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1.

Inleiding

1.1

Aanleiding

De heer van Uytert heeft uitbreidingsplannen voor zijn agrarisch bedrijf. Het bedrijf is gericht op de fokkerij en de
opfokkerij van paarden en bezit een hengstenstation, dressuurstal en een paardenfokkerij. Belangrijkste doel van de
uitbreiding is het behoud van de Europese certificering voor hengstenstations. Hiervoor is de bouw van een aparte
hengsten- en merriestal noodzakelijk.
Binnen het vigerende bestemmingsplan kunnen de uitbreidingsplannen geen doorgang vinden. Het huidige
bestemmingsvlak waar op gebouwd mag worden belemmert een optimale bedrijfsinrichting. Om het plan te kunnen
uitvoeren is een Partiële Herziening van het bestemmingsplan Buitengebied, binnendijks deel van de gemeente
Maasdriel noodzakelijk.
De herziening gaat vooral om vergroting en aanpassing van het bouwvlak. In het bijzonder gaat het om aanpassing
van artikel 4.5.2 lid J. Artikel 4 betreft gebieden met de bestemming ’Agrarisch gebied met landschaps- en
cultuurhistorische waarden’. De wijzigingsbepaling in artikel 4.5.2 lid J beperkt de maximale omvang van een
bouwvlak tot 1,5 ha. Dit is onvoldoende om de plannen te kunnen uitvoeren.
DLV Bouw, Milieu en Techniek BV heeft een rapport opgesteld over de uitbreidingsplannen (DLV, projectleider G.
Knol, 11 oktober 2006). De dienst REW, Landbouwkundig Advies van de Provincie Gelderland heeft dit rapport
beoordeeld en een positief advies uitgebracht over de noodzaak van bedrijfsvergroting aan de gemeente Maasdriel
(febr. 2007). Naast een beschrijving van het initiatief wordt in deze toelichting ingegaan op de relatie met de
omgeving, overheidsbeleid en wetgeving.

1.2

Ligging en begrenzing plangebied

Heerewaarden maakt deel uit van de gemeente Maasdriel in Gelderland en ligt op de rand van de Bommelerwaard
en het land van Maas en Waal. Heerewaarden heeft ongeveer 1500 inwoners. Het plangebied ligt in kadastrale
gemeente Heerewaarden, sectie C. Het betreft de perceelsnummers: 2218 ca 16.525 m2 groot, 1732 ca. 1.920 m2
en 1733 ca 11.115 m2 groot en 2331 ca. 38.500 m2 groot.
De heer van Uytert is eigenaar van perceel 2218 en 2331 en is erfpachter van de percelen 1732 en 1733. Perceel
1732 is in eigendom van de pastorie van Heerewaarden. Perceel 1733 is in eigendom van de kerk van Heerewaarden
(Nederduitsch Hervormde Gemeente). Op perceel 2218 bevinden zich de bedrijfsgebouwen en een woning. De
percelen 1732 en 1733 zijn in gebruik als uitloopweiden.

1.3

Onderdelen Partiële Herziening

Deze Partiële Herziening bestaat uit een toelichting, aanpassing op de voorschriften, een plankaart en bijlagen. De
bijlagen worden geacht deel uit te maken van de toelichting. In de toelichting zijn de conclusies van de verschillende
onderzoeksrapporten opgenomen. De voorschriften en plankaart vormen de juridisch bindende elementen van deze
Partiële Herziening.

1.4

Vigerend Bestemmingsplan

1.4.1

Buitengebied-Binnendijks deel, gemeente Maasdriel

Het plangebied valt onder het bestemmingsplan 'Buitengebied, Binnendijks Deel' zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Maasdriel op 22 februari 2006 en gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 17
oktober 2006. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden na uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State (ABRvS) op 13 februari 2008, zaaknummer 200608739/1. Ten aanzien van de bestemming op
het perceel van van Uytert heeft deze ABRvS-uitspraak geen wijzigingen tot gevolg gehad. Voor onderhavig perceel
zijn de plankaart en voorschriften van 22 februari 2006 van kracht en vormen het planologisch regime waarbinnen
het de activiteiten van het agrarisch bedrijf plaatsvinden.
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Het plangebied heeft momenteel de bestemming ’Agrarisch gebied met landschaps- en cultuurhistorische waarden’’
met toegevoegd bouwperceel. Deze bestemming wordt in artikel 4 van de voorschriften nader beschreven.
Het huidige bouwvlak bedraagt ruim 2 ha. Het vigerende bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot vergroting of
vormverandering van een agrarisch bedrijf tot een omvang van maximaal 1,5 ha. Aanpassing van het bouwvlak via
een binnenplanse procedure is niet mogelijk omdat het perceel de maximale maat al overschrijdt. Een Partiële
Herziening van het bestemmingsplan is nodig om de uitbreidingsplannen te kunnen realiseren.

1.5

Leeswijzer

De toelichting is opgebouwd uit 7 hoofdstukken. Het inleidende hoofdstuk 1 beschrijft de bestaande situatie. In
hoofdstuk 2 wordt het beleidskader weergegeven, waarna in hoofdstuk 3 de planbeschrijving aan de orde komt. In
hoofdstuk 4 wordt de haalbaarheid van het plan aangetoond voor wat betreft milieuaspecten, zoals o.a, water,
archeologie, flora en fauna. Hoofdstuk 5 geeft een toelichting op de juridische planopzet en hoofdstuk 6 geeft
informatie over de economische uitvoerbaarheid. Hoofdstuk 7 ten slotte gaat in op de maatschappelijke
uitvoerbaarheid.

2.

Beleidskader

2.1

Europees en Rijksbeleid

2.1.1

Nota Ruimte

In de Nota ruimte wordt het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020. De Nota is begin 2006 formeel in
werking getreden. De Nota Ruimte geldt als deel vier van de PKB Nationaal Ruimtelijk Beleid, zoals aangegeven in de
Wet op de Ruimtelijke Ordening. De Nota Ruimte is de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Het doel is
een sterke economie, een veilige en leefbare samenleving en een aantrekkelijk land. Onder het motto 'decentraal wat
kan, centraal wat moet' verschuift het accent van het stellen van ruimtelijke beperkingen naar het stimuleren van
gewenste ontwikkelingen. De Nota Ruimte ondersteunt gebiedsgerichte ontwikkeling waarin alle betrokken partijen
kunnen participeren. Het Rijk richt zijn aandacht met name op de Nationale Ruimtelijke hoofdstructuur. Het gaat
daarbij bijvoorbeeld om versterking van de dynamiek in de nationale stedelijke netwerken en om waarborging van de
kwaliteit van de Ecologische Hoofdstructuur en de nationale landschappen, stedelijke netwerken en om waarborging
van de kwaliteit van de Ecologische Hoofdstructuur en de nationale landschappen
lHeerewaarden valt buiten de Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur. De Nota Ruimte is geen direct relevant

beoordelingskader. Wél zijn in de nota regels opgenomen om te zorgen voor een generieke basiskwaliteit (o.a.
luchtkwaliteit, externe veiligheid). De eisen die gesteld worden voor de generieke basiskwaliteit worden in het
milieukundige hoofdstuk (hoofdstuk 5) behandeld. De Nota Ruimte bevat ook teksten over ontwikkelingsplanologie
en versterking van het draagvlak voor voorzieningen.

2.1.2

Nota Belvedere

In 1999 presenteerden de ministeries van OCW, LNV, VROM en V&W samen de nota Belvedere over cultuurhistorie
in de ruimtelijke inrichting. Belvedere stimuleert ontwerpers, cultuurhistorici en beleidsmakers om op een nieuwe
manier te denken over de waarde van cultuurhistorie in onze leefomgeving en over de mogelijkheden om
cultuurhistorie te behouden door het offensief te gebruiken in ruimtelijke ontwikkelingen. Deze strategie heet
‘behoud door ontwikkeling' en biedt kansen voor een nieuw leven voor de cultuurhistorie en voor hoge kwaliteit van
ontwerp en uitvoering.
’Behoud door ontwikkeling' betekent dat cultuurhistorici, beleidsmakers en ontwerpers de cultuurhistorie bewust als
inspiratiebron gebruiken voor meer kwaliteit en een sterkere identiteit in ruimtelijke ontwikkelingen. Op deze manier
wordt niet alleen de cultuurhistorie behouden maar geeft het ook een kwaliteitsimpuls aan de ontwikkelingen.
In de zogeheten Belvederegebieden zijn de cultuurhistorische waarden - archeologie, historische geografie,
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stedebouw en architectuur - van grote waarde. In de Nota Belevedere staan alle Belvederegebieden beschreven en
wordt aangegeven waaruit de hoge cultuurhistorische waarden bestaan en wat dit betekent voor de wenselijke en
mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen.
Het rijk verplichtte zich om de Belvederegebieden mee te nemen in de aanwijzing van Nationale Landschappen.
Inmiddels is dat gebeurd. Vanuit het Rijk gezien hebben de Belvederegebieden geen status. Provincies en gemeenten
zijn verantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering van het beleid voor de Nationale Landschappen.
lDe ligging in het Belvederegebied vraagt om extra aandacht voor een zorgvuldige inpassing van de
bedrijfsgebouwen en bijbehorend erf in het landschap. Hiermee wordt bij de uitwerking van de plannen rekening
gehouden.

2.1.2

Agenda voor een Vitaal Platteland

De Agenda voor een Vitaal Platteland is een beleidsnota, opgesteld in 2004, door het ministerie van LNV. De nota
richt zich op de economische, ecologische en sociaal-culturele aspecten van het platteland. Uitgangspunt is een
beleid dat gericht is op een leefbaar platteland met de functies leven, wonen en genieten en op een vitale en
duurzame agrarische sector. Het plattelandsbeleid van de overheid richt zich op een brede plattelandseconomie,
uitbreidende agrarische (neven)functies, blijvende grondgebondenheid, identiteit van het landschap, toeristische en
recreatieve sector, meer vrouwelijke ondernemers en blijvende activiteiten in agrarische probleemgebieden.
lHet agrarisch bedrijf van de fam. van Uytert kan aan deze aandachtspunten uit de Agenda een positieve
bijdrage leveren.

