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1. INLEIDING 

1.1. Aanlelding 

De heer L. van den Oord is voornemens om zijn glastuinbouwbedrijf aan 
de Wordragensestraat 48 te Ammerzoden uit te breiden. De uitbreiding 
van het bedrijf is voorzien aan de achterzijde van het bestaande 
glastuinbouwbedrijf. Deze gronden zijn thans in gebruik als 
landbouwgrond. 
Door de stijgende kosten van energie en om de organisatie van de arbeid 
te beheersen is schaalvergroting en automatisering noodzakelijk. 
Achter de kassen is ruimte beschikbaar om de huidige glasopslanden 
van 24.320m2 verder uit te breiden. Het bedrijf kan hierdoor groeien tot 
60.000m2. 

Situering plangebied 
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2. BESTAANDE SITUATIE 

Kwekorij het Diepstraatjo is gesticht in 1971 door Bert en Gonnie van den 
Oord en was gesitueerd in het centrum van Ammerzoden. Do kas had 
destijds een oppervlakte van 3.000 m2 en de teelt bestond uit aardbeien 
en tomaten. In 1974 Is er overgoschakeld naar oen teelt van Iresia's met 
In het najaar chrysanten Tevens hadden ze in de vollegrond (30.000 m2) 
tros- en pluischrysanten, aardbeien, groene kool en proi. De aardbeien 
werden onder 3.000 m2 platglas geteeld. 

Door de ruilverkaveling Is hot bedrijf verhuisd naar de huidige locatie aan 
de Wordragenstraat 48. In 1986 is er begonnen met de bouw van oen 
4.300 m2 grote kas. In 1989 is het bedrijf gegroeid naar 8.900 m2 en is 
ovorgeschakeld naar de teelt van jaarrond chrysanten. Hierbij werden 
ook nog 3.000 m2 buitenchrysanten (pluischrysanten) en 500 m2 
aardbeien in tunnelkassen geteeld. 

In 1998 is het bodrijf overgegaan in een maatschap. Deze bestond uil 
Bort en Laurens van den Oord. Ook is er in 1998 bijgobouwd (9.350 m2). 
De totale bedrijfsopporvlakte bedroeg op dat moment 18.250 m2 De teelt 
bestond uitsluitend uit jaarrond chrysanten onder glas. In 2000 is de 
naastliggende champignonkwekerij overgenomen met daarachtor 32.000 
m2 grond. 

Bert is enige jaren geleden uit de maatschap getreden on heeft het bedrijf 
volledig overgedragen aan Laurens. In 2003 is ongeveer 6.000 m2 kas 
bijgebouwd. Het gedeelte uit 1998 is vetbreed on het middenpad is 
verlegd. Met aan weerszijden van het pad kapdieptes van ongeveor 90 
meter bracht deze uitbreiding het totalo teeltoppervlakto op ruim 24.000 
m2. 

Naast kassen is ook geinvesteerd in een nieuwe klimaatcomputor en een 
open buffersysteem met een buffer inhoud van 500 m3. Tenslotte wordt 
de uitbreiding afgerond met de installatie van een belichtingsinstallatie 
van 6.000 lux. waarmee ook in de winter de kwaliteit van do chrysanten 
hoog blijft. 

B 



WonJisgcTuesfcij i i 022-184 itaart V008 



3. VIGEREND BESTEMMINGSPLAN 

Voor de localle golegen aan de Wordragensestraat 48 te Ammerzoden 
vigeert het bestemmingspian "Buitengebied binnendijks dee)", 
vastgesteld bij besluit van de raad d.d. 22 februari 2006, beslissing 
Gedeputeerde Staten van Gelderland d.d. 17 oktober 2006, zaaknummer 
007797. 

Ingevolge dit bestemmingspian heeft het perceel do bestemming 
"Agrarisch gebied met landschaps- en cultuurhistorische waarden"". 
Tevens geldt er voor de gronden de aanduiding "Karakteristieke 
verkaveling". 

Uitsnede vigerend bestemmingspian 

Op basis van een binnenplanse wijzigingsbevoegdheid (artikel 4.5.3), ex 
artikol 11 van de Wet op de Ruimtelijko Ordening, is het bij 
glastuinbouwbedrijven onder voorwaarden mogelijk medewerking te 
verlenen aan hot vergroten van een agrarisch bouwperceel. Als 
voorwaarden gelden in het geval van een glastuinbouwbedrijf onder 
andere dat: 
a. do vergroting of vormverandering is noodzakelijk voor een doelmatige 

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

b. er is met een verplaatsingsonderzoek aangetoond dat verplaatsing 
naar oon concentratiegebied dan wel regionale cluster financieel niet 
mogelijk is en in dat verplaatsingsonderzoek zijn in ieder geval ook do 
hergebruiksmogelijkheden van de vrijkomende locatie meegenomen; 
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c. de vergroting moet zich verdragen met de ter plaatse van belang 
zijnde kwaliteiten (natuur, landschap en/of water) en de waardevolle 
landschapselementen moeten behouden blijven; 

d. voor zover de vergroting/verandoring piaatsvindt in een gebied mot de 
aanduiding "archeologisch en/ol cultuurhistorisch waardevol terrein" 
mag de archeologische en/of cultuurhistorische waarde niet worden 
aangetast; dit dient te blijken uit een overgelegd archeologisch 
onderzoek. 
Hierover dient tevoren advies to zijn ingewonnen bij de provincie 
Gelderland of een andere door het College van Burgemeester en 
Wethouders van Maasdriel aan te wijzen aan te wijzen terzake 
deskundige; 

e. voor zover de vergroting/verandoring piaatsvindt in een gebied mot do 
aanduiding "Grondwaterbeschermingszone, 
milieubeschermingsgebied categorie II voor drinkwater'' mogen de 
grondwaterbeschermingsbelangen niet worden aangetast. Hierover 
dient tevoren advies te zijn ingewonnen bij de grondwaterbeheerder; 

f. voor zover situering piaatsvindt in het op de kaart bestemmingen 
aangegeven "karakteristiek komgebied" mag deze openheid niet 
onevenredig worden aangetast; 

g. voor zover situering piaatsvindt in het op de kaart bestemmingen 
aangegeven "weidevogelgebied" mag de uitbreiding geen aantasting 
betekenen van de biotoopoison voor weidevogels; 

h. voor zover situering piaatsvindt in het op de kaart bestemmingen 
aangegeven "karakteristiek oeverwallen landschap" mag geen 
aantasting plaatsvinden van de aanwezige landschappelijke waarden; 

