
bestemmingsplan 

Buitengebied Wijziging 
2008 Moleneind 

gemeente Maasdr ie l 

Vastgesteld op 31 maart 2009 
door het college van Maasdriel 

de secretaris, de burgemeester, 



( 



( 

Toelichting 



( 



INHOUD 

1 I N L E I D I N G 1 
1.1 AANLEIDING 1 I 

1.2 LIGGING PLANGEBIED 1 -

a 
1.3 VIGEREND BESTEMMINGSPLAN 1 ~ 

z 
1.4 OPZET WIJZIGINGSPLAN 3 ^ 

i 
2 P L A N B E S C H R I J V I N G 4 ° 
2.1 HET PLANGEBIED 4 g 

2 . 2 HET PLAN 5 S 
ri 

3 U I T V O E R B A A R H E I D VAN H E T P L A N 6 § 
CD 

3- 1 ADVIESCOMMISSIE AGRARISCHE BOUWAANVRAGEN 6 | 

3.2 LANDSCHAPPELIJK INPASSING 6 t 

3.3 WATER 6 " 
< 

1 ARCHEOLOGIE 8 a 

3.5 FLORA EN FAUNA 8 I 

3.6 BODEM 9 S 

3.7 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 10 jjj 

4 W I J Z E VAN B E S T E M M E N 1 1 § 
4.1 ALGEMEEN 11 § 

4- 2 PLANSYSTEMATIEK 11 ? 
CD 

Si 
5 P R O C E D U R E VAN H E T P L A N 1 2 



( 

I 



1 INLEIDING 

.1 AANLEIDING 

De heer D. Toonen wil zijn rundveestal aan de Moleneind 11 te Alem uitbreiden. Deze 
uitbreiding past niet binnen het in het bestemmingsplan opgenomen agrarische bouwper
ceel. Op 18 maart 2008 hebben burgemeester en wethouders besloten in principe bereid 
te zijn om medewerking te verlenen aan de uitbreiding van de stal. Dit kan door het 
aanpassen van de vorm van het agrarische bouwperceel. In het bestemmingsplan is 
hiervoor een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Dit bestemmingsplan vormt een wijzi
gingsplan als bedoeld in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening1. 

2 LIGGING PLANGEBIED 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Maasdriel. Het plange
bied ligt ten oosten van de kern Alem. De navolgende figuur geeft de ligging van het te 
veranderen agrarische bouwperceel weer. 

3 VIGEREND BESTEMMINGSPLAN 

Dit wijzigingsplan voorziet in een wijziging, als bedoeld in artikel 11 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening, van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied, binnendijks 
deel, vastgesteld 22 februari 2006. In dit bestemmingsplan heeft het plangebied de 
bestemming "Agrarisch gebied met landschaps- en cultuurhistorische waarden" met de 
aanduiding "waterberging zoekgebied". 

1 Hoewel de Wet op de Ruimtelijke Ordening per 1 juli 2008 vervangen is door de Wet op de ruimtelijke 
ordening, blijft de oude WRO gelden voor plannen die binnen een jaar na 1 juli 2008 als ontwerp ter 
inzage zijn gelegd. Dit is van toepassing op het onderhavige plan. 



Figuur 2: Uitsnede bestemmingsplankaart 

Binnen de voorschriften van de bestemming "Agrarisch gebied met landschaps- en cul
tuurhistorische waarden" bestaat de mogelijkheid om, indien aan alle daarvoor genoem
de voorwaarden wordt voldaan, de vorm van het agrarische bouwperceel aan te passen, 
zodat de gewenste stal gerealiseerd kan worden. De voorwaarden waaraan moet worden 
voldaan staan genoemd in artikel 4.5.2: 
a de vormverandering is noodzakelijk voor de continuiteit of de ontwikkeling van het 

agrarisch bedrijf; hierover dient tevoren advies te zijn ingewonnen bij een door de 
gemeenteraad van Maasdriel aan te wijzen onafhankelijke agrarisch deskundige; 

b de waardevolle landschapselementen moeten behouden blijven; 
c voor zover de verandering plaatsvindt in een gebied met de aanduiding "archeolo