2.1.2

Beleidslijn grote rivieren

De Beleidslijn grote rivieren bevat een kader voor het beoordelen van nieuwe activiteiten in het rivierbed van de
grote rivieren. Het kader is opgesteld vanuit rivierkundig én ruimtelijk oogpunt. De Beleidslijn geldt vanaf 2007 en is
de opvolger van de Beleidslijn ruimte voor de rivier. Voor de Beleidslijn grote rivieren gelden twee concrete
doelstellingen:
de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed behouden;
ontwikkelingen tegengaan die de rivierverruiming nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken.
lIn het rivierengebied zijn gebieden benoemd als ’Stroomvoerend regime’, ’Bergend regime’ of als ’artikel 2a

gebied’. Voor deze gebieden zijn verschillende kaders beschreven met daarin de planologische ruimte voor nieuwe
activiteiten. Het plangebied valt niet binnen een door de Beleidslijn gegrensd gebied.
2.1.3

Bestemmingsplannen en de nieuwe Wet Wro

Sinds 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking. De oude Wet op de Ruimtelijke Ordening
(afgekort WRO) stamt uit 1965. Via de nieuwe Wro krijgen rijk, provincie en gemeenten een grotere
verantwoordelijkheid voor het eigen ruimtelijk beleid met nieuwe wettelijk instrumenten.
Rijk, provincies en gemeenten stellen nu structuurvisies op. Dit is een strategisch beleidsdocument over de
ruimtelijke ontwikkelingen in een bepaald gebied. Een structuurvisie komt in de plaats van drie andere
beleidsdocumenten: de planologische kernbeslissing (Rijk), het streekplan (provincie) en het structuurplan
(gemeente). Beleidsdoelen uit de structuurvisie worden gerealiseerd in het bestemmingsplan. Rijk en provincie
kunnen gemeenten algemene regels geven, die de gemeente in acht moet nemen. Vinden Rijk en provincie dat ze
zelf verantwoordelijk zijn voor een bepaalde ontwikkeling of gebied, dan kunnen ze zelf het bestemmingsplan
vaststellen.
De gemeente stelt in principe het bestemmingsplan zelf op. Wel is het binnen de nieuwe Wro mogelijk een zgn
Postzegel-bestemmingsplan in te dienen. Dit is te vergelijken met de procedure van een Partiële Herziening volgens
de oude WRO.
lDoor de lange looptijd van het traject is het mogelijk dit plan nog onder de WRO in procedure te brengen. In

overleg met de gemeente Maasdriel is besloten om voor een snelle voortgang van het project, voor dit plan de
procedure van een Partiële Herziening volgens de oude WRO te volgen.
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2.2

Provinciaal en regionaal beleid

2.2.1

Structuurvisie Gelderland 2005

In de structuurvisie ‘Gelderland 2005’ wordt uitgegaan van de sturingsfilosofie die ook in de Nota Ruimte wordt
gehanteerd: ‘Decentraal wat kan, centraal wat moet’. Een onderscheid wordt gemaakt tussen het provinciaal belang
en het domein van de gemeente. De Provincie is vooral verantwoordelijk voor stedelijke functies en infrastructuur
(rood raamwerk), natuur en water (groenblauwe raamwerk). De gemeenten en de regio’s richten zich vooral op het
multifunctioneel gebied.
Op de streekplankaart ruimtelijke structuur van de provincie Gelderland is te zien dat het plangebied is benoemd als
multifunctioneel gebied. In het multifunctionele gebied vindt beperkte bemoeienis van de provincie plaats. Hier
heeft de provincie geen eigen belangen geformuleerd. Het staat gemeenten vrij hier zelf het ruimtelijk beleid te
bepalen. Wel wil de provincie dat gemeenten rekening houden met waardevolle landschappen in deze gebieden.
lHet plangebied is niet aangewezen als waardevol landschap.

Ten aanzien van water is in de Structuurvisie Gelderland 2005 het volgende beleid opgenomen:
ruimte reserveren voor water;
l
rekening houden met extreme rivierafvoeren;
l
water vasthouden – bergen – afvoeren;
l
water niet vervuilen, zuinig gebruiken, hergebruiken en schoonmaken;
l
door klimatologische veranderingen zal in een aantal gebieden de grondwaterstand hoger worden. In de
risicogebieden voor wateroverlast als gevolg van een toenemende fluctuatie van de grondwaterstand
dienen gemeenten in hun ruimtelijke plannen de kansen op wateroverlast te beperken.
l

2.2.2

Waterhuishoudingsplan 2005 – 2009

Het waterbeleid van de provincie staat in het derde Waterhuishoudingsplan (WHP3). Het valt uiteen in beleid voor
de lange en middellange termijn, en maatregelen die in de planperiode 2005-2009 genomen worden.
De hoofdlijnen van de lange termijn tot 2030:
veiligheid tegen hoogwater,
droge voeten en water voor droge tijden,
natte natuur,
schoon water in gebieden,
schoon water uit de kraan.
Voor de middellange termijn tot 2015 is het beleid gebiedsgericht uitgewerkt in drie onderdelen:
Provinciebreed basisbeleid,
Aanvullend beleid in actiegebieden,
Gebiedsgericht grondwaterbeheer.
Het Waterhuishoudingsplan hanteert de volgende uitgangspunten:
vasthouden –bergen –afvoeren, met de nadruk op het vasthouden van water;
afkoppelen waar mogelijk;
infiltreren waar mogelijk, gezien de bodem en het grondwatersysteem;
in nieuwe stedelijke uitbreidingen worden regenwater en afvalwater gescheiden afgevoerd;
elke verandering van het rioolstelsel (door stadsvernieuwing, renovatie van weg en riool enz.) leidt tot
scheiden van regen- en afvalwater;
binnen het stedelijk gebied is het doel om het chemische bestrijdingsmiddelengebruik en het gebruik van
uitlogende bouwmetalen terug te dringen;
voorgenomen activiteiten beïnvloeden de geohydrologie niet: scheidende lagen blijven intact;
geen effecten bij (ondergronds) bouwen.
lBij de uitvoering van de plannen wordt in overleg met de waterbeheerder zorg gedragen voor een goede

waterafvoer. Uiteraard wordt zorggedragen voor een gescheiden afvoer van afval- en hemelwater.
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2.2.3

Structuurvisie Rivierenland 2004 - 2015

De Structuurvisie Rivierenland is indertijd opgesteld als bouwsteen in het kader van het Streekplan Gelderland. Voor
wonen en werken acht de structuurvisie het Experiment Ruimtelijk Beleid leidend (tot 2015). De Structuurvisie
Rivierenland 2004-2015 (januari 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. De
ruimtelijke structuurdragers geven de richting aan, waarin verstedelijking, de functies van het landelijk gebied,
verkeer en vervoer, recreatie en toerisme zich in het Rivierenland mogen ontwikkelen, zodat het unieke landschap
met haar contrasten behouden blijft dan wel wordt versterkt. De hoofdinfrastructuur wordt door de regio mede als
leidend gezien voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.
lHet plangebied is op de visiekaart aangegeven als gebied met aandacht voor versterking van de

karakteristieke oeverwallen, waar functiemenging mogelijk is. Het beleid is gericht op het versterken van
onderscheid in het landschapsbeeld tussen de oeverwallen en de kommen. Op de oeverwallen is meer ruimte voor
agrarische ontwikkelingen dan in de kommen, waar sanering van vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing
wenselijk is en buitenopslag wordt tegengegaan.

2.3.

Gemeentelijk beleid

2.3.1

StructuurvisiePlus Maasdriel 2004-2015

De StructuurvisiePlus Maasdriel 2004-2015 is door de gemeenteraad vastgesteld op 8 april 2004. De
StructuurvisiePlus geeft de gemeentelijke kaders voor het beheer en de ontwikkeling van stedelijk en landelijk
gebied. De gemeente Maasdriel bestaat uit een groen, open polderlandschap met een aantal verspreid liggende
dorpen. Tot aan de herindeling voerde elke gemeente zijn eigen beleid met betrekking tot de structuur. Door de
samenvoeging ontstond de behoefte aan meer samenhang en afstemming in de beleidsvisies. Hiervoor is de
StructuurvisiePlus opgesteld. De “Plus”betekent dat in de visie ook inzicht wordt gegeven in specifieke problemen
waar de gemeente tegenaan loopt.
In relatie tot het voornemen is het volgende te lezen in de StructuurvisiePlus:








De cultuurhistorie is één van de rode draden van de ruimtelijke ordening. De Bommelerwaard is door de
provincie aangemerkt als een gebied van de hoogste kwaliteit op het gebied van archeologie, landschap,
bouwkunde en geschiedenis. Deze waarden zijn ook in de gemeente Maasdriel aanwezig. rondom het
plangebied is vooral de samenhang met de rivierdijk van belang.
Een van de ambities betreft het ontwikkelen van nieuwe economische dragers in het landelijk gebied.
Het beleid in het landelijk gebied richt zich op behoud van de agrarische functie in het binnendijkse deel.
Maasdriel is een agrarische gemeente. Over het algemeen zijn in het buitengebied gezonde, goed
uitgeruste bedrijven aanwezig. De ontwikkeling, zoals die zicht in de landbouw voordoen, maken het voor
bedrijven noodzakelijk snel en flexibel in te kunnen spelen op vraag en aanbod. In dat kader kent het nieuw
bestemmingsplan “Buitengebied”bouwblokken waarbij (onder voorwaarden) op flexibele wijze met de de
bouwgrenzen kan worden omgegaan, als dit noodzakelijk is.
Heerewaarden grenst met de achterzijde aan de Maas, hierdoor bestaat een relatief zwakke relatie met deze
rivier. De samenhang met het gebied ten westen van deze kern is matig: aansluitend op de nieuwbouw
bevindt zich een wat rommelig aandoend gebied. Juist deze zone bepaalt door de open opbouw en de
ligging aan de van Heemstraweg het imago van Heerewaarden. Versterking van de kwaliteit van dit gebied
door landschappelijke vernieuwing kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van het woonen leefmilieu en de toeristische functie.

lDe uitbreidingsplannen van het agrarische bedrijf van de fam. van Uytert zijn ondersteunend voor de
beleidsvisie uit de structuurvisiePlus. Een juiste en zorgvuldige inpassing van het bedrijf in het landschap is daarbij
belangrijk.
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2.3.2

Visie Maasdriel 2020+

De Visie Maasdriel 2020+ is een door de gemeente Maasdriel in juni 2008 opgestelde visie voor de komende
decennia. Doel van de visie is richting te geven aan de lange termijn ontwikkeling van de gemeente. Onder de
lange termijn wordt verstaan het jaar 2020 en verder. De visie beoogt een voor de toekomst heldere profilering
van de gemeente naar eigen burgers en ondernemers. De visie maakt helder waar de gemeente voor staat,
welke ontwikkeling zij ambieert en waarvoor de gemeente zich de komende jaren hard wil maken. Voor de
gemeente Maasdriel is deze visie richtinggevend voor toekomstige beleidsbeslissingen.
In relatie tot het voornemen is het volgende te lezen in de Visie 2020+:




2.3.1

Maasdriel wil gezien worden als agrarische gemeente met ontwikkelingsruimte voor land- en tuinbouw
De gemeente wil bestaande land- en tuinbouwbedrijven in staat stellen zich verder te ontwikkelen
binnen Maasdriel.
Naast bedrijfseconomisch is de agrarische sector ook als drager van het landschap van groot belang voor
de ontwikkeling van Maasdriel. Een goede inpassing in het landschap is een voorwaarde bij de
ontwikkeling van diverse landbouwactiviteiten.
Welstandsnota Maasdriel 2004

Een belangrijke peiler van de welstandsnota is het gebiedsgerichte welstandsbeleid. De gebiedsgerichte
welstandscriteria worden gebruikt voor kleine en middelgrote bouwplannen die zich voegen binnen de bestaande
ruimtelijke structuur van Maasdriel.
De ruimtelijke analyse uit de welstandsnota vormt de basis voor de gebiedsdifferentiatie, gebiedsindeling en de
waardebepaling van de verschillende gebieden. Een gebiedsuitwerking zal bestaan uit een gebiedsbeschrijving,
waardebepaling, ontwikkelingen en beleid, het welstandsniveau en de welstandscriteria. Van elk gebied is op basis
van de aanwezige kwaliteit het gewenste welstandsniveau vastgesteld. De gebiedsgerichte welstandscriteria geven
aan hoe een bouwwerk ’zich moet gedragen’ om in zijn omgeving te passen en welke gewaardeerde karakteristieken
uit de omgeving in het ontwerp moeten worden gebruikt.
Hieronder volgt een korte opsomming van de beoordelingsaspecten die gebruikt zijn bij het opstellen van de
algemene welstandscriteria:

Plaatsing (bestemmingsplan is maatgevend)
 situering van het gebouw in relatie tot verkaveling, rooilijnen, positie en oriëntatie van de
oorspronkelijke of reeds aanwezige bebouwing.
Massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)
binnen een samenhangende ruimtelijke eenheid (buurt, bouw- of woonblok) respecteren van bouwmassa
en hoofdvorm van de oorspronkelijke of reeds aanwezige bebouwing;
 respecteren van de diversiteit in gevelwanden door de variatie aan schakeling en compositie van
bouwmassa's;
 afstemmen van kapvorm en -richting op de belendende bebouwing;
 verbijzonderingen in kapvorm en eventuele accenten in hoogte op specifieke stedenbouwkundig
geëigende locaties zijn mogelijk.


Gevelkarakteristiek
 respecteren van de oorspronkelijke bouwstijl en materialisering bij renovatie of verbouwing.
Detaillering, kleur en materiaal
uitsluiten van sterk met de omgeving contrasterende kleuren en materialen;
hoofdzakelijk gebruik van beton, golfplaat, kunststof en/of metalen beplatingsmateriaal is niet toegestaan.




lBeschrijving plangebied

Het plangebied maakt onderdeel uit van het agrarisch landschap in het buitengebied. Het agrarische landschap is
qua oppervlakte het grootste welstandsgebied van de gemeente. Het agrarische landschap maakt onderdeel uit van
de Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal, waarbij het rivierengebied uit een aantal landschapstypen
bestaat. Buitendijks liggen de uiterwaarden en binnendijks de stroomruggen en het komgrondgebied.
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Voor de beeldbepalende agrarische bedrijfsbebouwing is een aparte aanvullende set welstandscriteria opgesteld.
Deze criteria dienen altijd in samenhang met zowel de algemene set welstandscriteria als de gehele
gebiedsbeschrijving van het desbetreffende deelgebied waarop de bouwaanvraag van toepassing is, te worden
gehanteerd.
Aandachtspunten plangebied
Bij het situeren van de agrarische bedrijfsbebouwing zijn aspecten als kavelafmeting, rangschikking en
bedrijfsvoering bepalend. De geleding die hierdoor ontstaat, kan door juist gesitueerde beplanting versterkt worden.
Belangrijk is, vooral bij versprei den geïsoleerd staande complexen, het gevoel een afgeronde, beschutting biedende
menselijke nederzetting te maken. Dit kan verloren gaan bij te grote volume- en vormverschillen. De invoeging van
het nieuwe volume in het landschap moet echter ook een vanzelfsprekende plaats verkrijgen in het landschap. Van
belang is vanuit welke locaties het complex kan worden waargenomen. Extra aandacht voor de bijzondere ligging
tussen de twee rivierdijken in is belangrijk.
2.3. 2

Wijziging bouwvlak

Volgens het vigerende bestemmingsplan mag de vorm van een agrarisch bouwperceel veranderd worden. Hieraan
zijn enkele voorwaarden verbonden.
Voor dit project zijn de volgende voorwaarden van belang:

de vergroting of vormverandering is noodzakelijk voor de continuïteit of ontwikkeling van het agrarisch
bedrijf (hierover dient tevoren advies te zijn ingewonnen bij een door de gemeenteraad van Maasdriel aan
te wijzen onafhankelijke, agrarische deskundige);

de maximale oppervlakte van het bouwperceel na vergroting bedraagt 1,5 ha;

de breedte van het bouwperceel bedraagt ten minste 30 m;
de verhouding tussen de breedte en de diepte van het bouwperceel bedraag maximaal 1:3 en minimaal 1:1.
lStrijdigheid met het vigerende bestemmingsplan ligt in feit dat het volgens artikel 4.5.2 lid J is toegestaan
een bouwperceel te vergroten en/of van vorm te veranderen tot maximaal 1,5 ha. Dit voorschrift maakt de
uitbreidingsplannen onmogelijk, omdat het huidige bouwperceel de 1,5 ha al overschrijdt.

2.4

Overige relevante beleidsnotities

2.4.1

Handreiking VNG Paardenhouderij en Ruimtelijke Ordening

De vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) heeft in 2006 de handreiking ’Paardenhouderij en ruimtelijke
ordening’ opgesteld. Het is bedoeld als hulpmiddel hoe om te gaan met de paardenhouderij bij het uitvoeren van
gemeentelijk beleid.
Vanaf begin jaren negentig zijn activiteiten in de paardenhouderij groeiend. Agrariërs hebben in de paardenhouderij
een interessante (neven)activiteit gevonden en er vindt specialisatie plaats. Al deze activiteiten kunnen een positieve
bijdrage leveren aan het plattelandsbeleid.
Onderscheid gebruiksgerichte en productiegerichte paardenhouderijen
De paardenhouderij kent een grote diversiteit aan verschijningsvormen. Zo zijn er productiegerichte en
gebruiksgerichte paardenhouderijen.
Productiegerichte paardenhouderijen zijn puur agrarische bedrijven waar het presterende paard centraal staat. In
deze bedrijven worden uitsluitend paarden gefokt, opgefokt, zijn als hengstenhouderij in gebruik of houden
paarden voor de melkproductie. Voor deze bedrijven kan in bestemmingsplannen de ’Agrarische bestemming’
blijven gelden. In dat geval gaat het namelijk uitsluitend om het voortbrengen van producten door middel van het
houden van dieren.
In de productiegerichte paardenhouderij staat het verkrijgen van een product centraal en is er binding met de grond.
Dit begrip is analoog aan het begrip agrarisch (het verkrijgen van een product met een binding aan grond). Dit
verschilt niet van de andere vormen van agrarisch gebruik.
Het op een dergelijke wijze ruimtelijk benoemen van de paardenhouderij voorkomt, dat fok- en opfokbedrijven,
hengstenhouderijen en paardenmelkerijen, in tegenstelling tot de overige agrarische bedrijven, zich binnen
bepaalde (hoofd) bestemmingen niet mogen vestigen.
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Gebruiksgerichte paardenhouderijen zijn primair gericht op de recreërende mens, de ruiter of amazone. Voor deze
bedrijven geldt de bestemming ’Paardenhouderij’. Een groot deel van de bedrijven heeft een mengvorm aan
activiteiten. Het betreft bedrijven die trainings- en africhtingsstallen, de sportstallen, de handelsstallen en de
pensionstallen bezitten. Voor die bedrijven wordt geadviseerd in bestemmingsplannen eveneens de bestemming
’Paardenhouderij’ op te nemen.
lHet bedrijf van de fam. van Uytert betreft een productiegerichte paardenhouderij die uit die hoedanigheid
als agrarisch bedrijf beschouwd kan worden.

3.

Planbeschrijving

3.1

Bestaande bedrijfssituatie

De fam. van Uytert heeft een paardenfokkerij aan de van Heemstraweg 6 te Heerewaarden. Het bedrijf heeft zeven
medewerkers in vaste dienst en biedt plek voor vier stagiaires. De activiteiten zijn primair gericht op het fokken en de
verkoop van paarden. Secundaire activiteiten zijn onder anderen het africhten en trainen van paarden. De
ontwikkeling van het bedrijf is er mede debet aan dat de huisvesting op dit moment ongeschikt is en niet kan worden
voldaan aan de eisen die thans gesteld worden aan een modern agrarisch bedrijf. Het huidige agrarisch bouwperceel
biedt onvoldoende mogelijkheden voor bedrijfsvergroting.
Het huidige bedrijf heeft de beschikking over een gecombineerde merrie- en hengstenstal, die ook gebruikt wordt
om te trainen en als ontvangsthal. Tevens is in dit gebouw inpandige woonruimte gerealiseerd. Er is op het terrein een
paddock een overdekte longeerruimte, een stapmolen en een buitentrainingsruimte aanwezig.

3.2

Gewenste bedrijfssituatie

De paardenfokkerij is erop gericht om door middel van fokken de kwaliteit van de paarden te verbeteren. Om
topkwaliteit te kunnen garanderen worden er steeds hogere eisen gesteld aan hengsten om voor dekking
goedgekeurd te worden. Om de kwaliteit van het sperma te waarborgen en om ziekten te voorkomen zijn er regels
opgesteld en bestaat er een certificeringssysteem voor hengstenstations. Basis hierbij is de Richtlijn 92/65 EEG. In de
certificering worden expliciete eisen gesteld aan de huisvestiging van hengsten. Om deze certificering staande te
kunnen houden worden steeds strengere regels opgesteld. Om het bedrijf goed te laten functioneren en de
certificering te kunnen behouden is de bouw van een separate hengstenstal en een merriestal noodzaak. Door
hiervoor genoemde redenen en de groeiende klantenkring en afzetmarkt is het bedrijf toe aan uitbreiding
De volgende knelpunten beperken momenteel een optimale bedrijfsvoering:
het ontbreken van een separate hengstenstal verhindert het behoud van certificering als Europees
spermawinstation;

de stallingsruimte voor opfokpaarden is te gering;

de stallingsruimte voor gastmerries is te gering;

faciliteiten voor gasten/kopers ontbreken. Dit is voor kopers uit Amerika ongebruikelijk;

er zijn geen faciliteiten voor grooms en/of stagiaires;

de huidige bedrijfswoning is inpandig. Het echtpaar van Uytert zou graag een vrijstaande bedrijfswoning op
het perceel laten bouwen.