I. voor zover situering piaatsvindt in het op de kaart bestemmingen 
aangegeven 'karakteristieke verkaveling" mag geen aantasting 
plaatsvinden van de aanwezige perceleringskenmerken; 

j . de natuurwaarden mogen niet onevenredig worden aangetast; 
k. uit een over te leggen onderzoek naar de bodemkwaliteit dient te 

blijken dat de bodem geschikt is voor de nieuwe functie; 
I. er mag geen aantasting van de waterhuishoudkundige situatie 

optreden met betrekking tot de waterkwantiteit en -kwaliteit; evenmin 
mag de regionale wateropgave mag niel belemmerd worden. Hiertoe 
dient het betrokken waterschap gehoord; 

m. voor zover verandering/vergroting piaatsvindt binnen de gronden met 
de aanduiding "waterberging zoekgebied'' mogen de belangen van de 
waterberging niet worden aangetast; hiertoe wordt het betrokken 
waterschap gehoord; 

n. het woon- en leefklimaat mogen niet worden aangetast. 

De voorwaarden onder e, f, g en h zijn niet van toepassing op het 
onderhavige plan. Ten aanzien van de overige voorwaarden wordl in de 
voorliggende toelichting aangetoond dat hieraan voldaan wordt. 
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4. HET PLAN 

Initiatiefnemer, de heer Van den Oord. heeft het voornemen om de 
productie, en daarmee het glasbestand uit te breiden, om daarmee in te 
spelen op de ontwikkelingen in de sector. Dezo zijn met name gericht op 
schaalvergroting en hot onderscheiden in de markt. Daarnaast dient do 
oude kas te worden vervangen voor een hogere productie per m2 en een 
efficienter verloop van de bedrijfsprocessen. Een en ander is nodig om 
de kostprijs zo laag mogelijk te houden om andere noodzakelijke 
investeringen to kunnen plegen. De heer Van den Oord zal bij de locatie 
gaan wonen in de bestaande bedrijfswoning, waarbij de huidige bowoner. 
zijn vader, elders gaat wonen. 

Om de beoogde uitbreiding mogelijk te maken is er -onder voorwaarden-
een bod uitgebracht op het aangronzende. huidig gepachte perceel van 
ongeveer 2.5 hectare. Daarmee wil de heer Van den Oord de gewenste 
uitbreiding tot 60.000m2 in een keer realiseren. Een uitbreiding in twee 
stappen is financieel niet haalbaar gezien de noodzakelijke investering in 
robotten en machines. Hot is de bedoeling deze uitbreiding direct 
aansluitend aan de noordzijde van de bestaande kassen te realiseren. Dit 
om een goede functioned aansluiting van de bestaande en nieuw te 
bouwen kassen mogelijk te maken, waarbij gedacht moet worden aan de 
ligging van het looppad en de opstelling van teeltbodden. De bestaande 
watergang rond hel perceol zal als compensatieregel deels worden 
uitgebreid. Hierbij blijft het toekomstige bouwperceel wel binnen de 
huidige grenzen. 

0 
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5. BELEIDSKADER 

5.1. Rijksbeleid 

Uitsimlo PKB-kaait 
'VcrstcdeHiUny' 

Nota Ruimte 
De Nota Ruimte bevat het nieuwe ruimtelijko beleid van het Rijk, 
waarmee het kabinet op hoofdlijnen sturing wil goven aan de inrichling 
van do ruimte en sociale, culturele en economische ontwikkelingen 
ruimtelijk wil accommoderen. 
Het rijk wil verstedelijking en infrastructuur zoveel mogelijk bundelen in 
nationale stedelijke netwerken, economische komgebieden en 
hoofdverbindingsassen. Bundeling van verstedolijking en economische 
activiteiten betekent dat nlouwe bebouwing voor doze functies 
grotendeels geconcentreerd wordt geiokaliseerd in bestaand bebouwd 
gebied, aansluitend op het bestaande bebouwde gebied of in nieuwe 
clusters van bebouwing daarbuiten. Daarbij wordt aangesloten bij de 
bestaande ruimtelijko structuren. 
Binnen elk nationaal stedelijk netwerk geeft het rijk indicatief een aantal 
gebiedon aan waar de grootschalige verstedelijking wordt gebundeld. 
Maasdriel valt gedeeltelijk binnen het nationaal stedelijk netwerk 
"Brabantstad". Conform de PKB-kaart zljn hier echter geen grootschalige 
stedelijke ontwikkelingen gepland en ligt hot accent op de lokale 
behoefte. Het is hier in do oerste plaats de verantwoordelijkheid van 
provincies en (samenwerkende) gemeenten om het gonerieke 
(bundelings)beteid uit te werken en uit te voeren met hel oog op 
specifieke problemen en uitdagingen. 