gisch en/of cultuurhistorisch waardevol terrein" mag de archeologische en/of cul
tuurhistorische waarde niet worden aangetast; dit dient te blijken uit een overgelegd 
archeologisch onderzoek. Hierover dient tevoren advies te zijn ingewonnen bij de 
provincie Gelderland of een andere door het College van Burgemeester en Wethou
ders van Maasdriel aan te wijzen terzake deskundige; 

d voor zover de verandering plaatsvindt in een gebied met de aanduiding "Grondwa-
terbeschermingszone, milieubeschermingsgebied categorie II voor drinkwater" of 
"Waterwingebied" mogen de grondwaterbeschermingsbelangen niet worden aange
tast. Hierover dient tevoren advies te zijn ingewonnen bij de grondwaterbeheerder; 

e voor zover situering plaatsvindt in het op de kaart bestemmingen aangegeven "ka
rakteristiek komgebied" mag deze openheid niet onevenredig worden aangetast; 

f voor zover situering plaatsvindt in het op de kaart bestemmingen aangegeven "wei-
devogelgebied" mag de uitbreiding geen aantasting betekenen van de biotoopeisen 
voor weidevogels; 

g voor zover situering plaatsvindt in het op de kaart bestemmingen aangegeven "ka
rakteristiek oeverwallenlandschap" mag geen aantasting plaatsvinden van de aanwe
zige landschappelijke waarden; 

h voor zover situering plaatsvindt in het op de kaart bestemmingen aangegeven "ka
rakteristieke verkaveling" mag geen aantasting plaatsvinden van de aanwezige per-
celeringskenmerken; 

i de natuurwaarden mogen niet onevenredig worden aangetast; 
j bij bouwperceelvergroting bedraagt de maximale opperviakte van het bouwperceel 

1,5 ha; 
k de breedte van het bouwperceel bedraagt ten minste 30 m; 



I de verhouding tussen de breedte en diepte van het bouwperceel bedraagt maximaal 
1:3 en minimaal 1:1; 

m uit een over te leggen onderzoek naar de bodemkwaliteit dient te blijken dat de 
bodem geschikt is voor de nieuwe functie; 

n er mag geen aantasting van de waterhuishoudkundige situatie optreden met betrek
king tot de waterkwantiteit en -kwaliteit; evenmin mag de regionale wateropgave 
belemmerd worden; 

o voor zover de verandering plaatsvindt binnen de gronden met de aanduiding "water
berging zoekgebied" mogen de belangen van de waterberging niet worden aange
tast; hiertoe wordt het betrokken waterschap gehoord. 

De bepalingen c t/m h zijn op het onderhavige project niet van toepassing. Aan de overi
ge bepalingen zal in het vervolg van dit wijzigingsplan aandacht worden besteed. 

OPZET WIJZIGINGSPLAN 

Dit wijzigingsplan bestaat uit een toelichting, voorschriften en de plankaart. Na dit eerste 
inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van het plan voor de 
uitbreiding van het bouwblok middels een koppeling. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op 
de uitvoerbaarheid van het plan. Hoofdstuk 4 bevat de juridische toelichting op de plan
kaart en de voorschriften. Het afsluitende hoofdstuk 5 is gereserveerd voor de resultaten 
van de wettelijke zienswijzenprocedure. 



PLANBESCHRIJVING 

HET PLANGEBIED 

Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente Maasdriel. De gemeente telt elf 
kernen. Het plangebied ligt ten oosten van de kern Alem. Het dorp telt 655 inwoners (per 
1 januari 2008). Ten oosten van het plangebied loopt de Maas, welke tevens de grens 
met de provincie Noord-Brabant vormt. 

De onderstaande luchtfoto geeft de ligging van de projectlocatie weer. In de nabijheid 
van de projectlocatie zijn meerdere agrarische bedrijven gevestigd. De nabije omgeving 
van de projectlocatie is derhalve te karakteriseren als agrarisch. 

Figuur 3: Luchtfoto plangebied 

De realisatie van een rundveestal aan het Moleneind 11 is derhalve passend bij het ka
rakter van de omgeving. 



HET PLAN 

Het onderhavig initiatief betreft een uitbreiding van een rundveestal op het gekoppelde 
agrarisch bouwblok aan de Moleneind 11 te Alem. Aangezien de nieuw te realiseren stal 
niet past binnen de bestaande grenzen van het agrarisch bouwblok, dient voor de realisa
tie van de rundveestal de vorm van het agrarisch bouwblok enigszins veranderd te wor
den. De grootte van het bestaande agrarisch bouwblok blijft ongewijzigd. De maximale 
opperviakte van 1,5 ha wordt niet overschreden. Initiatiefnemer is de heer Toonen, zelf 
woonachtig aan de Moleneind 11 en eigenaar van het bedrijf. 