De meest optimale situering van de bedrijfsgebouwen ligt deels buiten het huidige toegestane bouwvlak. Insteek
van deze bestemmingsplanherziening is dan ook het wijzigen van de contouren van dit bouwvlak. Het gaat vooral
om het opsplitsen van functies en het opnieuw ordenen ervan. Het bedrijf heeft 20 ha. weidegrond in erfpacht die
naast het huidige bouwperceel liggen. Herordening van het bouwvlak over deze percelen maakt de uitbreidingsplannen mogelijk.

Locatie plangebied en het nieuwe agrarisch bouwperceel
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3.3

Inrichtingsvoorstel

In verband met de plannen heeft de initiatiefnemer aan Ontwerp- en bouwkundig adviesbureau Coppes gevraagd
een inrichtingsvoorstel voor de locatie op te stellen. Het bouwperceel heeft in de nieuwe situatie de beschikking over
een separate hengstenstal met EEG spermawinstation. Dit is ter behoud van de certificering vanuit Europese
regelgeving verplicht. De bedrijfsgebouwen bestaan verder uit een merrie- en jongepaardenstal, een paddock een
presentatieruimte en extra aangelegde parkeerruimte. Uitplaatsing van de bestaande inpandige bedrijfswoning naar
een nieuw te realiseren vrijstaande woning op het terrein maakt deel uit van de plannen.

3.4

Verkeer en parkeren

De beoogde paardenfokkerij betreft een productiegericht bedrijf en kan als een zuiver agrarisch bedrijf gezien
worden. De uitbreidingsplannen bestaan vooral uit het herordenen van de bestaande bedrijfsgebouwen op een
groter bouwvlak. Het hernieuwde bedrijf zal zo goed als geen extra verkeer aantrekken. Het huidige aantal
verkeersbewegingen van het bedrijf bestaat uit de dagelijkse verkeersbewegingen van ca. 7 personeelsleden,
aangevuld met nog enkele verkeersbewegingen per week die bestaan uit het bezoek van een dierenarts, en de
levering van materieel en voer.
Verkeerstelling uit 2007 signaleerden 780 vrachtwagenbewegingen en 6990 motorvoertuigen per werkdag over de
van Heemstraweg ter hoogte van het plangebied. Een toename van het al geringe aantal verkeersbewegingen
veroorzaakt door het bedrijf wordt niet verwacht. Uit de SBI-code 0122 die aan het bedrijf is toegekend is af te lezen
dat bij dit type bedrijf een potentieel geringe verkeersaantrekkende werking wordt verwacht. Net als in de bestaande
situatie worden in de nieuwe situatie de vervoersmiddelen van bewoners, personeel en bezoekers op eigen terrein
geparkeerd. Hiervoor wordt op het terrein voldoende parkeerruimte gereserveerd.

3.5

Rapport DLV Bouw, Milieu en Techniek en advies dienst REW Provincie Gelderland

3.5.1

Rapport DLV

DLV heeft in 2006 een bedrijfsplan opgesteld en daarin de noodzaak voor het bedrijf om uit te breiden belicht. Het
volledige rapport is te vinden in de bijlagen. De conclusie van het onder zoek is:
“Het bouwen van een separate hengstenstal is, vanuit Europese regelgeving noodzakelijk. Daarnaast is er in de
huidige situatie te weinig stalruimte voor de gastmerries. Door de uitbreiding van het aantalhengsten zal dit
ruimtegebrek toenemen. In een periode van 5 jaar kunnen er een aantal bouwwerken gerealiseerd worden waardoor
aan de regelgeving wordt voldaan en de huisvestingsproblemen worden opgelost. Eveneens ontstaat hierdoor een
bedrijfsmatige win/win situatie. Deze investeringen zullen het bedrijfsresultaat sterk ten goede komen. Planologisch
is de beoogde nieuwbouw met een wijzigingsprocedure te realiseren. DLV Paardenhouderij adviseert positief ten
aanzien van de genoemde bouwvoornemens en onderschrijft de noodzaak hiervan“.
3.5.2

Advies dienst REW

De dienst REW, landbouwkundig Advies van de Provincie Gelderland heeft het door DLV opgestelde bedrijfsplan
bestudeerd. en heeft tevens de bedrijfslocatie bezocht. Zij komen in hun advies van 20 februari 2007 tot de conclusie
dat de bedrijfsvergroting vanuit bedrijfseconomisch gezichtspunt zeer wenselijk is. Zij adviseren de gemeente
Maasdriel dan ook om medewerking te verlenen aan het initiatief. Het advies is te vinden in de bijlagen.
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4.

Milieuhygiënische onderzoeken

4.1

Water

Het waterbeleid is op Europees niveau vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water. Op lokaal niveau is het beleid van het
Waterschap Rivierenland richting gevend in de vorm van Keur en Watertoets. Dit beleid wordt geconcretiseerd in het
verkavelingsplan en het bestemmingsplan.
De Kaderrichtlijn water (KRW) is een Europese richtlijn gericht op de verbetering van de kwaliteit van het
oppervlakte- en grondwater. De KRW is sinds december 2000 van kracht en maakt het mogelijk om
waterverontreiniging van oppervlaktewater en grondwater internationaal aan te pakken. De kaderrichtlijn is een
bindende Europese verplichting, waar de waterbeheerder (Rijk, waterschappen, provincies en gemeenten) niet
omheen kan. Er wordt onder andere geregeld dat stroomgebiedbeheerplannen en maatregelenprogramma's een
plaats vinden in het planstelsel van de Wet op de waterhuishouding. Verder regelt de wet dat de milieudoelstellingen
van de KRW worden geconcretiseerd als milieukwaliteitseisen in het kader van de Wet milieubeheer.
4.1.1

Watertoets

De watertoets is vanaf november 2003 opgenomen in het Besluit op de Ruimtelijke Ordening 1985 (Bro). Hierin
werd de watertoets wettelijk verplicht gesteld voor streekplannen, streekplanuitwerkingen, structuurplannen,
bestemmingsplannen en vrijstellingen op grond van artikel 19, eerste lid, van de oude Wet op de Ruimtelijke
Ordening (WRO).
Een opvallende wijziging in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) is dat de provinciale goedkeurings
bevoegdheid verdwijnt, daarmee vervalt een belangrijk vangnet voor onvoldoende doorlopen
watertoetsprocedures. Verder zijn de procedures in de Wro aanmerkelijk ingekort. De nieuwe werkwijze brengt met
zich mee dat provincie, waterbeheerders en gemeenten zich pro-actief moeten gaan opstellen. Voor het
watertoetsproces betekent dit dat er meer accent op het (niet-formele) voortraject komt te liggen.
In het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is opnieuw het overleg met de waterschappen, de provincie en het
rijk bij de voorbereiding van een bestemmingsplan voorgeschreven.
Bij de watertoets gaat het om het van meet af aan meenemen van water bij ruimtelijke plannen en besluiten.
Daarvoor is in een zo vroeg mogelijk stadium overleg nodig met de waterbeheerder. Het gaat niet om een toets
achteraf. Het doel is actieve inbreng van de waterbeheerder en maatwerk voor elk plan. Het resultaat is een
beschrijving van het lokale watersysteem, advies van de waterbeheerder en de expliciete afweging van de
maatregelen met betrekking tot waterbeheer in het plan. Deze dienen bij voorkeur in en waterparagraaf te worden
beschreven. De Watertoets wordt toegepast op alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en
besluiten. De waterhuishoudkundige aspecten omvatten oppervlakte- als grondwater, gevaar van overstroming
vanuit meren, rivieren en de zee, wateroverlast door neerslag of grondwater, waterkwaliteit en verdroging. In dit
plan gaat het vooral om de omgang met hemelwater- en vuilwaterafvoer.
4.1.2

Waterschap Rivierenland

In de regio is het Waterschap Rivierenland de waterbeheerder. Het Waterschap dient daarom goedkeuring te
verlenen aan de omgang met het vuilwater (DWA) en het schoonwater (HWA). Het waterschap heeft haar beleid
vastgelegd in de Strategienota 2006-2009 (2006) met als belangrijkste beleidspunten een meer zelfvoorzienend
watersysteem, het verbeteren van de waterkwaliteit, het afkoppelen van verhard oppervlak, het toepassen van
duurzame bouwmaterialen en het versterken van natuurontwikkeling door onder andere de aanleg van
natuurvriendelijke oevers. Voor kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen in het stedelijk gebied streeft het
waterschap minimaal naar het stand-still beginsel. Dit houdt in dat de waterhuishoudkundige situatie niet mag
verslechteren als gevolg van ruimtelijke ingrepen.
Op 31 oktober 2008 heeft het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland het Ontwerp-Waterbeheerplan voor
de periode 2010-2015 vastgesteld. Dit plan zal in de loop van 2009 definitief worden vastgesteld. Ook in dit
Waterbeheerplan is opgenomen dat het waterschap er bij ruimtelijk ontwikkelingen naar streeft dat minimaal het
stand-still beginsel wordt toegepast. Dit betekent dat de waterhuishouding als gevolg van bestemmingsplannen niet
mag verslechteren.
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Recent aangelegde extra waterberging

Recent aangelegde extra waterberging
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4.1.3

Gemeentelijk rioleringsplan 2007

In 2007 is het nieuwe Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) vastgesteld. Hierin zijn alle gemeentelijke taken op het
gebied van het afvoeren en verwerken van afvalwater opgenomen. Het omvat de beleidsvoornemens en
maatregelen voor het Maasdrielse rioolstelsel en het daarmee verband houdende waterbeheer voor de periode van
2007 tot en met 2011.
Een belangrijk uitgangspunt voor een geslaagde uitvoering van het gemeentelijk rioleringsplan is een goede
samenwerking met de buurgemeente Zaltbommel en het waterschap Rivierenland. De (afval)waterproblematie
overschrijdt namelijk de grenzen van de gemeente. Doelstelling is een adequate uitvoering van de (afval)watertaken.
4.1.4