Waterrelevant beleid 

Waterbeheer in de 21* eeuw 
Naar aanleiding van de wateroverlast in het afgelopen decennium heeft 
de Commissie Waterbeheer 2 1 e eeuw oen advies geschreven over de 
toekomstige inrichling van het watersysteem in Nederland, inclusiof de 
relatie met de ruimtelijke inrichting. Op basis van de principes: 'anders 
omgaan met waterbeheer', ruimte voor water' en meervoudig 
ruimtegebruik' heeft de commissie oen aantal aanbevelingen gedaan. 
Naast het verplichten van de watertoets zijn de belangrijkste 
aanbevelingen: 
• de drietrapsstrategie: Overtollig water dient primair te worden 

opgevangen in het watersysteem waar de wateroverlast optreedt, 
vervolgens moet voldoende berging worden gezocht en ton slotte 
kan water wordon afgevoerd. 

• Stroomgebiedsbenadering: het waterbeleid wordt conform de 
Europese Kaderrichtlijn per stroomgebied aangestuurd. De 4 
nationale stroomgebieden zijn opgedeeld in 17 regionale 
deelslroomgebieden. Voor elk stroomgebied moet worden 
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vastgesteld aan welke eisen het watersysteem op de lange tormijn 
moet voldoen, middels een stroomgebiedsbeheerplan. Het 
plangebied valt binnen het deelstroomgobied Rivierengebied. 

Vierde nota waterhuishouding 
Het landelijk waterbeleid is vastgelegd in de Vierde Nota 
Waterhuishouding. De hoofddoelstelling van deze nota luidt als volgt; 'het 
hebben en houden van een veilig en bewoonbaar land en het 
instandhouden en versterken van gezonde een veerkrachtige 
watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd. 
Centraal in de nota steal het gebiedsgerichte beleid. Een belangrijk 
thema hierin is de optimalisatie van het waterbeheer in de stad door 
gemeenten en waterschappen tezamen. Aandachtspunten hierbij zijn: de 
hydrologie (onder andere vasthouden van water), ecologie, relatie van 
stedelijk water met de omgeving, de beleving van het water en do 
waterketen (drinkwaterbereiding en afvalwaterbehandeling). Er worden 
bovendien 4 thema's geformuleerd waaraan extra aandacht zal moeten 
worden geboden, te weten: verdroging, emissie, waterbodems en 
veiligheid, 

Natuurgerelateerd beleid 

Geb ieasbescnemi inn 

Om de Europese biodiversiteit te behouden en te herstellen wordt 
gestreefd naar de ontwikkeling van een groot Europees netwerk van 
beschermde natuurgebieden, 'Natura 2000'. Om dit te bereiken zijn onder 
meer de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992) opgesteld. Op 
basis van deze Europese richtlijnen zijn alle lidstaten, dus ook Nederland 
verplicht om beschermde habitats, soorten en hun leefgebieden in stand 
te houden of te herstellen. Daarvoor worden gebieden aangewezen waar 
deze soorten en habitats voorkomen. 
Op 1 oktober 2005 is de (gewijzigde) Natuurbeschermingswet 1998 van 
kracht geworden. In deze wet is het gebiedsbeschermende deel van de 
Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn opgenomen. Het soort-
beschermende deel is al in 2002 vastgelegd in de Flora- en Faunawet. 
De natuurbeschermingswet regelt de aanwijzing en bescherming van 
deze natuurgebieden. 
In Nederland maken de Habitatrichtlijn- geheel en de 
Vogelrichtlljngebieden gedeeltelijk onderdeel uit van de EHS. Doel van 
de EHS is het realiseren van een netwerk van natuurgebieden door 
middel van natuurbehoud en natuurontwikkeling, waar de natuur (plant 
en dier) voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en 
dieren in geisoleerde gebieden uitsterven en dat de natuurgebieden hun 
waarde verliezen. Het streven is om in Nederland in 2020 meer dan 
750.000 hectare aan EHS-gebieden te hebben. Het grootste deel 
daarvan zijn bestaande bossen en natuurgebieden. 
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In hel binnendijkse gebied van de gemeenle Maasdriel zijn geen gronden 
aangewezen als speciale beschermingszone. In hel buitendijkse gebied 
zijn echter wol gronden in de uiterwaarden aangewezen als speciale 
beschermingszone. Een gedeelte van de gronden in de 
Waaiuiterwaarden inclusief de "Kil van Hurwenen en omstreken" is 
aangeduid als Vogelrichtlijngebied. Naast vogelrichtlijngebied is do Kil 
van Hurwenen samen mel do Rijswaard in Zaltbommel en Neerijnen 
tevens aangeduid als Habitatrichllijngebied. Oeze goblcden zijn op ruime 
afstand van onderhavige locatie gelogen. 

De uiterwaarden van de gemeente vormen onderdeel van een (EHS-) 
verbinding tussen de natuurgebieden in de Geldorse Poort en die nog 
verder bovenstrooms langs do Rijn, met die in het wosten van Nederland, 
zoals de Biesbosch. In aansluiting op het rijks- en provinciaal beleid 
wordt de ontwikkoling van de natuurwaarden in de uiterwaarden van 
respectievelijk de Maas en de Waal door de gemeente ondersteund. De 
uiterwaarden vormen samen met de rivier belangrijke doorgaande 
ecologische dragers. In dezo uiterwaarden wordt tovens inhoud gegevon 
aan het project "Ruimte voor de RivierV Hierbij moet agrarisch 
medegebruik mogelijk blijven. Dit vorml immers een van do 
karakteristieken van de uiterwaarden. 
Daarnaasl dienen plaatsen behouden te blijvon waar cultuurhistorische 
en aardwetenschappelijke palronen voorkomen. Het gaat hierbij om do 
onvergraven uiterwaarden bij Hurwenen. Hoenzadriel on Alem. Ook ten 
aanzien van het nog aanwezige "Maasheggenlandschap" dient een 
consoliderend beleid to worden gevoerd. Dit landschapsbeeld zou zelfs 
herstold c.q. versterkt kunnen worden door aanplant van nieuwe heggon. 
Er ontstaat hiermee een meer besloten landschap, dat de visueel 
ruimtelijke invloed van de oprukkende stad op het buttongobied 
enigermate beperkt. 
In het kader van het bestemmingspian voor het buitendijks gebied binnen 
de gemeente Maasdriel is geconstateerd, dat er tussen de binnen- en 
buitendijks getegen gebieden goon duidelijke ecologische samenhang 
bestaat c.q. wenselijk is. Dit betekent, dat de duurzame structuur zich op 
de eerste plaats richt op het in stand houden van die gebieden, die 
momenteel duidelijke natuur- en landschappelijke waarden 
vertegenwoordigen. Dit betekent het behoud van de natuurwaarden in de 
uiterwaarden. Hieruit kan worden geconcludeerd, verzolten de 
natuurwaarden in de uiterwaarden ter hoogte van hel studiegebied zich 
niet tegen de ontwikkeling van stedelijk gobied in de flanken. 

