomen. 
Op deze wijze worden de archeologische belangen veilig gesteld. 
Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moet een uitgevoerd 
proefsleuvenonderzoek worden overlegd. 
 
5.4.2 Cultuurhistorie 
Algemeen 
Goede ruimtelijke ordening betekent dat er onder meer bij het opstellen van 
bestemmingsplannen, een integrale afweging plaatsvindt van alle belangen die 
effect hebben op de kwaliteit van de ruimte. Een van die belangen is de 
cultuurhistorie. Het bestemmingsplan is daarbij een belangrijk instrument om 
cultuurhistorische waarden in een gebied te beschermen. 
 
Door wijziging per 1 januari 2012 van het Besluit ruimtelijke ordening (art. 3.1.6) 
dienen cultuurhistorische waarden uitdrukkelijk te worden meegewogen bij het 
vaststellen van bestemmingsplannen.  
 
Cultuurhistorie in relatie tot het plangebied 
Het plangebied maakt geen deel uit van een (beschermd) cultuurhistorisch 
waardevol gebied. Ook zijn in het plangebied geen monumenten of andere objecten 
of structuren aanwezig met een belangrijke cultuurhistorische waarde. Derhalve 
herbergt het plangebied geen specifieke cultuurhistorische waarden die 
bescherming vanuit het bestemmingsplan behoeven. 
 
Conclusie cultuurhistorie 
Het is niet nodig om in het plan regels op te nemen ter bescherming van 
cultuurhistorische waarden. 
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5.5 Ecologie 

5.5.1 Algemeen  
In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet worden getoetst of er sprake 
is van negatieve effecten op natuurwaarden. Daartoe wordt onderscheid gemaakt 
in: 

 Gebiedsbescherming;  
 Soortenbescherming. 

 
5.5.2 Gebiedsbescherming  
Natuurbeschermingswet 
De gebiedsbescherming vindt zijn oorsprong in de Natuurbeschermingswet 1998 en 
draagt zorg voor de bescherming van natuurwaarden. De wet beschermt drie typen 
gebieden: Natura 2000-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijngebieden), Beschermde 
natuurmonumenten en Wetlands.  
Plannen dan wel projecten in deze gebieden, maar ook daar buiten in verband met 
de zogenaamde externe werking, kunnen vergunningplichtig zijn.  
 
Gelders Natuurnetwerk 
Naast de bescherming van de Natuurbeschermingswet kunnen waardevolle 
gebieden ook beleidsmatig beschermd zijn doordat zij behoren tot het Nationaal 
Natuurnetwerk (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). De provincie heeft dit 
beleidsmatig beschermd als gebieden behoren tot het Gelders Natuurnetwerk 
(GNN) of Groene Ontwikkelingszone (GO). Op gronden binnen het GNN mogen 
geen nieuwe functies mogelijk worden gemaakt, tenzij er geen reële alternatieven 
aanwezig zijn, redenen zijn van groot openbaar belang en negatieve effecten op het 
gebied worden beperkt. Uitbreiding van bestaande functies in het GNN kan alleen 
als de kernkwaliteiten van het gebied per saldo worden versterkt. Op gronden die 
deel uitmaken van het GO zijn nieuwe ontwikkelingen of uitbreiding van bestaande 
functies alleen mogelijk als dat niet leidt tot een significante aantasting van de 
kernkwaliteiten van dat gebied.  
 
5.5.3 Soortenbescherming 
Sinds 1 april 2002 regelt de Flora- en faunawet de bescherming van in het wild 
voorkomende inheemse planten en dieren: de soortenbescherming. De wet richt 
zich vooral op het in stand houden van populaties van soorten die bescherming 
behoeven. Bekeken moet worden in hoeverre ruimtelijke plannen negatieve 
gevolgen hebben op beschermde dier- en plantensoorten en of er compenserende 
of mitigerende maatregelen genomen moeten worden.  
   