De onderstaande figuur geeft de nieuw te bouwen stal weer weer. 

I 1 , H 
Figuur 4: Uitbreiding rundveestal 



UITVOERBAARHEID VAN HET PLAN 

In dit hoofdstuk komen alleen die onderwerpen aan bod, welke relevant zijn voor dit 
wijzigingsplan. De overige aspecten zijn reeds behandeld in het vigerende bestemmings
plan, waarin de wijzigingsbevoegdheid is opgenomen (artikel 4.5.2). 

ADVIESCOMMISSIE AGRARISCHE BOUWAANVRAGEN 

Door de gemeente Maasdriel is ten behoeve van het onderhavig plan advies gevraagd bij 
de adviescommissie agrarische bouwaanvragen. De MB heeft postief geadviseerd ten 
behoeve van de gewenste uitbreiding. 

LANDSCHAPPELIJK INPASSING 

Uit luchtfoto's blijkt dat in het plangebied geen waardevolle landschapselementen aanwe
zig zijn die door de realisatie van het bouwplan aangetast zouden kunnen worden. De 
omgeving van het plangebied bestaat uit weiland en het gebied waar de uitbreiding van 
de stal piaats zal vinden betreft een weiland/groenstrook naast de huidige stal. Zie on
derstaande foto. Door de realisatie van de uitbreiding wordt derhalve geen inbreuk ge
maakt op landschappelijke waarden. Voor een toelichting op de ter plekke aanwezige 
natuurwaarden wordt verwezen naar paragraaf 3.5 flora en fauna. 

Figuur 5: Impressie landschappelijke waarden 

WATER 

Sinds 1 november 2003 is het wettelijk geregeld dat in alle ruimtelijke plannen een wa-
terparagraaf dient op te worden genomen. Het doel van de waterparagraaf is de water-
huishoudkundige doelstellingen zichtbaar en evenwichtig mee te nemen bij de ruimtelijke 
plannen. Hierbij wordt ingegaan op de gevolgen van het plan op de waterhuishouding en 
wordt een beschrijving gegeven van de maatregelen die worden getroffen. 

Beleid 

Het grondgebied van de gemeente Maasdriel valt binnen het beheergebied van Water
schap Rivierenland. Het Waterschap draagt zorg voor de kwantitatieve en het inmiddels 



met het Waterschap gefuseerde Zuiveringsschap voor de kwalitatieve beheersaspecten 
van het (oppervlakte)water binnen de gemeentegrens. 

Het gemeenschappelijke beleid van de waterschappen en de provincie is er op gericht dat 
nieuwe ruimtelijke en/of stedelijke ontwikkelingen geen negatieve invloed mogen hebben 
op de bestaande watersystemen. In het plangebied wordt hierop dan ook reeds inge
speeld. 

3.3.2 Bestaande situatie 

Het plangebied bestaat uit de bestaande rundveestal met bijbehorende terreinverharding 
en silo's omzoomd met grasland en enkeie sloten. Het geheel heeft een open karakter, 
zonder groenstructuren. Het plangebied is niet gelegen binnen een grondwaterbescher-
mingszone, milieubeschermingsgebied voor drinkwater of waterwingebied. Derhalve 
worden geen grondwaterbeschermingsbelangen door het onderhavige plan aangetast. 
Wel ligt het plangebied in een als zodanig aangewezen 'zoekgebied voor waterberging' en 
zijn de sloten rondom het perceel in eigendom van het Waterschap. 

( 
3.3.3 Toekomstige situatie 

In de toekomstige situatie wordt de bestaande rundveestal met circa 750 m 2 uitgebreid 
tot 1950 m 2. Door de uitbreiding komt de stal dichter op de naastgelegen watergang te 
staan, welke in eigendom is van het Waterschap. In het kader hiervan en vanwege de 
ligging van het plangebied in het 'zoekgebied voor waterberging' is reeds ontheffing op 
de keur gevraagd aan het Waterschap. Deze ontheffing is inmiddels verleend en de be
treffende sloot is enigszins verlegd. 