Flora- en faunawet 
Op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn moet een groot aantal 
(meestal) bedreigde dier- en plantsoorten v/orden beschermd. Deze 
soortenbescherming is in Nederland geimplementeerd in de Flora- en 
Faunawet (april 2002). Deze wet bevat zowel een zorgplicht als een 
aantal vorbodsbepalingen, zoals het verbod op hot doden of verontruston 

WO/OiAgtAMMM W2-164 •nasrt 20OB 



van beschormde dieren. Zo zijn bijvoorbeeld alle broodende inheernse 
vogels en hun nesten in Nederland wettelijk beschermd. Bij aanwezigheid 
van broedvogels dient dan ook rekening gehouden te worden dat 
werkzaamheden. waaronder het kappen van bomen en beplanting. 
buiten de broedpenode (15 maart-15 juli) worden uitgevoerd. 
In (ebruari 2005 is een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) in 
werking getreden met betrekking tot de Flora- en faunawet. Met het 
inwerking treden van de AMvB wordl onderscheid gemaakt op basis van 
3 beschermingsregimos: de algemene beschermde soorten (met roods 
een (algemene) vrijstelling), de overige beschermde soorten en de strikt 
beschermde soorten. 

5.2. Provinciaal beleid 

Streekplan 2005 

De provincie Gelderland heeft in 2005 een nieuw streekplan vastgesteld. 
De hoofddoelstelling van het Gelders ruimtelijk beleid voor de periode 
2005-2015 Is om de ruimtebehoefte zorgvuldig in regionaal verband te 
accommoderen en te bevorderen dat publieke (rijk, provincie, 
gemeenten, waterschappen) en private partijen de benodigde ruimte 
vinden, op een wijze die meervoudig ruimtegebruik stimuleert, duurzaam 
is en de regionale verscheidenheid versterkt, gebruik makend van de 
aanwezige idenlitelten en ruimtelijke kenmerken. 

Waar (de herziening van) het vorige streekplan nog specifiek was gericht 
op inbreiding is het beleid in het huidige streekplan gericht op zowel 
bestaand bebouwd gebied (herstructurering, transformatie) als nieuw 
stedelijk gebied (uitbreiding). Daarbij blijft uitgangspunt dat door het 
intensiveren van hot grondgebruik, optimaal gebruik kan wordon gemaakt 
van de aanwezige rutmte. Het streekplan kiest voor versterking van de 
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ruimtelijke kwaliteit. Dat gebeurt door to sturen op kenmerken en 
waarden dio van provinciaal belang worden geacht: water, natuur, 
landschap (groenblauwe raamwerk) en de ruimtolijke ontwikkelingen 
zoveel mogelijk te bundelen in het rode raamwerk van stedelijke lunciies 
on infrastructuur (knooppuntenbonadering) Buiten de 
bundolingsgebieden biedt het streokplan mogelijkheden om te kunnen 
blijven voorzien in de lokale behoeften. 

Ten aanzien van glastuinbouw wordt opgemerkt dat concentratie ervan 
gewenst blijft omdat kassen oon zeer grote landschappelijke en 
ruimtelijke impact hebben, in de concentratiegebieden gezamenlijko 
milieu-invosteringen gedaan kunnen wordon en de cent rum fun die ook 
economisch bolangrijk is. 

Bestaande geisoleerd gelegen glastuinbouwbedrijven kunnen bij recht 
worden voorzien van een eenmalige uitbreiding van de glasopstanden 
van maximaal 20%. Verdergaande uitbroiding is slechts mogelijk mits do 
vergroting zich verdraagt met ter plaatse van belang zijnde kwaliteiten 
(natuur, landschap on/of water) en de uitbreiding noodzakelijk is voor een 
doelmatige voortzelting van het bedrijf. Tevens dient to zijn aangetoond 
dat verplaatsing naar een concentratiegebied dan wel regionale cluster 
financioel niet mogelijk is. 

Watorhuishoudingspfan Geldedand (WHP3) 

Het Waterhuishoudingsplan Gelderland (WHP3) is per 14 februari 2005 
in werking getreden en schetst de mogelijkheden om de kansen van 
wator voor mens en natuur in Geldorland goed te benutten. Basis voor 
het WHP3 wordt gevormd door de zogenaamde Stroomgebiedsvisies, 
ontwikkeld in samenwerking tussen o.a. de provincies en waterschappen. 
In deze visies zijn slurendo en mee-ordenende wateropgaven in beeld 
gebracht. Na afweging zijn dezo in dit plan en hel streekplan opgenomen. 
Daarmee zijn deze het kader voor do watertoets geworden. De 
stroomgebiodsvisies hoeven daarom niet moer als afwegingskader 
gehanteerd te wordon. 