Soortenbescherming geldt voor elk plangebied. In elk gebied kunnen bijzondere 
soorten voorkomen en / of elk plangebied kan geschikt zijn voor deze soorten. Er 
bestaan drie beschermingsregimes voor drie verschillende groepen van beschermde 
soorten. Voor de algemeen beschermde soorten (tabel 1) geldt een algemene 
vrijstelling voor ruimtelijke ingrepen. Ook voor de overige beschermde soorten 
(tabel 2) is vrijstelling mogelijk, mits wordt gewerkt volgens een goedgekeurde 
gedragscode. Voor strikt beschermde soorten (tabel 3) kan enkel ontheffing worden 
verleend na een uitgebreide toetsing. 
 
Voor iedereen in Nederland geldt dat de zorgplicht nageleefd moet worden bij het 
verrichten van werkzaamheden. In het kader van de soortenbescherming (art. 2 
Flora – en Faunawet) dient beoordeeld te worden wat via het ruimtelijke project 
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wordt toegelaten. Zo is sloop van bebouwing of het verrichten van werken (maaien, 
kappen etc.) vaak ook al mogelijk zonder een ruimtelijk besluit in het kader van de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro). 
 
5.5.4 Relatie met het plangebied 
Om te beoordelen wat de effecten zijn van het plan op de natuur, is door ecologisch 
adviesbureau EcoTierra een natuurtoets5 uitgevoerd. Deze is integraal als bijlage bij 
de deze plantoelichting opgenomen. De belangrijkste resultaten en conclusies 
worden hieronder weergegeven.  
 
Effecten beschermde gebieden 
Het plangebied ligt niet in een 
Natura-2000 gebied en/of 
Nationaal Natuurnetwerk.  
Het Natura2000-gebied 
‘Rijntakken’ ligt op circa 170 
meter ten zuiden van het 
plangebied.  
 
Gezien de aard, omvang en 
schaal van het project zal de 
voorgenomen ingreep naar 
verwachting geen negatief 
effect hebben op de 
habitatsoorten  uit het 
Natura2000-gebied 
‘Rijntakken’. 
 
Effecten soorten 
Op 13 mei 2016 heeft een veldbezoek plaatsgevonden. 
 
Flora 
Er zijn geen beschermde wilde soorten aangetroffen.  
 
Vogels 
Er zijn geen jaarrond beschermde nesten binnen het plangebied aangetroffen. 
Algemeen voorkomende soorten kunnen broeden in de groenstructuren. 
De sloop- en rooiwerkzaamheden dienen buiten het broedseizoen plaats te vinden. 
Slopen en rooien binnen het broedseizoen is alleen mogelijk na gericht onderzoek 
naar broedgevallen.  
 
Grondgebonden zoogdieren  
Vaste verblijfplaatsen van streng of strikt beschermde soorten zijn niet 
aangetroffen. Algemeen voorkomende soorten (tabel 1) kunnen voorkomen.  
 
Vleermuizen 
De opstallen kunnen door vleermuizen worden gebruikt om er te verblijven en voort 
te planten. Er dient in dit kader een nader onderzoek naar vleermuizen plaats te 
vinden conform het vleermuizenprotocol.  
                                          
5 Quickscan flora en fauna Gronden van zalencentrum De Vicary te Ochten (EcoTierra – ecologisch 
adviesbureau, 30 mei 2016) 
 

Figuur 15: Ligging plangebied in relatie tot het 
Natura2000-gebied ‘Rijntakken’ (bron: Quickscan flora en 
fauna Gronden van zalencentrum De Vicary te Ochten 
EcoTierra) 



 NL.IMRO.1740.bpOClocatievicary-vop1  
     

45

Significant foerageergebied of vliegroutes gaan door de ingreep niet verloren. 
 
Amfibieën, reptielen en vissen 
Er zijn geen vaste verblijf- en/of voortplantingsplaatsen of exemplaren van streng 
en strikt beschermde overige soorten waargenomen. 
 