Bestaande en nieuwe situatie plangebied rondom waterafvoer

In de brochure ’Watertoets in Rivierenland’ van het Waterschap Rivierenland is een schema opgenomen. Dit schema
maakt duidelijk in welke waterbergingscompensatie verplicht is. Het planvoornemen ligt in landelijk gebied. Voor
landelijk gebied geldt een compensatieplicht als de verharding toeneemt met meer dan 1500 m2.
In de nieuwe situatie is totaal 2340 m2 verharding aanwezig. Het afval- en hemelwater wordt gescheiden afgevoerd.
De verharding bestaat uit de bebouwing van de merriestal 1419 m2 met 315 m2 oprit en de toekomstige (2e)
merriestal 516 m2 met 90 m2 oprit. De geldende norm is dat per ha verhard oppervlak 436 m3 opgevangen moet
kunnen worden.
Om de hemelwaterafvoer van 2340 m2 verharding op te kunnen vangen is een bassin nodig met een inhoud van
102 m3 (0,234 X 436). Bij een bassindiepte van 30 cm is dan 340 m2 wateroppervlak nodig.
lOp het terrein is onlangs een nieuwe waterloop aangelegd met een breedte van 2.70 m en een lengte van
295 m (zie foto’s). Minimale lengte voor de vereiste opvangcapaciteit zou 126 m zijn. De waterloop voldoet dus
ruimschoots aan de vereiste opvangcapaciteit.

4.2

Geluid

Sinds het einde van de jaren zeventig vormt de wet Geluidhinder (Wgh) het juridische kader voor het Nederlandse
geluidsbeleid. De Wgh bevat een uitgebreid stelsel van bepalingen ter voorkoming en bestrijding van geluidshinder
door onder meer industrie, wegverkeer en spoorwegverkeer. In het kader van de modernisering van het
instrumentarium geluidsbeleid (MIG II, fase 1) is per 1 januari 2007 de Wet geluidhinder gewijzigd.
Belangrijkste wijzigingen voor het planvoornemen hierbij zijn:
De bevoegdheid voor het verlenen van een hogere waarde wordt gedecentraliseerd naar Burgemeester en
Wethouders, het ‘hogere - grenswaardebesluit’ wordt niet langer aan GS voorgelegd.
Voor wegverkeerslawaai en spoorweglawaai stapt de wetgever over op de Europese dosismaat Lden (staat
voor day- evening- night). In de wet wordt Lden aangegeven in decibel (dB); de oude dosismaat L etmaal
(Letm) wordt net als vroeger aangeduid met ‘dB(A)’. Beide dosismaten zijn ’A-gewogen’, wat wil zeggen
dat ze rekening houden met de gevoeligheid van het menselijk oor.
Artikel 76 Wgh bepaalt dat bij vaststelling of herziening van een bestemmingsplan de voorkeursgrenswaarde of de
vastgestelde hogere waarden in acht genomen moeten worden. In buitenstedelijk gebied is het mogelijk om voor
agrarische (bedrijfs)woningen een 5dB hogere waarde vast te stellen dan voor ’burgerwoningen’. De
voorkeursgrenswaarde voor een agrarische bedrijfswoning in buitenstedelijk gebied bedraagt daarmee 53 dB.
Indien een bestemmingsplan nieuwe geluidsgevoelige functies toestaat, stelt de Wet geluidhinder de verplichting
akoestisch onderzoek te verrichten naar de geluidsbelasting ten gevolge van wegen op een bepaalde afstand van de
woningen. Om inzage te kunnen geven in de akoestische situatie, zijn verkeerstellingen gebruikt van de provincie
Gelderland.
Verkeerstellingen N322, van Heemstraweg
De tellingen betreffen het telvak N322 tussen de Maasweg en de Langestraat. Op een gemiddelde weekdag
passeren totaal 6280 motorvoertuigen. Het verkeer bestaat voor 90 % uit licht verkeer, 6,9 % is middelzwaar verkeer
en 3,2 % is zwaar verkeer (zie telschema in bijlage).
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Uitsnede Bodemkaart, Structuurvisie Gelderland 2005

Plangebied

Uitsnede Geluidskaart wegverkeer, Structuurvisie Gelderland 2005
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Akoestische berekening SMR1
Bovenstaande tellingen zijn gebruikt om de geluidsbelasting op de gevel van de nieuwe bedrijfswoning te
berekenen. De precieze locatie van de woning is nog niet vastgesteld. Daarom is in de berekening gevarieerd met een
afstand van resp. 40 en 50 m van de gevel tot de as van de weg. Ook is gevarieerd met de hoogte van de ontvanger
(op 1,8 en 5 m). Alle vier de berekeningen laten een Lden zien die ruim binnen de toegestane 53 dB blijft. De
berekeningstabellen en de gebruikte telgegevens zijn te vinden in de bijlagen.
Geluidoverlast agrarisch bedrijf
Het agrarisch bedrijf kan gezien de ligging en aard van het bedrijf niet bestempeld worden als een geluidsoverlast
veroorzakend bedrijf. Volgens de aan het bedrijf gekoppelde SBI-code 0122 (zie zonering bedrijven) is het geluid van
het bedrijf tot maximaal 30 m afstand te ervaren. De herordening van bedrijfsgebouwen over een groter bouwvlak
zal geen toename geven van de geluidsomvang, alleen de 30 m cirkel waarbinnen het geluid van de paarden te
ervaren is zal door de wijzigingen iets verschuiven.

4.3

Bodem

De Wet bodembescherming (Wbb) van 3 juli 1986 vormt de basis voor de regelgeving om bodemverontreiniging te
voorkomen, beperken, onderzoeken en saneren. Daarnaast regelt de wet wie verantwoordelijk is voor de
verontreiniging en de financiële gevolgen ervan. De Woningwet bepaalt dat de gemeente alleen nog voor
bouwwerken die specifiek bedoeld zijn voor het verblijf van mensen, een bodemonderzoek (bodemtoets) moet
uitvoeren. Voordat een bestemmingsplan kan worden vastgesteld, moet worden aangetoond dat de bodem en het
grondwater vrij zijn van verontreinigingen.
lIn het kader van de aanvraag bouwvergunning zal in een latere fase op de locatie van de bedrijfswoning

bodemonderzoek verricht worden. Voor het resterende bouwvlak is geen nader bodemonderzoek vereist volgens de
huidige wetgeving.

4.4

Lucht

Sinds 15 november 2007 staan de hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen beschreven in de Wet
milieubeheer (hoofdstuk 5 Wm, nu ook wel “Wet luchtkwaliteit” genoemd). Hiermee is het Besluit luchtkwaliteit
2005 vervallen.
Het doel van de Wet luchtkwaliteit is het verbeteren van de luchtkwaliteit, zodat in 2015 aan de Europese eisen
wordt voldaan en huidige belemmeringen voor gewenste ontwikkelingen zo veel mogelijk worden weggenomen.
In deze “Wet” is opgenomen dat indien aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan,
luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering kunnen vormen voor de realisatie van een ruimtelijk project:
a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
b. een project leidt – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
c. een project draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de luchtverontreiniging;
d. een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit), of binnen een
regionaal programma van maatregelen.
Tegen de achtergrond dat het NSL nog niet in werking is getreden, heeft ten opzichte van de toetsing zoals deze
onder het Besluit luchtkwaliteit plaatsvond, slechts één grote wijziging plaatsgevonden. De toetsing aan het
criterium “Niet in betekenende mate” (NIBM).
Middels deze toetsing wordt vastgelegd wanneer de uitvoering van een project slechts in geringe mate (in niet
betekenende mate) leidt tot verslechtering van de luchtkwaliteit.
In de Ministeriële Regeling wordt voor een aantal soorten van projecten een getalsmatige invulling gegeven aan de
NIBM-grens. Het gaat hierbij om woningbouw-en kantoorlocaties en enkele inrichtingen (bijvoorbeeld sommige
landbouwinrichtingen).
Voorliggend initiatief betreft de uitbreiding van een agrarisch bedrijf. Het is op dit moment nog niet duidelijk of het
planvoornemen valt onder de NIBM-grens (1% criterium). De Regeling NIBM zal in de nabije toekomst worden
aangevuld met een subcatgorie’veehouderijen’ Daarbij zal de Regeling NIBM getalsmatige grenzen stellen aan het
aantal dieren.
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Jurispridentie RvS
Uit jurisprudentie bij de RvS (zaaknummer 200604206/2, datum van uitspraak: dinsdag 18 juli 2006) valt af te
leiden dat vergelijkbare bedrijven Niet In Betekende Mate bijdragen aan verslechtering van de luchtkwaliteit. Dat
geldt zowel ten aanzien van de toename van het verkeer als door potentiële bronnen binnen het bedrijf.
Bovendien is onduidelijk wat de effecten van de paardenhouderij voor de luchtkwaliteit zijn. Er zijn geen
emissiegetallen bekend. Waarschijnlijk worden er ook geen emissiegetallen bekend. Het is dan ook niet mogelijk om
met de hiervoor beschikbare rekenmethodes zoals ISL3a een berekening uit te voeren. Uit informatie verkregen via
infomil blijkt dat paarden minder emitteren dan andere diersoorten waar wel emissiegetallen voor zijn vastgesteld.
De noodzaak van vaststelling staat ter discussie omdat algemeen wordt aangenomen dat paarden een te
verwaarlozen bijdragen leveren aan het veroorzaken van fijnstof.
Volgens de informatie van de provincie Gelderland bedraagt de achtergrondconcentratie van stikstofdioxide 29 µg
per m3 op de beoogde locatie. Aangezien de locatie niet is gelegen in een voor verzuring gevoelig gebied is voor de
vestiging van de paardenhouderij alleen een eventuele toename van fijn stof van belang.
De vestiging van het bedrijf vindt plaats in een gebied wat slechts een gering aantal dagen per jaar (15 tot 21)
overschrijding van de norm voor fijn stof kent.
Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007
Vanaf 24 december 2008 is een wijziging van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (RBL) in werking
getreden. Met deze wijziging wordt het 'toepasbaarheidbeginsel' geïntroduceerd. Dit beginsel geeft aan op welke
plaatsen de luchtkwaliteitseisen toegepast moeten worden: de werkingssfeer en de beoordelingssystematiek. Dit is
een uitwerking van bijlage III uit de nieuwe Europese Richtlijn luchtkwaliteit (2008).
Belangrijk in deze wijziging is dat de mate van blootstelling een belangrijke rol speelt in het beoordelen van de
luchtkwaliteit. Aangezien het plangebied is gelegen in het buitengebied en er geen woningen in de directe omgeving
liggen, is de blootstelling van het publiek, aan de toch al nauwelijks toenemende hoeveelheid fijnstof gering te
noemen.
lHet agrarisch bedrijf heeft als SBI-code 0122 (VNG Bedrijven en milieuzonering). Bij deze code staat
vermeldt dat het betreffende bedrijf (paardenfokkerij) een potentieel geringe verkeersaantrekkende werking heeft.
Ook worden bij betreffende bedrijven geen nadelige effecten op de luchtkwaliteit verwacht. Op de
luchtkwaliteitskaarten van de provincie Gelderland is te zien dat er in de huidige situatie eveneens geen problemen
zijn met de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide. Vooralsnog wordt verder luchtkwaliteitsonderzoek niet nodig
geacht.