Do provincie onderscheid! in het WHP3 een zestal speerpunten voor de 
uitvoering in de planperiode (2005 t/m 2009) De speerpunten 1, 2 en 3 
gaan over maatregelen die Gelderland-breed nodig zijn en de 
speerpunten 4, 5 en 6 gaan over extra maatregelen in de actiegebieden. 
Do Bommelerwaard, waar de locatie in is gelegen, vormt e6n van die 
actiegebieden: 

Speerpunt 1. Ruimte voor de rivier lusson de dijken. 
• Speerpunt 2. Beschermen van waterbergingsgebieden en natte 

natuur. 
• Speerpunt 3. Inrichten van waterbergingsgebieden. 
• Speerpunt 4. Vasthouden van rogenwater in de actiegebieden. 
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• Speerpunt 5. Herstellen van natte natuur in de actiegebieden. 
• Speerpunt 6. Riooloverstorten op ecologisch waardevolle wateren 

worden volledig gesaneerd in de actiegebieden. 

De provincie onderscheidt 13 sleutelprojecten, waarvan er een in de 
Bommelerwaard ligt, het verbeloron van de oppervlaktewaterkwaliteit. In 
de Bommelerwaard is bescherming en verbetering van oppervlaktewater 
aan de orde, omdat dit oppervlaktewater (indirect) wordt ingezet voor de 
drinkwatorproductie. Voor het overige zijn voor onderhavige locatie geen 
spocilieke beleidsdoelstellingen van toepassing. 

5.3. Waterschapsbeleid 

Integraal Waterbeheersplan Gelderse Rivierengebied 2002 - 2006 

Het van toepassing zijnde beleid van het waterschap Rivierenland is 
weergegeven in het "Integraal Waterbeheersplan Gelderse 
Rivierengebied 2002 - 2006 (IWGR-2)". In Gelderland is afgesproken om 
dit waterbeheerplan te verlengen tot 22 december 2009 en voor de 
periode 2006-2009 dezo plannen aan te vullen met een Strategienota 
2006-2009 en 5 uitvoeringsplannen. 
De belangrijkste doelstellingen van het Watorboheersplan zijn: de 
veorkracht van het watersysteem bonutten en vergroten (natuuriijk 
waterbeheer). vanuit waterbeheer duidelijker richting geven aan 
ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied en het waterbeheer gezamenlijk 
en zo breed mogelijk aanpakken Dit is verder uitgewerkt aan de hand 
van de thema's: waterkwantiteit, landschap, natuur en cultuurhistorie, 
waterkwaliteit, stedelijk water en waterbodems. Hierbij wordt voor het 
kwantiteitsdeel de trits vasthouden-bergen-afvoeren als leidraad gebruikt 
en voor het kwaliteitsdeel schoonhouden-schoiden-schoonmaken. 
De belangrijkste kernpunten uit het IWGR-2 voor de Bommelerwaard zijn 
o.a.: 
• overname van het stedelijk waterbeheer; 
• aanpak verontreinigingen aan de bron; 
• nieuwe wijken en bedrijventerreinon worden waterbatans neutraal 

aangelegd. 

Nota Rloleringsbeleid (2005) 

Deze nota bevat het beleid van waterschap Rivierenland ten aanzien van 
riolering in relatie tot de oppervlaktewaterkwaliteit en een doelmatige 
werking van de RWZI's. Het beleid is gericht op het bereiken van 
ecologisch gezond water in bebouwd en onbebouwd gebied. 
Onderwerpen hierbij zijn o.a. basisinspanning, waterkwaliteitsspoor, 
afkoppelen hemelwater, meten bij overstorten. samenwerking in de 
waterketen, vergunningen en subsidioregellngen. 
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5.4. Regionaal beleid 

Regionaal plan Bommelerwaard 

Dit is een intergemeentelijke struck!urschots voor de gemeenten 
Zaltbommel en Maasdriel. Het omvat een visie on oon 
uitvoeringsprogramma. Typerend voor de Bommelerwaard is een zekere 
kleinschaligheid. De leefbaarheid van het gebied is gebaat bij een 
gezonde economische ontwikkeling, een aantrekkelijke woonomgeving 
en een veilig woonklimaat. Voor hel gebied wordt een beperkte groei van 
het ruimtebeslag voor wonen en werken voorzion. Voor lokale 
bedrijvigheid bestaan in het gebied afspraken over concontratie daarvan 
bij Hedol en Kerkdriel, waarbij de overige kernen geen 
uitbreidingsruimten hebben. 

Daarnaast is het Regionaal Plan Bommelorwaard opgesteld met als doel 
250 ha. concentratiegebied glastuinbouw in de Bommelerwaard te 
onlwikkelen boven de nog aanwezige hectares in de bestaando 
intensiveringszones. Binnen de gemeente Maasdriel is hiervoor ten 
noordwesten van Velddriel eon gebied van 142 ha aangewezen als 
mogelijk uitbreidingsgebied voor de glastuinbouw. Dit uilbreidingsgebied 
is echter nog niet in het bestemmingspian meegenomen, maar hiervoor 
zal te zijner tijd als alle deelonderzoeken zijn afgerond een afzonderlijke 
planologische procedure voor gevolgd worden. Wel zijn de grenzen van 
het toekomstige glastuinbouwgobiod op de plankaart opgenomen. Dit om 
te voorkomen dat ter plekke ruimtelijke ontwikkelingen (waaronder 
nieuwvestiging) worden toegestaan, die in een later stadium de komst 
van glastuinbouw in het gebied kunnen frustreren. 