Ongewervelden/ overige soorten 
Er zijn geen vaste verblijf- en/of voortplantingsplaatsen of exemplaren van streng 
en strikt beschermde overige soorten waargenomen. 
 
Op basis van de bevindingen kan geconcludeerd worden dat in de huidige situatie 
procedurele gevolgen niet zijn uit te sluiten.  
 Nader onderzoek vleermuizen dient uit te maken of er een ontheffing Flora- en 

faunawet noodzakelijk is;  
 Het nader onderzoek was ten tijde van het opstellen van de rapportage van de 

quickscan reeds in werking gezet;  
 Er worden geen uitkomsten verwacht waardoor de bestemmingsplanwijziging in 

gevaar kan komen;  
 Op basis van de zorgplicht volgens artikel 2 van de Flora- en faunawet dient bij 

de uitvoering van de werkzaamheden voldoende zorg in acht te worden 
genomen voor in het wild levende dieren en hun leefomgeving;  

 Voor algemeen voorkomende soorten (tabel 1) geldt een algemene vrijstelling 
als het ruimtelijke ingrepen betreft.  

 
Nader onderzoek vleermuizen 
Op grond van de resultaten en conclusies uit quickscan flora en fauna is een nader 
onderzoek6 uitgevoerd in verband met de aanwezigheid van potentiële 
verblijfplaatsen van vleermuizen in de gebouwen. 
De rapportage van het aanvullende onderzoek is gebaseerd op een 
bronnenonderzoek en diverse veldbezoeken. Deze veldbezoeken zijn conform de 
vigerende protocollen en onderzoeksstrategieën uitgevoerd en hebben op diverse 
data in de periode mei - september 2016 plaatsgevonden. 
Ook de rapportage van het aanvullende onderzoek is integraal als bijlage bij de 
deze plantoelichting opgenomen. De belangrijkste conclusies worden hieronder 
weergegeven. 
 
Binnen het plangebied zijn geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen vastgesteld. 
Hoewel er door de gewone dwergvleermuis binnen en nabij het plangebied 
gefoerageerd wordt, zijn er voldoende foerageergebieden nabij. Het plangebied 
betreft dan ook geen significant foerageergebied. Ook zijn er binnen het plangebied 
geen significante vliegroutes aanwezig.  
Er zijn derhalve geen procedurele gevolgen te verwachten aangaande de 
voorgenomen ingrepen. Met andere woorden, er hoeft geen ontheffing Flora- en 
faunawet te worden aangevraagd. 
Wel is de algemene zorgplicht te allen tijde van toepassing. Deze geldt ook voor de 
niet specifiek onderzochte soorten. 
 
5.5.5 Conclusie 
Op grond van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat er geen belemmeringen 
zijn voor het bestemmingsplan, bezien vanuit het aspect ecologie.  
                                          
6 Nader onderzoek vleermuizen - Gronden van zalencentrum De Vicary te Ochten  (EcoTierra – 
ecologisch adviesbureau, 29 oktober 2016) 
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5.6 Leidingen 

Voor planologisch relevante leidingen gelden verschillende beschermings- en 
veiligheidsafstanden waar in de bestemmingslegging van onder andere nieuwe 
functies rekening mee moet worden gehouden.  
Op het perceel zijn geen planologisch relevante kabels en leidingen aanwezig. Ook 
in de nabijheid van het plangebied zijn geen leidingen met gevaarlijke stoffen 
aanwezig (zie hiervoor ook paragraaf 5.2.3 van deze plantoelichting). Kabels en 
leidingen vormen derhalve geen belemmering voor de uitvoering van het 
bestemmingsplan. 
 