Geur
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor de milieuvergunning,
als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. De Wgv geeft normen voor de
geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object (bijvoorbeeld een woning). De
geurbelasting wordt berekend en getoetst met het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning. Dit geldt alleen voor
dieren waarvoor geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Regeling geurhinder en veehouderij (dec. 2006).
Voor paarden zijn géén emissiefactoren opgenomen in de Regeling geurhinder en veehouderij. Er hoeft dus geen VStacks berekening te worden uitgevoerd. Verder ligt het bedrijf in het buitengebied. Dit betekent dat voor het bedrijf
van de fam. van Uytert een afstand van minimaal 50 m moet worden aangehouden ten opzichte van een
geurgevoelige object (zoals bijv. een woning) in de directe omgeving. De bedrijfswoning van de fam. van Uytert
wordt hierbij niet gezien als een geurgevoelig object.
lNa herschikking van de bedrijfsgebouwen over het aangepaste bouwvlak liggen binnen een afstand van 50

m geen geurgevoelige objecten rondom de bedrijfsgebouwen van het agrarisch bedrijf van de fam. van Uytert.
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4.5

Zonering bedrijven

4.5.1

Zonering bedrijf opdrachtgever

Het bedrijf heeft als SBI-code 0122. Deze code wordt gebruikt voor landbouwbedrijven die zich bezighouden met
het fokken van overige graasdieren zoals een paardenfokkerij bijv. De publicatie ’Bedrijven en milieuzonering’ van de
VNG geeft mogelijke (hinder) aspecten van het bedrijf als volgt weer. Geur, stof en geluid zijn vanaf resp. 50, 30 en
30 m afstand te ervaren. Het bedrijf heeft een potentieel geringe verkeersaantrekkende werking. Er worden geen
problemen met bodem of luchtverontreining verwacht. Het bedrijf valt onder milieucategorie 3.2.
4.5.2

Zonering omringende bedrijven

Aan weerszijden van het plangebied liggen twee kleine bedrijventerreinen. Het dichtstbijzijnde bedrijventerrein
bevindt zich op 340 m afstand.
Op het bedrijventerrein aan de van Heemstraweg ligt Van de beek Beton en Wegenbouw B.V. Volgens de SBI-lijst is
het een aannemersbedrijf met werkplaats (>1000m2) met een hindercirkel van 50 m uit categorie 3.1. AmevoTechniek is een bedrijf van categorie 3.2 dat metaalproducten vervaardigd. De grootste hindercirkel is 100 meter.
Beide bedrijven liggen meer dan 290 m vanaf het plangebied.
Ten zuiden van het plangebied ligt bedrijventerrein Hogewaard met vijf bedrijven die een hindercirkel hebben. Het
bedrijventerrein ligt op 640 m afstand van het plangebied. De grootste hindercirkel betreft die van Henk Jagtenberg
Plastics B.V. dat kunststof producten vervaardigd. Het bedrijf heeft een hindercirkel van 300 m. De Kleijn B.V. is een
groothandel in ijzer en metaalwaren, categorie 3.1 met een hindercirkel van 50 m. Baraja B.V. is een uitleenbedrijf,
categorie 3.1 met een hindercirkel van 10 m. K.S.H. is een aannemersbedrijf uit categorie 2 met een hindercirkel van
30 m. H.K.F. tenslotte betreft een bouwbedrijf uit categorie 3.1 met een hindercirkel van 50 m. De zonering van
omliggende bedrijven zorgt niet voor hinder in het plangebied.

4.6

Ecologie

Bij ruimtelijke ingrepen zoals de bouw van nieuwe woningen of een bedrijf moet rekening gehouden worden met de
aanwezige natuurwaarden van het plangebied en omgeving. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen
gebiedsbescherming en soortenbescherming.
4.6.1

Quick scan

In het gebied is een natuurwaardenonderzoek uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is om, door middel van een
veldonderzoek en een aanvullend bronnenonderzoek, vast te stellen of er wettelijk beschermde flora- en
faunasoorten in het plangebied voorkomen. Vervolgens wordt nagegaan wat de effecten van de voorgenomen
plannen hierop zullen zijn en hoe deze effecten zich verhouden tot de (inter-)nationale natuurwetgeving. Indien er
beschermde soorten in het plangebied voorkomen, wordt tenslotte geadviseerd op welke wijze hiervoor
beschermende maatregelen noodzakelijk zijn en op welke wijze deze kunnen worden gerealiseerd. Het onderzoek is
uitgevoerd door HSRO. Hieronder volgt een samenvatting en de conclusie. Het volledige rapport maakt als losse
bijlage deel uit van de toelichting.
4.6.2

Samenvatting en conclusie

Flora en Faunawet
De Flora- en Faunawet is een soortbeschermingswet. De wet draait niet om het beschermen van individuele
organismen, maar om de duurzame instandhouding van soorten. Indien voldoende voorzorgsmaatregelen worden
genomen lijkt het voornemen uitvoerbaar binnen de Flora- en Faunawet. In het plangebied komen naar verwachting
alleen algemeen beschermde flora- en faunasoorten voor. Deze soorten genieten een algemene vrijstelling (soorten
van tabel 1 Flora en Faunawet) van schade als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen en projecten. Voor deze soorten
is geen ontheffing vereist.
Voor vogels kan worden vastgesteld dat schade aan nesten, holen, eieren en verontrusting van individuen door de
nodige voorzorgsmaatregelen kan worden voorkomen. Voor vogels zal enkel een ontheffing in het kader van de
Flora- en Faunawet noodzakelijk zijn indien het voornemen schade toebrengt aan vaste broed-, rust- en
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verblijfsplaatsen. Geadviseerd wordt, om het uitvoeren van de werkzaamheden uit te stellen tot het einde van het
broedseizoen. Tevens wordt aangeraden om eventuele kap- en bouwwerkzaamheden geleidelijk uit te voeren. Op
deze wijze wordt dieren de gelegenheid geboden uit te wijken.
lMet inachtneming van de algemene zorgplicht, is een ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet

niet nodig.
Ecologische Hoofdstructuur
Het plangebied is ingeklemd tussen de Ecologische Hoofdstructuur, maar maakt daar geen deel van uit. Gezien de
situering tussen de twee winterdijken en de huidige aanwezigheid van de paardenfokkerij heeft het voornemen
heeft door zijn aard en omvang geen invloed op de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS. Vanuit het
provinciale natuurbeleid is er daarom geen bezwaar tegen de voorgenomen ingreep. Een nadere beoordeling is niet
nodig.
Natuurbeschermingswet 1998
Met de inwerking treding van de nieuwe Natuurbeschermingswet 1998 in oktober 2005 is de Europese wet- en
regelgeving volledig in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De Natuurbeschermingswet ziet toe op de
bescherming van specifiek aangewezen gebieden ten behoeve van specifieke instandhoudingsdoelen. Het
plangebied ligt ten zuidoosten van de door de Natuurbeschermingswet 1998 beschermde Natura 2000-gebied
“Uiterwaarden Waal”. Hoewel de afstand tussen dit beschermde gebied en het plangebied beperkt is (130 meter),
doet het voornemen, gezien de huidige situatie en de aarde van de ingreep geen afbreuk aan de
instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied. Een ontheffing in het kader van de Natuurbeschermingswet
1998 is niet nodig.
Eindconclusie
Binnen het voornemen zijn geen ontheffingen nodig in het kader van de Flora- en Faunawet en/of de
Natuurbeschermingswet 1998. Ook is het voornemen uitvoerbaar binnen het beleidskader van de Ecologische
Hoofdstructuur.
Aanbevelingen
Het voornemen biedt mogelijkheden voor de vestiging van verschillende vogel- en/of vleermuissoorten. Om
vestiging te faciliteren wordt aanbevolen om nest en/of vleermuiskasten op te hangen. Hierbij kan worden gedacht
aan het aanbrengen van nestmogelijkheden, voor bijvoorbeeld uilen of vleermuizen. Of het aanbrengen van
dakpannen of neststenen voor gierzwaluw en/of mussen.

4.7

Cultuur en Archeologie

De bescherming van het archeologische erfgoed in de bodem en de inbedding ervan in de ruimtelijke ontwikkeling is
het onderwerp van het Europese Verdrag van Valletta (Malta, 1992). Dit verdrag is uitgewerkt in een wijziging van
de Monumentenwet. 1 september 2007 is de wet op de archeologische monumentenzorg in werking getreden.
Hiermee worden de uitgangspunten van het Verdrag van Malta binnen de Nederlandse wetgeving
geïmplementeerd. De wet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de
ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen.
Voormalig grondgebruik gepland bouwperceel
Het perceel was vroeger in gebruik als boomgaard. De huidige eigenaar heeft na aankoop, het perceel eerst over een
diepte van 80 cm diepgewoeld en geëgaliseerd en vervolgens 30 cm opgehoogd. Bij het rooien van de bomen en
stronken is gebruik gemaakt van een graafmachine. Vervolgens is het perceel in gebruik geweest als akkerbouwland.
Ook hierbij wordt er geploegd tot ca. 35 cm diep.
Op de archeologische verwachtingenkaart van het Streekplan (Provincie Gelderland, 2005) is te zien dat het
plangebied een hoge archeologische verwachting heeft. Normaal gesproken is dan verder verkennend archeologisch
onderzoek noodzakelijk in de vorm van boringen.
Na uitvoerig overleg tussen initiatiefnemer, gemeente en provincie is in november 2007 toestemming gekomen om
van verder onderzoek af te zien. De toestemmingsbrief van de gemeente is terug te vinden in de bijlagen. Deze
beslissing komt voort uit het feit dat de grond van het geplande bouwperceel in het verleden over een diepte van 80
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cm geroerd is en vervolgens 30 cm opgehoogd is. De hal krijgt een lichte fundering op staal. Onderzijde fundering
ligt 30 cm onder maaiveld. Er hoeft niet geheid te worden en er worden geen diepe boringen uitgevoerd. Het
bouwplan zal de niet gestoorde grond die op een diepte van 1.10 meter ligt niet verstoren.