De locatiemogelijkheden in de Bommelorwaard kunnen overigens 
worden ingeperkt vanuit ruimtelijke visies van hoger overheden. Met 
name de zogenaamde Nieuwe Hollandse Waterlinie (ten westen van de 
Meidijk, bij Poederoijen. Aalst, Zuilichem) kan beperkend werkon. 
Vooralsnog is in het bostommingsplan uitgegaan van de ruimte in de 
bestaande concentratiegebieden, 
Overigens is de ten aanzien van de omvang van hot concentratiegebied 
mot alle partijen een compromis bereikt dat als volgt kan worden 
samengevat: 

het aantal hectares ontwikkelingsruimte tot 2015 wordt beperkt tot 
500 ha voor glastuinbouw en paddostoelteelt; 
binnen de huidige bestemmingsplannen is nog 250 ha beschikbaar 
hetgeen betekent dat nog 250 ha dient te worden toegovoegd voor 
glastuinbouw en champignonteelt; 
er wordt gekozen voor oon ruimtelijke fasering waarbij 2005 als 
ijkpunt wordt gekozen. Op dat moment dient van de 250 ha gezochte 
ontwikkelingsruimte 100 ha beschikbaar te zijn; 

overloop van buiten de Bommelerwaard is niet gewenst. 
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Waterplan Bommelerwaard 

Gemeonlon Maasdriel en Zallbommel hebben samen met Waterschap 
Rivierenland een waterplan opgesteld. Het waterplan formuleert de 
doelstellingen die deze partijen hebben voor het toekomstige 
waterbeheer. Het Waterplan Bommelerwaard streeft naar een gezond, 
veerkrachtig. veilig en duurzaam watersysteem, dat gewaarborgd blijft 
voor do toekomst en waarin een zodanig kwalitatief en kwantitatief 
beheer wordt gevoerd, dat alle reievante gebruiksfuncties kunnen worden 
vervuld, het beschikbare water optimaal beleefd en gebruikt kan wordon 
en het een bijdrage levert aan een aantrekkelijke leefomgeving voor de 
inwoners van de gemeenten. 
De belangrijkste geconstateerde knelpunten zijn: 
• Onvoldoende ruimte voor waterberging in stedelijk watersysteem. 
• Knelpunten in de afvoercapacileit van watergangen. 
• Siechte waterkwaliteit door onvoldoende doorspoeling van 

watergangen. 
• Ecologische waterkwaliteit van stedelijke watergangen slecht. 
• Watergangen niet zichtbaar of te weinig uitstraling/belevingswaarde. 
• Het waterbewustzijn van de burgers krijgt te weinig aandacht. 
• Stedelijke waterberging wordt nu te veel versnipperd. 
• Het beleid is nog onvoldoende afgestemd op de Kader Richtlijn 

Water. 

De basis voor het opstellen van hel streefbeeld en de ambities wordt 
mede gevormd door uitgangspunten voor integraal waterbeheer met 
medeweging van overige sectorale belangen. De uitgangspunten zijn o.a. 
• Drielrapsstrategie WB21 (niet afwentelen van waterproblemen); 
• Uitgaan van stroomgebiedbenadering en waterketenbenadering; 
• onderling in balans; 
• Gezonde en veerkrachtige watersystemen; 
• Ruimte voor water. 
Vervolgens worden in het waterplan streefbeelden, ambities, 
aandachtspunten en oplossingsrichtingen geformuleerd voor de 
onderwerpen waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie, water in de 
bebouwde omgeving, stedelijk grondwater, recreatie en beleving, 
cultuurhistorie, communicatie en samenwerking en beheer en onderhoud. 

In de uitvoeringsprogramma's van de beide gemeenten zijn projecten 
opgenomen om de geconstateerde knelpunten op te kunnen lossen. Als 
basis zijn een aantal plannen opgenomen om de leemtes in kennis van 
het watersysteem en in beleid op te vullen. Tenslotte zal extra ruimte 
gereserveerd worden voor waterberging om de stedelijke wateropgave 
op te lossen. 
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5.5. Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie Plus 2004 - 2015 

Voor hel gehele grondgebied van de gemeenle is een StructuurvisiePlus 
opgesteld. Basis voor het structuurbeleid is de duurzamo hoofdstructuur, 
bestaande uit de abiotischo structuur (bodem, water, hoofdindeling van 
het rivierenlandschap), de biotischo structuur (flora en fauna en do 
ecologische verbanden daartussen) en do antropogene structuur (invloed 
van de mens op de verschijningsvorm van het landschap). 
Het onderhavige bostemmingsplan heeft in hoofdzaak oen conserverend 
karakter. Het ontwikkolingsgerichte kader voor het toekomstig beleid van 
de gemeente wordt geboden door de StructuurvisiePlus. De Wet op de 
Ruimtelijke Ordening biedt adequate mogelijkheden om deze vervolgens 
(e realisoren. 

In de StructuurvlsioPlus wordt het beleid per deelgebied beschreven, 
waarbij is aangesloten op do vorschillende landschapstypen in de 
gemeente. 
Ten aanzien van de open agrarische komgronden wordt een 
consoliderond beleid voorgestaan. Voor de verdichto en verstedelijkte 
oeverwallen is het beleid gericht op "hergroening en ontstoniging. 
Aanplant van gebiedeigen groen op en rond huiskavels wordl actief 
gestimuleerd Daarnaast wordt gestreofd naar het verplaatsen van glas-
en champignonbedrijven naar geschiktere locaties en het vervangen van 
niet-agrarische functies met een sterk stedelijk karaktor door functies met 
een kleinschaliger ambachlelijker uitstraling. Bij beeindiging van 
agrarische bedrijven moet gestreofd worden naar sloop van overtallige 
opstallen. Voor de landschappelijke oevorwallen is het beleid gericht op 
het tegengaan van ontwikkeling van glas- en champignonbedrijven 
Bestaande stedelijke functies dienen niet verder te wordon uitgebreid, 
een groene aankledtng to krijgen en waar mogelijk verplaatst to worden. 
In de verdichte agrarische ontwikkelingsgebieden ligt de nadruk op 
concentratie van champignonteelt en grootschalige glasiuinbouw. De 
ontwikkelingskansen kunnen worden verbeterd door oon actieve 
herstructurering. 
Het beleid voor de ovengo agrarische gebieden is gericht op bohoud van 
het agrarisch produciiemilieu of voor herinrichting naar concentratie van 
glastuinbouw/champignonteelt. 
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Uitsnede Structuurvisie 

Bestemmingspian Buitengebied Binnendijks 

In het buitengebied van Maasdriel zijn verschillende belangrijke 
aandachlsvelden te onderscheiden, te weten landbouw, landschap, 
natuur, recreatie, niet-agrarische funclies en infrastructuur. 