5.7 Overig 

Op een onbekend aantal plaatsen in Nederland liggen nog bommen en andere 
munitie uit de Tweede Wereldoorlog in de grond en onder water. In de oorlog is in 
en rond Ochten zwaar gevochten. Om eventuele problemen tijdens de bouw te 
voorkomen, dient een onderzoek naar de aanwezigheid van niet gesprongen 
explosieven (blindgangers) uitgevoerd te worden. 
Dit onderzoek, conform het Werkveldspecifiek Certificatieschema voor het 
systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE), zal net als bij 
de recente ontwikkeling van de Aldi-supermarkt worden uitgevoerd als het gehele 
terrein vrij is van verharding en gebouwen (anno 1945). 
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6 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

6.1 Algemeen 

Tegelijkertijd met de vaststelling van een bestemmingsplan moeten 
exploitatieplannen (ex. art. 6.12 Wro) worden vastgesteld. Op basis van het 
exploitatieplan kunnen (plan)kosten worden verhaald. 
 
Een exploitatieplan hoeft niet opgesteld te worden bij een bestemmingsplan met 
enkel conserverende bestemmingen of wijzigingsbevoegdheden. Een exploitatieplan 
hoeft ook niet opgesteld te worden als het kostenverhaal ‘anderszins verzekerd’ is, 
door middel van bijvoorbeeld anterieure overeenkomsten of als de gemeente 
eigenaar is van de gronden.  
 

6.2 Relatie met het plan 

Voorliggend bestemmingsplan beoogt de herontwikkeling van het dorpshuis / 
ontmoetingscentrum ‘De Vicary  en de verplaatsing van de supermarkt aan het 
Dokter M. Van Drielplein in de kern Ochten mogelijk te maken.  
 
Het ontwikkelingsplan betreft een particulier initiatief waaraan in beginsel geen 
kosten voor de gemeente zijn verbonden, afgezien van kosten van het ambtelijk 
apparaat voor de begeleiding en toetsing van aanvragen. Deze 
worden door middel van leges gedekt. 
Ook de kosten voor het opstellen van dit bestemmingsplan en eventuele 
planschadekosten ex artikel 6.1 Wro komen voor rekening van initiatiefnemer. 
 
Tussen de initiatiefnemer en de gemeente Neder-Betuwe zal een anterieure 
overeenkomst afgesloten worden waarin het kostenverhaal wordt vastgelegd. 
Dit betekent dat wordt afgezien van het vaststellen van een exploitatieplan ex 
artikel 6.12 Wro, omdat dekking van het kostenverhaal anderszins verzekerd is.  
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7 HET JURIDISCH PLAN 

7.1 Algemeen 

7.1.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk geeft inzicht hoe de nieuwe situatie is vertaald in juridisch bindende 
regels, met hieraan gekoppeld een verbeelding. De regels bevatten het juridische 
instrumentarium voor de gebruiksmogelijkheden en bouwmogelijkheden. De 
verbeelding heeft een ondersteunende rol voor de toepassing van deze regels 
evenals de functie van visualisering van de bestemmingen. De toelichting heeft 
geen juridisch bindende werking, maar heeft wel een belangrijke functie bij de 
onderbouwing van het plan en soms voor de uitleg van bepaalde bestemmingen en 
regels.  
 
Het belangrijkste onderdeel van een bestemmingsplan is de bestemming. Aan alle 
in het plan begrepen gronden worden ten behoeve van een goede ruimtelijke 
ordening bestemmingen toegewezen. Zo nodig worden aan deze bestemmingen 
regels gekoppeld omtrent het gebruik van de in het plan begrepen gronden en van 
de zich daarop bevindende opstallen. Naast de bestemmingen kunnen ook 
dubbelbestemmingen voorkomen. Deze overlappen de 'gewone' bestemmingen en 
geven eigen regels, waarbij er sprake is van een rangorde tussen de bestemmingen 
en de dubbelbestemmingen. 
 
Bij bestemmingen kunnen aanduidingen voorkomen met als doel bepaalde zaken 
nader of specifieker te regelen. Aanduidingen zijn terug te vinden op de (analoge) 
verbeelding en hebben een juridische betekenis in het bestemmingsplan. Alle 
overige op de (analoge) verbeelding voorkomende zaken worden verklaringen 
genoemd. Verklaringen hebben geen juridische betekenis, maar zijn op de 
(analoge) verbeelding opgenomen om deze beter leesbaar te maken (bijvoorbeeld 
topografische ondergrond). Verklaringen worden in de digitale verbeelding niet 
uitgewisseld, waardoor die informatie de burger via de digitale weg niet zal 
bereiken. 
 