4.8

Landschap

Het plangebied maakt deel uit van het agrarisch gebied. Het gebied is aangewezen als Belvederegebied. De
gemeente Maasdriel geeft het gebied dan ook de bestemming ’agrarisch met Landschaps- en cultuurhistorische
waarden’. Heerewaarden is bijzonder gelegen in een vernauwde strook land tussen de Maas en de Waal in.
Aandacht voor de inpassing van de bedrijfsgebouwen en de beeldkwaliteit van het erf is van groot belang voor het
landschapsbeeld. Algemeen geldt dat een hoge beeldkwaliteit nauw samenhangt met de herkenbaarheid van een
landschapstype. Het creëren van een fraai landschapsbeeld zit echter ook in aandacht voor kleine dingen, zoals het
afdekken met een donker net van gerolde balen hooi in fel plastic of het zorgvuldig en niet te opvallend vormgeven
van hekken rondom paardenbakken. Bij de uitvoering van de nieuwbouw zal veel zorg worden gegeven aan de
beeldkwaliteit van het erf. Deze zorg is in de bestaande situatie eveneens zichtbaar.

4.9

Externe veiligheid

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor
personen buiten het bedrijfsterrein. Deze bedrijven verrichten soms risicovolle activiteiten dichtbij kwetsbare
objecten en beperkt kwetsbare objecten. Tijdens de productie, de opslag, gebruik en het transport kunnen zich
calamiteiten voordoen waardoor de veiligheid van de omgeving in het geding is. Daardoor ontstaan risico's voor
mensen die in de buurt ervan wonen of werken. Het besluit wil die risico's beperken. Het verplicht gemeenten en
provincies wettelijk vanaf 1 april 2004 bij het verlenen van milieuvergunningen en het maken van
bestemmingsplannen rekening te houden met externe veiligheid. Het besluit bevat eisen voor het plaatsgebonden
risico en het groepsrisico.
Het plaatsgebonden risico (PR) is het risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar dat een
persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een
ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel
betrokken is. Het groepsrisico (GR) legt een relatie tussen de kans op een ramp en het aantal mogelijke slachtoffers.
Het risico geeft aan hoe groot de kans is dat bij een ongeval bij een risicolocatie 10, 100 of 1000 slachtoffers tegelijk
vallen. Dit risico is daardoor een maatstaf voor de verwachte omvang van een ramp. Voor het groepsrisico geldt een
oriëntatiewaarde. Dit is geen norm, maar een ijkpunt. Overheden moeten iedere verandering boven of onder deze
waarde verantwoorden. Op grond van deze risico’s heeft VROM veiligheidsafstanden bepaald.
Binnen een 1 km rondom deze locatie liggen geen bedrijven, die een risico vormen voor de leefomgeving. Het
dichtsbijzijnde bedrijf is Maaspark De Lithse Ham b.v. Op de risicokaart is te zien dat er in de nabijheid van het bedrijf
geen sprake is van de aanwezigheid van risicovolle bronnen.
Wel bevindt het gebied zich in overstromingsgebied. De locatie ligt tussen twee grote rivieren in. Het gebied waar de
locatie ligt is daarom ook aangewezen als overstromingsgebied op de kaart. De risicokaart spreekt van een
overstroming als een gebied onder water loopt en hierbij in het algemeen een waterstand (diepte) van ten minste 1
meter ontstaat. Mogelijke overstromingsgebieden op de risicokaart hebben een kans van 1 op 4000 om onder te
lopen. Ook staan er gebieden op die in 1993 of 1995 overstroomden of werden bedreigd.
lHet bedrijf van van Uytert is gelegen op een terp, ook het toekomstige vergrote bouwvlak ligt op verhoogd
terrein. Het bedrijf heeft geen wateroverlast gehad tijdens de hoogwaters van 1993 en 1995. Ook is het niet
gezoneerd volgens de Beleidslijn grote rivieren.

4.10

Infra-structuur en leidingen

Er is in januari 2009 een klic-melding gedaan bij het kadaster. De gegevens van de melding zijn samengevoegd in een
losse bijlage.
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5.

Juridische planopzet

In dit hoofdstuk worden de voorschriften van deze Partiële Herziening kort toegelicht. Het perceel is gelegen in het
buitengebied van de gemeente Maasdriel waarop het Bestemmingsplan Buitengebied Maasdriel, binnendijks deel
van toepassing is. In dit vigerende plan is de locatie bestemd als agrarisch gebied met ’Landschaps- en
cultuurhistorische waarden’ met bouwperceel. Om de uitbreidingsplannen mogelijk te maken moeten de contouren
van het bouwvlak aangepast worden.
Alle voorschriften zoals vermeld in het bestemmingsplan ’Maasdriel,buitengebied, binnendijks deel’ blijven op het
plangebied waarvoor deze Partiële Herziening is opgesteld van toepassing met uitzondering van artikel 4.5.2 lid J.De
in deze bepaling genoemde maximale omvang van 1,5 ha is vergroot naar de omvang van het op de plankaart
aangegeven bouwvlak.
De voorschriften zoals die in het vigerende moederplan gelden voor de bestemming Agrarisch met landschaps- en
cultuurhistorische waarden zijn in het voorliggende plan ’Buitengebied herziening 2009, van Heemstraweg’
gekoppeld aan de bestemming ’Agrarisch met Waarden’ .

5.1

Plansystematiek

In deze paragraaf wordt een nadere toelichting gegeven op het juridisch bindende gedeelte van voorliggende
Partiële Herziening, te weten de plankaart en de voorschriften. De gekozen wijze van bestemmen komt overeen met
bestemmingsregelingen zoals die in de gemeente Maasdriel worden toegepast. De voorschriften zoals vermeld in
het moederplan (’Maasdriel buitengebied, binnendijks deel’) zijn hiervoor leidend. Binnen het plangebied zijn er
geen handhavingszaken die in voorliggend bestemmingsplan worden gelegaliseerd. De voorschriften richten zich op
de voor het plan essentiële uitgangspunten en bieden enige flexibiliteit ten aanzien van de bouwplanontwikkeling.
5.1.1

Plankaart

Op de plankaart hebben alle gronden binnen het plangebied een bestemming gekregen. Binnen een bestemming
kunnen nadere aanduidingen zijn aangegeven. Deze aanduidingen hebben juridische betekenis, indien en voor
zover deze daaraan in de voorschriften wordt gegeven. Een aantal aanduidingen heeft juridisch gezien geen
betekenis en is uitsluitend op de plankaart aangegeven ten behoeve van de leesbaarheid van de kaart (bijvoorbeeld
topografische gegevens).
5.1.2

Bestemmingen

De voorschriften in verband met de bestemmingen kennen alle een zelfde opbouw met achtereenvolgens, voor
zover aanwezig, de volgende leden:
 bestemmingsvoorschriften;
 bouwvoorschriften;
 specifieke gebruiksvoorschriften;
 vrijstellingen;
 aanlegvoorschriften.
Het bestemmingsvoorschrift is de centrale bepaling van elke bestemming. In het bestemmingsvoorschrift worden de
functies genoemd die binnen de bestemming zijn toegestaan. De bouwvoorschriften zijn gerelateerd aan de
bestemmingsvoorschriften. In de voorschriften is een algemeen gebruiksvoorschrift opgenomen, inhoudende een
verbod om grond en opstallen te gebruiken in strijd met de aan de grond gegeven bestemming. Bedoeld wordt een
gebruik in strijd met de bestemmingsvoorschriften. Bij de bestemmingsvoorschriften zijn soms specifieke extra
gebruiksvoorschriften opgenomen. Die zijn verbijzonderingen van de bestemmingsvoorschriften. De
vrijstellingsbevoegdheden geven het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid vrijstelling te
verlenen van een specifiek voorschrift met inachtneming van de aldaar genoemde grenzen.
Bestemming ’Agrarisch met Waarden’
Voorliggend bestemmingsplan kent aan het plangebied de bestemming:’Agrarisch met waarden’ toe. Op de
plankaart is voor het plangebied een bouwvlak aangegeven. De als ’Agrarisch met Waarden’ op de plankaart
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aangegeven gronden zijn bestemd voor agrarisch gebied met landschaps en cultuurhistorische waarden. De
voorschriften zoals opgenomen in artikel 4 van het bestemmingsplan ’Maasdriel Buitengebied, Binnendijks Deel’
gemeente Maasdriel zijn hierop van toepassing, met uitzondering van artikel 4.5.2 lid J.
De voorschriften zoals die in het vigerende moederplan gelden voor de bestemming ’Agrarisch met landschaps- en
cultuurhistorische waarden’ zijn in het voorliggende plan ’Buitengebied herziening 2009, van Heemstraweg’
gekoppeld aan de bestemming ’Agrarisch met Waarden’ .
De voorschriften uit het moederplan ’Buitengebied, binnendijks deel’ gemeente Maasdriel die betrekking hebben op
de overgangs- en slotbepalingen zijn opnieuw geformuleerd volgens de standaard SVPB 2008 en zijn opgenomen in
de voorschriften van deze herziening. Zie hiervoor artikel 3 uit de voorschriften.
Naast de bestemming bevat het bestemmingsplan een aantal algemene bepalingen, zoals begripsbepalingen,
bepalingen omtrent de wijze van meten, algemene vrijstellingen en gebruiksbepalingen, strafbaarstelling en
overgangsbepalingen. Deze min of meer standaardbepalingen worden hier verder niet toegelicht.