De landbouw is een sector die onderhevig is aan een toenemende 
economische en bedrijfstechnische dynamiek, die veel knelpunten kent 
als gevolg van milieuregelgeving en marktprocessen, en tegelijkertijd op 
weg is naar een duurzame, veilige en economisch rendabele 
bedrijfsvoering. In Maasdriel zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor 
glastuinbouw- en champignonbedrijven van speciaal belang. Optimale 
vestigings- en ontwikkelingslocaties voor deze bedrijfstakken vormen een 
ondersteuning voor zowel de sector als het omringende landschap. 

Maasdriel heeft een relatief gezonde economische structuur van de 
landbouw. De aard van de huidige landbouw richt zich op 
grondgebonden veehouderij, fruitteelt, champignonteelt en 
glastuinbouw. Er doen zich specifieke kansen voor verdere 
versterking van de laatste twee vormen van landbouw. Tot 2015 
krijgen glastuinbouw en champignonteelt de ruimte om maximaal 500 
hectare (bruto) te onlwikkelen. Gedeeltelijk is deze ruimte aanwezig 
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tn de bestaande, in do thans geldende bestemmingsplannen 
aangeduide intensiveringszones. 

Zoals reeds gemeld is het plangebied in het vigerend bestemmingspian 
bestemd tot "Agrarisch gebied met landschaps- en cultuufhistorische 
waarden" met de nadoro aanduiding 'Karaktenstioke verkaveling". 

De landschappelijk of cultuurhistorisch meer waardevolle agrarische 
gebieden betreffen vooral de fraaie open kommen bij Ammerzoden, 
Hurwenen en Velddriel, alsmede een aantal cultuurhistorisch waardevolle 
oeverwallen. Ook do kromakkers bij Rossum worden bij dit gebied 
bestemd. De begrenzingon van deze gebieden zijn afgostemd op het 
Streekplan 2005 (gronden mot de aanduiding waardevol landschap). de 
vigerende bestemmingsplannen, het Structuurschema Groene Ruimte en 
de Nota Ruimto. Ten opzichte van het bostemmingsplan 2002 is do 
bestemming met name verruimd nabij het Drielse Broek en nabij de Vliert 
(ten oosten van de spoorlijn). Het vestigings- en uitbroidingsregime 
alsmede de aanlegvergunningen zijn op de specifieke waarden 
toegespitst. 

Voor een belangrijk deel betreft dit de open komkleigebieden, waarvan 
de openheid beschermd wordt. Daarnaast fungeron deze komgebieden 
tevens deels als biotoop voor weidevogels; ter plaatse worden de 
biotoopeisen voor weidevogels beschermd: voldoende grasland. geen 
toename van opgaande beplantingen, zeker niet los van bestaande 
beplantingsstructuron, terughoudendheid mot betrekking 
teeltondersteunende voorzieningen. 
Daarnaast is plaatselijk sprako van nog herkenbare cultuurhistorische 
patronen. Deels belref dit historische verkavelingen, deels nog redelijk 
gave stukken ooverwallandschap. 

Van belang bij de historische verkavelingen is, dat do bestaande 
verkaveling niet wordl aangetast. Dit betreft met name gronden nabij 
Ammerzodon. Deze gronden bezitten een perceelsverkaveling, die 
loodrecht op de cirkelvormige, voormalige Maasmeander staat, wat leidt 
tot een straalsgewijs vorkavelingspatroon dal markant is voor het gebied. 
Dil verkaveligspatroon geeft inzicht in het oude occupaliopatroon. 
Alhoewol op sommige percelen do karakteristieke verkaveling ter plekke 
wat minder expliciet in het landschap zichtbaar is, is deze nog wel als 
zodanig aanwezig. Bovendien wordt op diverso locaties een doorkijk naar 
hot open agrarisch komgobied erachter geboden. Dorhalve zijn deze 
gronden als 'agrarisch gebied met landschaps- en cultuurhistorische 
waarden' bestemd. 

Op de plankaart is tovens de aanduiding "Watorberging zoekgebied'' 
opgenomen. 
De inrichting en hel beheer van het waterhuishoudkundige systeem 
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zijn In het 'waterberging zoekgebied' gericht op: 
• het behouden van de mogelijkheden om het gebied te laten inunderen 
met oppervlaktewater bij extreme neerslag; 
- behouden van het overwegend aanwezige grondgebruik (grasland, 
bouwland ot natuur); 

Aan de aanduiding is een wijzigingsbevoegdheid gekoppeld, waarmee de 
bestemming van deze gronden kan worden gewijzigd in agrarisch gebied 
met de nadere aanduiding 'waterberging'. Thans aanwezige functies als 
wonen on werken in bestaande bebouwing blijven 
toegestaan evenals natuur en het huidige agrarisch gebruik. 

De zoekgebieden zijn niel in hun geheel noodzakelijk voor waterberging. 
De zoekgebieden zullen nog worden omgezet in concrete 
waterbergingsgebieden. De concretisonng van deze gebieden gebeurt 
door nader onderzoek waar watorberglng het beste kan plaalsvindon. 13ij 
het concretiseringsproces worden kansen en knelpunten vanuit 
waterbeheer en vanuit ruimtelijke mogelijkheden door gemeenten en 
waterschappen legen elkaar afgewogen. 