7.1.2 Digitaliseringsvereisten 
Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn ook 
digitaliserings- verplichtingen aan een bestemmingsplan gesteld. De regels en de 
verbeelding dienen daarom te zijn opgesteld volgens IMRO en SVBP, onderdeel van 
de zogenaamde RO Standaarden.  
IMRO staat voor Informatie Model Ruimtelijke Ordening en heeft betrekking op de 
inrichting van de ruimtelijke instrumenten van de Wro. Het is het informatiemodel 
voor het opstellen en het uitwisselen van visies, plannen, besluiten, verordeningen 
en algemene regels op alle bestuurlijke niveaus. Het model is geschikt voor 
uitwisseling van informatie tussen de organisaties op het gebied van de ruimtelijke 
ordening en aanverwante werkterreinen.  
SVBP staat voor Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen. Doel van deze 
standaard is het op vergelijkbare wijze inrichten, vormgeven en verbeelden van 
bestemmingsplannen en de daarbij behorende uitwerkings- en wijzigingsbesluiten. 
 
Vanaf 1 juli 2013 zijn de RO Standaarden 2012, als opvolger van de RO 
Standaarden 2008, verplicht. Concreet betekent dit dat nieuwe 
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bestemmingsplannen vanaf die datum volgens deze nieuwe standaard opgesteld en 
gepubliceerd moeten worden. 
Het voorliggende bestemmingsplan is overeenkomstig deze nieuwe vereisten 
opgesteld en is hiermee gereed om digitaal beschikbaar te stellen voor een ieder. 
 

7.2 Opbouw regels en verbeelding 

7.2.1 Regels 
Zoals gezegd is voor de planregels de gestandaardiseerde opbouw uit de SVBP2012 
aangehouden. Daarbij is een standaard hoofdstukindeling gehanteerd die begint 
met Inleidende regels (begrippen en wijze van meten), vervolgens met de 
bestemmingsregels, de algemene regels (de regels die voor alle bestemmingen 
gelden) en de overgangs- en slotregels. Daarbij staan de verschillende 
bestemmingen op alfabetische volgorde. 
 
Ook de regels van een bestemming kennen een standaardopbouw en worden als 
volgt benoemd:  

- Bestemmingsomschrijving; 
- Bouwregels; 
- Nadere eisen; 
- Afwijking van de bouwregels; 
- Specifieke gebruiksregels; 
- Afwijking van de gebruiksregels; 
- Omgevingsvergunning voor de uitvoering van werken, geen bouwwerk zijnde, 

en van werkzaamheden; 
- Wijzigingsbevoegdheid. 

 
Opgemerkt wordt dat een bestemmingsregel niet alle elementen bevat, dit verschilt 
per bestemming. 
 
Naast de SVBP2012 speelt ook de afstemming met de aangrenzende 
bestemmingsplannen ‘Kern Ochten Centrum’ en ‘Aldi Ochten’ een belangrijke rol. 
Vooral de opbouw en formulering van de regels is hierbij van belang.  
 
7.2.2 Analoge verbeelding (plankaart) 
Voor de ondergrond van de analoge verbeelding is gebruik gemaakt van de 
Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN). Straatnamen en huisnummers zijn 
op de analoge verbeelding weergegeven. Deze kaart heeft een schaal van 1:1000. 
In de legenda van de verbeelding is de versie van het bestemmingsplan vermeld 
(voorontwerp/ontwerp/vastgesteld). Verder staat de noordpijl in de legenda 
aangegeven.  
 