3.3.4 Overige aspecten 

Het hemelwater afkomstig van de daken mag rechtstreeks worden aangesioten op de 
naastgelegen sloot (retentievoorziening), mits geen gebruik gemaakt wordt van uitlogen-
de materialen. Het water afkomstig van de wegen rnoet via de naastgelegen berm (mi
nimaal 2 m breed) worden afgevoerd op de watergangen. 

( 
Derhalve wordt het hemelwater afkomstig van het extra dakoppervlak van de stal mid-
dels een greppel vertraagd afgevoerd op de naast gelegen sloot. Bij de realisatie van de 
stal zal geen gebruik gemaakt worden van uitlogende materialen. 

De afvoer van vuilwater zal plaatsvinden middels aansluiting op het bestaande rioolstel
sel. 

3.3.5 Overieg waterbeheerder 

Het plangebied is gelegen in een waterbergingszoekgebied. Door Waterschap Rivieren
land is reeds een ontheffing op de Keur afgegeven voor het onderhavige plan. In het 
kader van de bestemmingsplanprocedure, wordt dit plan nog voor formeel advies aan het 
Waterschap overlegd. 



4 ARCHEOLOGIE 

In 1992 is het Verdrag van Valletta (Malta) door de landen van de EU, waaronder Neder
land, ondertekend. Dit verdrag verplicht de Europese overheden tot het beschermen van 
archeologisch erfgoed. Hierbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat archeologische 
waarden in situ2 bewaard moeten blijven. Dat wil zeggen, dat er naar gestreefd moet 
worden om de waarden op de locatie te behouden. Als dit niet mogeiijk blijkt, bijvoor
beeld bij bouwplannen, dan moeten de waarden worden opgegraven en ex situ3 worden 
bewaard. Het Verdrag van Valetta is doorvertaald in de Monumentenwet 1988, zoals 
deze gewijzigd is in September 2007. Sinds deze wijziging van September 2007 is de 
gemeente bevoegd gezag op het gebied van cultuurhistorie en archeologie. 

/ / 

Figuur 6: Uitsnede IKA W 

De projectlocatie heeft voor wat betreft de indicatieve archeologische waarde een lage 
verwachtingswaarde (www.ktch.nl). Daarom hoeft voor deze bouwblokwijziging geen 
archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. 

Mochten er tijdens graaf- of sloopwerkzaamheden toch archeologische vondsten worden 
aangetroffen, dan dient dit op grond van artikel 53 van de Monumentenwet 1988 bij het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te worden gemeld. 

5 FLORA EN FAUNA 

Om het gewenste bouwplan te kunnen realiseren, zullen grondwerkzaamheden piaats 
moeten vinden. Bij dergelijke ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden gehouden 
met de actuele natuurwaarden van de locatie. Ruimtelijke ontwikkelingen moeten ge
toetst worden aan de Vogel- en/of Habitatrichtlijn, Natuurbeschermingswet en Flora- en 
faunawet. 

In het kader van de beoogde ontwikkeling heeft Exlan consultants een natuuronderzoek 
uitgevoerd4. Dit onderzoek bestond uit een literatuuronderzoek en een verkennend ter-
reinbezoek op 21 april 2008. Op basis van het onderzoek kan het volgende geconclu
deerd worden. Voor aanvang van de werkzaamheden binnen het plangebied Moleneind 
11 te Alem, dient geen ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet aangevraagd 

2 in situ = in de bodem [bewaren] 
3 ex situ = uit de bodem [halen en ergens anders bewaren] 
4 Exlan consultants, Natuuronderzoek Moleneind 11 te Alem, 2 juni 2008 



te worden voor strikt beschermde soorten. De werkzaamheden brengen het voortbestaan 
van de algemene soorten niet in gevaar. Een ontheffing of eventuele compensatie is hier 
niet van toepassing. 
Uit het onderzoek blijkt dat het in gebruik nemen van het plangebied ten behoeve van de 
uitbreiding met een rundveestal geen significant negatief effect heeft op de natuurwaar
den binnen het plangebied. Omdat er verwacht wordt dat geen strikt beschermde vleer
muizen in het plangebied voorkomen, zal de ingreep geen negatief effect hebben op deze 
soorten en hun omgeving. Voor het merendeel van de aanwezige of te verwachten be
schermde soorten zijn de effecten gering. 