5.2

Motivatie

De gemeente Maasdriel heeft al in 2006 aangegeven positief te staan tegenover de aanpassingsplannen van het
bedrijf. De gemeente is in principe bereidt medewerking te verlenen aan de planologische procedure die nodig is om
het voornemen te kunnen realiseren, onder voorwaarde dat uitbreiding noodzakelijk is voor de continuïteit en de
ontwikkeling van het bedrijf.
DLV Bouw, Milieu en Techniek BV heeft in 2006 een rapport opgesteld over de bedrijfssituatie en de
uitbreidingsplannen (zie paragraaf 3.4). Dit rapport is vervolgens beoordeeld door de dienst REW van de Provincie
Gelderland.
De adviezen van zowel DLV als REW hebben de noodzaak van uitbreiding voor de continuïteit van het bedrijf
bevestigd. Het bedrijf is in staat de kosten die gemoeid zijn met de uitbreiding op te brengen. De
bedrijfsaanpassingen zijn versterkend voor de positie van het bedrijf. Deze investeringen zullen zich dan ook snel
laten terugverdienen, bovendien levert de uitvoering van de plannen twee extra arbeidsplaatsen op.
Volgens de wijzigingsbepalingen in artikel 4.5.2 uit het bestemmingsplan is aanpassing van het bouwvlak mogelijk
onder de in het bestemmingsplan genoemde voorwaarden. De uitbreidingsplannen passen binnen alle gestelde
voorwaarden met uitzondering van lid J. Artikel 4.5.2. Het voorschrift onder lid J. stelt nl. dat bij
bouwperceelvergroting de maximale oppervlakte van het bouwperceel 1,5 ha mag bedragen.
Het huidige gebruik van het bouwperceel blijft gehandhaafd, zij het dat de bedrijfsbebouwing zich over een groter
bouwperceel uitstrekt en in omvang toeneemt. De bedrijfsaanpassingen leiden zoals na te lezen is in de toelichting
op geen enkele wijze tot overlast op milieu- hygiënisch gebied. Ook een noemenswaardige verkeerstoename is niet
aan de orde.
De bijzondere omstandigheden en potentie van het bedrijf zoals vastgesteld in de rapporten van DLV en REW zijn
ondersteunend voor een positieve afweging over herordening en vergroting van het bouwvlak.

6

Economische uitvoerbaarheid

Het plan wordt door de initiatiefnemer verder ontwikkeld. De kosten in verband met de realisatie zijn voor rekening
van de initiatiefnemer. De gemeente Maasdriel is niet betrokken bij de exploitatie van het project. Er wordt door
initiatiefnemer een planschade-overeenkomst gesloten met de gemeente Maasdriel. DLV heeft de bedrijfssituatie
onderzocht en een positief advies gegeven over de wenselijkheid en haalbaarheid van de bedrijfsvergroting.
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7

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

7.1

Vooroverleg

Voordat het bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2009 Van Heemstraweg’ rechtskracht verkrijgt, dient de
procedure te worden doorlopen, zoals deze is neergelegd in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). De
gemeente past daaraan voorafgaand haar eigen inspraak verordening toe.

Kort weergegeven betreft het de volgende stappen:
1. Fase ’voorontwerpbestemmingsplan’. In deze fase vindt plaats:
A. overleg met de besturen van betrokken waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken
zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in
geding zijn. De volgende adviezen zijn hieruit naar voren gekomen:
- Op 27 mei 2009 heeft de provincie Gelderland aan de gemeente Maasdriel laten weten dat het
voorontwerpbestemmingsplan kan worden aangemerkt als een categorie van gevallen zoals bedoeld in artikel
19, lid 2 van de (oude) Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Voordat een vrijstellingsprocedure volgens
artikel 19, lid 2 WRO toegepast kan worden is ook een positief advies van VROM-inspectie nodig.
- Op 2 juni 2009 heeft het Waterschap Rivierenland aan de gemeente Maasdriel een positief advies afgeven
aangaande het planvoornemen.
- Op 3 juni 2009 heeft de VROM- inspectie de gemeente Maasdriel laten weten geen knelpunten te zien in het
plan.
B. Verplichte aankondiging planvoornemen volgens artikel 1.3.1 Bro. Het plan is aangekondigd op 8 april 2009, van
9 april t/m 20 mei 2009 heeft een overzichtskaart terinzage gelegen.
2. Ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan met de bekendmaking van onder meer de
mogelijkheid om schriftelijke zienswijzen naar voren te brengen bij de gemeenteraad;
Het ontwerpbestemmingsplan wordt ter inzage gelegd van 24 juni t/m 3 augustus 2009.
3. Vaststelling van het bestemmingsplan (inclusief de reacties op de naar voren gebrachte zienswijzen) door de
gemeenteraad van Maasdriel.
4. Ter inzagelegging van het bestemmingsplan met de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

7.2

Zienswijzen

Het ontwerp-bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2009 Van Heemstraweg’ heeft van 24 juni tot 3 augustus
ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend op het plan.
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Voorschriften

’Buitengebied herziening 2009 Van Heemstraweg’
Bestemmingsplan gemeente Maasdriel

’Buitengebied herziening 2009 Van Heemstraweg’
VOORSCHRIFTEN

ARTIKEL 1

Titelbepaling

Het plan kan worden aangehaald onder de titel:
’Buitengebied herziening 2009 Van Heemstraweg’ van de gemeente Maasdriel.

ARTIKEL 2

Van toepassing verklaring

De voorschriften, deel uitmakende van het bestemmingsplan van de gemeente Maasdriel, genaamd
’Buitengebied, binnendijks deel, 2006' vastgesteld door de gemeenteraad van Maasdriel op 22 februari
2006 en gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 17 oktober 2006 zijn van toepassing op
dit bestemmingsplan, met dien verstande dat artikel 4.5.2 lid J buiten beschouwing blijft.
De voorschriften zoals die in het vigerende moederplan gelden voor de bestemming ’Agrarisch met
landschaps- en cultuurhistorische waarden’ zijn in het voorliggende plan ’Buitengebied herziening 2009,
Van Heemstraweg’ gekoppeld aan de bestemming ’Agrarisch met Waarden’ .
De voorschriften uit het moederplan ’Buitengebied, binnendijks deel, 2006’ gemeente Maasdriel die
betrekking hebben op de overgangs- en slotbepalingen zijn opnieuw geformuleerd volgens de standaard
SVPB 2008. De nieuwe formuleringen zijn opgenomen in artikel 3 van deze herziening.
.
STANDAARDREGELS IN BESTEMMINGSPLANNEN

ARTIKEL 3

Overgangsbepalingen Bro

ARTIKEL 3.1
Overgangsrecht bouwwerken
1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag,
mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de
aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is
teniet gegaan.
2. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het eerste lid voor het
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
ARTIKEL 3.2
Overgangsrecht gebruik
1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen
of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking
naar aard en omvang wordt verkleind.

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, 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.
4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

ARTIKEL 4
Anti-dubbeltelbepaling
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of
alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Plankaart

PLANKAART
De plankaart mag alleen die zaken bevatten die juridische relevant zijn. Datgene dat op de plankaart staat
vermeld (met uitzondering van de ondergrond) moet terug te vinden zijn in de voorschriften.
De ondergrond voor de bestemmingsplankaart is de meest actuele Grootschalige Basiskaart van Nederland
(GBKN/GBK). Doel van de ondergrond is om de gebruiker van het bestemmingsplan snel en helder inzicht te
geven in waar een straat, perceel, huis of een gebouw staat. Essentiële informatie voor de interpretatie van de
kaart bestaat dan ook uit: bebouwingscontouren, straatnamen, huisnummers en begrenzingen van waterlopen.
Zolang de Wet en het Besluit op de ruimtelijke ordening nog uitgaan van analoge bestemmingsplannen en er
wettelijk nog niets geregeld is over de ondergrond, kan de ondergrond tot het moment van de ter visie legging
van het ontwerpbestemmingsplan, voorafgaande aan de vaststelling door de gemeenteraad, wijzigen. Daarna
fixeert het vaststellingsbesluit de ondergrond.
De legenda op de plankaart houdt de volgende volgorde aan:
 Bestemmingen;
 uit te werken bestemmingen;
 dubbelbestemmingen;
 aanduidingen en verklaringen.
Het kopje verklaringen geeft de ondergrond aan.
De legenda in de analoge versie staat bij voorkeur in de rechterbovenhoek op de plankaart.
Het transfer (of de stempel) staat in de rechteronderhoek op de plankaart. Het transfer geeft de naam van het
bestemmingsplan aan, eventueel in combinatie met de datum van de tervisielegging, vaststelling en goedkeuring
door gedeputeerde staten. Ook kan het transfer de schaal van het plan en de gemeentelijke code weergeven. De
noordpijl staat in beginsel rechts boven het transfer.

Plankaart ’Buitengebied herziening 2009 Van Heemstraweg’

Legenda
plangrens
bouwperceel

AW

agrarisch met waarden

6,5

maximale goothoogte

10

maximale bouwhoogte

Bijlagen

Bijlagen:

- Rapport DLV Bouw, milieu en Techniek BV, 11 oktober 2006
- Advies REW, 20 februari 2007
- Brief gemeente Maasdriel aangaande noodzaak archeologisch onderzoek, 22 november 2007

- Concept- inrichtingsplan, Coppes Ontwerp- en bouwkundig adviesbureau, 8 juni 2006
- Concept- inrichtingsplan, Coppes Ontwerp- en bouwkundig adviesbureau, 8 juni 2006
- Telgegeven provincie Gelderland 2007
- Akoestische berekeningen met SMR1

Losse bijlagen:

- Klic-melding februari 2009
- Natuurwaardenonderzoek, HSRO, februari 2009

DLV rapport

DLV rapport

DLV rapport

DLV rapport

DLV rapport

DLV rapport

DLV rapport

DLV rapport

DLV rapport

DLV rapport

DLV rapport

DLV rapport

DLV rapport

DLV rapport

Advies REW

Advies REW

Brief gemeente Maasdriel over noodzaak archeologisch onderzoek

Brief gemeente Maasdriel over noodzaak archeologisch onderzoek

Inrichtingsvoorstel aangepast bouwperceel

Bestaande situatie:

Nieuwe situatie:

1.

6.

2.
3.
4.
5

Merrie en hengstenstal, trainen,
ontvangstruimte en inpandige woonruimte
Paddock
Overdekte longeerruimte
Stapmolen
Buitentrainingsruimte

7.
8.
9.
10.

Separate hengstenstal met EEG
spermawinstation
Merrie en jongepaardenstal
Paddock
Presentatieruimte
Parkeren

Telgegevens Provincie Gelderland : N322 tussen Maasweg en Langestraat

SMR1 berekening met gevel op 40 m afstand van de as van de weg

SMR1 berekening met gevel op 50 m afstand van de as van de weg

HOOGSTRAAT 1

INFO@HSRO.NL

6654 BA AFFERDEN (GLD.)

TEL. 0487-542906

WWW.HSRO.NL

FAX. 0487-542905