De analoge verbeelding (plankaart) is verder opgesteld volgens de Praktijkrichtlijn 
Analoge Bestemmingsplan Kaart (PRABPK2012). 
Hieruit volgen diverse verplichtingen voor wat betreft de verbeelding, zoals de kleur 
van de ondergrond (grijs) en minimaal weer te geven aspecten op de ondergrond. 
Ook de diverse kleuren van de bestemmingen, alsmede de verhouding van de op 
de verbeelding voorkomende lijndiktes zijn verplicht voorgeschreven.  
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7.3 Toelichting afzonderlijke bestemmingen en artikelen 

Artikel 1 en 2 Begrippen en wijze van meten 
Voor de begripsomschrijvingen en wijze van meten is aangesloten bij het SVBP2012 
en het bestemmingsplan ‘Kern Ochten Centrum’.   
 
Artikel 3 Detailhandel 
Deze bestemming is opgenomen voor de te realiseren supermarkt. Andere 
detailhandelsfuncties zijn niet toegestaan.  
Verder zijn de laad- en losactiviteiten van goederen voor de supermarkt uitsluitend 
toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'laad- en losplaats’ (ll). 
In de huidige economische tendensen vervagen branches en wordt het onderscheid 
tussen winkels en dienstverlening vaak minder duidelijk. Om deze reden is in de 
regels een afwijkingsbepaling opgenomen voor de functie dienstverlening. Deze 
regeling sluit aan bij de direct aangrenzende bestemmingsplannen. 
 
In de bouwregels is bepaald dat de gebouwen binnen het bouwvlak moeten worden 
gebouwd en is de toegestane goot- en bouwhoogte nader aangeduid.  
 
Artikel 4 Gemengd 
Deze bestemming heeft betrekking op het gedeelte van het buurtcentrum ‘De 
Vicary’. Binnen deze bestemming is zijn horeca-activiteiten uit categorie 1 en 2a 
toegestaan, alsmede een zaalaccommodaties. Het nieuwe gebouw dient binnen het 
aangeduide bouwvlak opgericht te worden.  
De bestemmingsregeling, alsook de bouwregels, sluiten aan bij het 
bestemmingsplan ‘Kern Ochten Centrum’. 
 
Artikel 5 Verkeer – Verblijfsgebied 
De bestemming ‘Verkeer – Verblijfsgebied’ betreft de openbaar toegankelijke 
wegen en paden. Naast verkeer- en verblijfsdoeleinden (zoals 
parkeervoorzieningen) zijn ook groenvoorzieningen zonder meer toegestaan. 
 
Artikel 6 Waarde - Archeologie 2 
De voor ‘Waarde-Archeologie 2’ aangewezen gronden zijn behalve voor de andere 
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van 
gronden met een archeologische verwachting in verband met de historische 
dorpskern.  
 
In de regels van deze bestemming is bepaald dat voor het oprichten van 
bouwwerken eerst archeologisch onderzoek moet worden verricht, tenzij de 
bodemingrepen niet dieper gaan dan 30 cm onder het bestaande maaiveld of de 
betreffende bouwwerken een oppervlakte hebben van niet meer dan 50 m².  
 
In de bestemming geldt ook een omgevingsvergunningenstelsel voor het uitvoeren 
van werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden voor de bescherming van 
de archeologische waarden. Alleen als er archeologisch onderzoek is verricht kan 
een vergunning worden verkregen. Uitgezonderd van de vergunningplicht zijn 
onder meer werken en werkzaamheden die behoren tot het normale onderhoud en 
beheer van de gronden, evenals werken en werkzaamheden die niet dieper gaan 
dan 30 cm onder het bestaande maaiveld of die een oppervlakte hebben van niet 
meer dan 50 m². 
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Artikel 7 Waarde - Archeologie 3 
De voor ‘Waarde-Archeologie 3’ aangewezen gronden zijn behalve voor de andere 
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van 
gronden met een archeologische verwachting in verband met de ligging op oude 
woongronden.  
Net als in de dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie 2’ is een vergunningplicht 
opgenomen, met dien verstande dat de ondergrens voor een vergunningplicht voor 
archeologisch onderzoek op 100 m² is gesteld.  
 