Met de voorgenomen activiteit kan er sprake zijn van lokale en tijdelijke effecten, met 
name in de aanlegfase. Om de risico's op verstoring van beschermde soorten in het 
plangebied te minimaliseren, wordt aanbevolen om voorafgaand aan de werkzaamheden 
het terrein te controleren op de aanwezigheid van beschermde soorten. Eventueel aange
troffen soorten dienen verpiaatst te worden naar geschikt leefgebied in de omgeving. 
Voor soorten die zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht en voor alle overige beschermde 
soorten, geldt een algemene zorgplicht volgens de Flora- en faunawet. Hierbij moeten 
passende maatregelen worden genomen om schade aan beschermde soorten te voorko
men of te beperken. Het plaatsvinden van werkzaamheden buiten het broed-/voort-
plantingseizoen valt hieronder. Volgens de wetgeving geldt dat de werkzaamheden bui
ten het broedseizoen moeten worden uitgevoerd. 
Er zijn geen significante negatieve effecten te verwachten op de soorten en typen van 
het richtlijngebied Uiterwaarden Waal. Aangezien de grote afstand van het plangebied 
t.o.v. het natuurgebied zal de voorgenomen activiteit binnen het plangebied niet leiden 
tot significante effecten op het natuurgebied. 

BODEM 

Ten behoeve van de uitbreiding van de rundveestal is door Verhoeven Milieutechniek B.V. 
een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd d.d. 11 juni 2008. 

Voor de onderzoekslocatie werd de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met 
betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksre
sultaten wordt de gestelde hypothese verworpen, aangezien in de bodem licht verhoogde 
gehalten voor zink en minerale olie zijn aangetoond. 
Het betreft overschrijdingen van de streefwaarden. Aangezien de tussenwaarden niet 
worden overschreden zijn geen vervolgstappen noodzakelijk. 
Op basis van de onderzoekresultaten kan gesteld worden dat in de bovengrond en het 
grondwater op de onderzoekslocatie lichte verontreinigingen met metalen en minerale 
olie aanwezig zijn. Vanwege de lichte mate van verontreinigingen zijn de risico's voor de 
volksgezondheid en het milieu verwaarloosbaar. Daarnaast is er geen sprake van noe
menswaardige verspreidingsrisico's. 

Het aspect bodem vormt derhalve geen belemmering voor de doorgang van het initiatief. 



ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

De kosten van de realisering van dit project komen volledig voor rekening van de initia
tiefnemer. Aan dit project zijn voor de gemeente Maasdriel geen kosten verbonden. 
Derhalve wordt verondersteld dat het onderhavig initiatief economisch uitvoerbaar is. 



WIJZE VAN BESTEMMEN 

ALGEMEEN 

Het bestemmingsplan "Buitengebied Wijziging 2008 Moleneind", vormt een wijziging als 
bedoeld in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van het bestemmingsplan 
"Buitengebied, binnendijks deel" van de gemeente Maasdriel. Het wijzigingsplan bestaat 
uit een plankaart met bijbehorende voorschriften en deze toelichting. De plankaart en de 
voorschriften tezamen vormen het juridisch bindende deel van het plan. Kaart en voor
schriften dienen te alien tijde in onderlinge samenhang te worden bezien en toegepast. 

PLANSYSTEMATIEK 

De plansystematiek sluit aan bij het bestemmingsplan "Buitengebied, binnendijks deel" 
van de gemeente Maasdriel. Op de plankaart is aan de gronden in het plangebied de 
bestemming "Agrarisch bouwperceel" toegekend. In de voorschriften worden de voor
schriften van het bestemmingsplan Buitengebied, binnendijks deel van de gemeente 
Maasdriel van toepassing verklaard. 



PROCEDURE VAN HET PLAN 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft, overeenkomstig de zienswijzenprocedure ex artikel 
26 van de voorschriften van het bestemmingsplan "Buitengebied, binnendijks deel" van 
de gemeente Maasdriel, van 26 februari 2009 tot en met 11 maart 2009 gedurende zes 
weken voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen de gestelde termijn zijn geen zienswij
zen binnengekomen. 
Derhalve heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om het bestem
mingsplan ongewijzigd vast te stellen. Vaststelling heeft plaatsgevonden op 31 maart 
2009. 