Artikel 8 Waarde - Archeologie 4 
De voor ‘Waarde-Archeologie 4’ aangewezen gronden zijn behalve voor de andere 
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van 
gronden met een hoge archeologische verwachting.  
Net als in de dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie 2’ is een vergunningplicht 
opgenomen, met dien verstande dat de ondergrens voor een vergunningplicht voor 
archeologisch onderzoek op 500 m² is gesteld.  
 
Artikel 9 Anti-dubbeltelregel 
De anti-dubbeltelregel beoogt te voorkomen dat door het herhaaldelijk gebruik van 
dezelfde oppervlakte van gronden als berekeningsgrondslag voor de 
oppervlaktebepaling van met name gebouwen, er op het betreffende of het 
aangrenzende perceel een situatie ontstaat die in strijd is met het 
bestemmingsplan. Door het "overhevelen" van gronden tussen percelen, via al of 
niet tijdelijke huurcontracten of eigendomsoverdrachten, zou op een van de 
percelen of op alle betrokken percelen uiteindelijk een bebouwde oppervlakte 
kunnen ontstaan, die groter is dan het bestemmingsplan blijkens de regels beoogt 
toe te staan.  
 
Artikel 10 Algemene afwijkingsregels 
De regels bevatten een algemene afwijkingsbevoegdheid om binnen de 
verkeersbestemming tijdelijk een langdurig evenement toe te kunnen staan. Deze 
regeling is afgestemd op de aangrenzende bestemmingsplannen. 
 
Artikel 11 Overige regels 
In dit artikel is geborgd dat er voldoende parkeerplaatsen worden aangelegd en in 
stand worden gehouden. Daarbij is onderscheid gemaakt in een parkeerregeling die 
gekoppeld is aan het bouwen enerzijds, en aan het gebruik anderzijds.  
Specifiek voor de beoogde supermarkt en het nieuwe buurtcentrum zijn 
parkeernormen vastgelegd, gebaseerd op het parkeeronderzoek (de 
parkeerbalans). Voor de overige functies die in het plan mogelijk worden gemaakt 
is een koppeling gelegd met de ‘Nota Parkeerbeleid’ van de gemeente.  
 
Artikel 12 Overgangsrecht  
Voor de redactie van het overgangsrecht geldt het Besluit ruimtelijke ordening. 
Bebouwing die niet voldoet aan de bepalingen van dit bestemmingsplan is onder 
het overgangsrecht gebracht. Een geringe uitbreiding van de bebouwing wordt 
mogelijk gemaakt. 
Het gebruik van gronden en opstallen dat in strijd is met dit bestemmingsplan op 
het tijdstip van inwerkingtreding, mag in beginsel worden voortgezet. Wijziging van 
dit strijdige gebruik is verboden, indien de afwijking van het plan wordt vergroot. 
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Indien het strijdig gebruik, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor 
een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik 
daarna te hervatten of te laten hervatten. 
 
Artikel 13 Slotregel 
Bij deze regel is vermeld hoe het plan kan worden aangehaald. 
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8 OVERLEG EN INSPRAAK  

8.1 Overleg ex artikel 3.1.1 Bro en inspraak 

PM 
 

8.2 Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 

De formele bestemmingsplanprocedure start met de ter inzage legging van het 
ontwerpbestemmingsplan. Volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening is op 
de voorbereiding van een bestemmingsplan het bepaalde in afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat het college van 
burgemeester en wethouders het ontwerp van het te nemen besluit, met de daarop 
betrekking hebbende stukken, voor een periode van 6 weken ter inzage dient te 
leggen. Gedurende deze periode kan een ieder zienswijzen naar voren brengen.  
Daarna neemt de Gemeenteraad een besluit over de vaststelling van het 
bestemmingsplan en neemt daarbij ook een standpunt in met betrekking tot 
eventueel ingediende zienswijzen. Vervolgens wordt het vaststellingsbesluit ter 
inzage gelegd. 
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