In de Streekplanuitwerking Waterberging 2006. vastgesteld door 
Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn de begrenzingen van de 
waterbergingen definitief geworden. 
In do gemeenle Maasdriel bevinden zlch geen waterbergingen meer. 

Vastgestelde streekplanuitwerking waterberging 
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6. ECOLOGISCHE ASPECTEN 

Vogel- en of habitatrichtlijn 

Om de Europese biodiversiteit te behouden en te herstellen wordt 
gestroefd naar de ontwikkeling van een grool Europees netwerk van 
beschermde natuurgebieden, Natura 2000. Hiervoor zijn onder meer de 
Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992) opgesteld. Op basis van 
deze Europese richtlijnen is Nederland verplicht om beschermde 
habitats, soorten en hun leefgebieden in stand te houden of te herstellen. 
Daarvoor v/orden gebieden aangewezen waar deze soorten en habitats 
voorkomen. 
Voor dezo aangewezen gebieden, veelal reeds ondordeel uitmakend van 
de ecologische hoofdstructuur. geldt een speciaal beschermingsregime. 
Bij uitbreiding of verandering van activiteiten of bij nieuwe activiteiten in of 
in de nabijheid van deze gebiedon moet er getoetst worden of er 
significante gevolgen zijn voor de gebiedon. 
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Op do afbeelding hierboven is de Ecologische Hoofdstructuur in de ruime 
omgeving van het plangebied weergegeven. Hieruit blijkt dat het 
plangebied niet is gelegen in do nabijheid van de Ecologische 
Hoofdstructuur. Onderhavig initiatief niet leidt tot belemmeringen voor het 
functioneren van de EHS. 

Flora- en Faunawet 

Op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn moeten tevens een groot 
aantal inheernse bedreigde dier- en plantsoorten worden beschermd. 
Deze soortenbescherming is in Nederland geimplementeerd in de Flora 
en Faunawet (april 2002). In Nederland komen zo'n 36.000 dier- en 
plantensoorten voor. Ongeveer 500 soorten krijgen bescherming van de 
Flora- en Faunawet. 
De Flora- en faunawet is bedoeld om soorten te beschermen, niet 
individuele planten of dieren. Het gaat erom dat het voortbestaan van de 
soort niet in gevaar komt. 
Het uitgangspunt van de wet is dat geon schade mag worden gedaan 
aan beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan 
(het "nee, tenzij"- principe). Dit betekent in de praktijk dat het gaat om het 
effect van de activiteiten op beschermde soorten. 
Om deze kwetsbare soorten te beschermon bevat de Flora- en faunawet 
een aantal verbodsbepalingen, zoals het verbod op het doden of 
verontrusten van dieren of het verbod om planten te plukken. 

Ontheffing 

Van de hierboven genoemde verboden Is onder voorwaarden een 
ontheffing mogelijk. Zo kan de minister van LNV op basis van artikel 75 
Flora- en faunawet ontheffing verlenen bij afwezigheid van alternatieven, 
indien geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van 
instandhouding van de soort. Voor minder zeldzame soorten geldt dat 
een ontheffing kan worden verleend wanneer geen albreuk wordt gedaan 
aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. In alle gevallen 
geldt dat slechts ontheffing kan worden verleend in verband met oen door 
de wetgever erkend belang, zoals dwingende redenen van groot 
openbaar belang. Voor minder zeldzame soorten erkent de wetgever ook 
ruimtelijke inrichting als grondslag voor ontheffing. 

Op 23 februari 2005 is het gewijzigde Besluit vrijstelling beschermde dier
en plantensoorten inwerking getreden. Met de aangepaste regelgeving is 
niet meer altijd een ontheffing nodig voor het uitvoeren van 
werkzaamheden in de openbare ruimte onder andere ten behoeve van 
een ruimtelijke ontwikkeling. Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet worden 
gedacht aan een breed scala van grootschalige of kleinschalige 
activiteiten: aanleg van wegen, bedrijventerreinen, havens of woonwijken, 
maar ook de bouw van een schuur of de verbouwing van een huis. Het 
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gaat hierbij doorgaans om ingrijpendo voranderingen die leiden tol een 
functieverandering of uiterlijke verandering van het gebied. 
Afhankelijk van de voorgestane activiteiten op do planlocatie en de 
aangetroflen soorten geldt een vrijstelling of dient een ontheffing te 
worden aangevraagd (hoe zoldzamer de soort en hoe ingrijpender de 
activiteit, hoe strikter de regeling). 

In het kader van hot besluit is sprake van Iwee soorlon vrijstellingen: 
• een algemene vrijstelling (voor algemene soorten); 
• een vrijstelling op voorwaarde dat wordt gehandeld handolt conform 

een goedgekeurde gedragscode (voor zeldzamer soorten). Do 
godragscode betreft een secloralo of vanuit een organisatie of een 
bedrijfstak opgestelde en ter goedkeuring aan de minister van LNV 
voorgelegde code, waarin wordt beschreven hoo bij werken schade 
aan de beschermde dieren en planten kan worden voorkomen of tot 
een minimum worden beperkt. 

Vogels zijn in Nederland gelijk beschermd, waarbij geldt dat vooral in het 
broedseizoen (15 maart - 15 juli (15 augustus voor moeras- en andere 
watervogels)) sprake kan zijn van verontrusting, doden of verstoren van 
nesten of vaste rust- of verblijfplaalsen. Als werkzaamheden buiten het 
broedseizoen plaatsvinden zal in het algemeen niet snel een ontheffing 
nodig zijn. Op de daken zullen zogenaamde gierzwaluwpannen worden 
toegepast. 

In verband met de voorgenomon uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf 
hooft CSO in opdracht van Looije Agro Technics BV een quickscan 
Natuurwotgeving uitgevoerd op het plangebiod (projectcode CSO: 
07L304 d.d. 16 augustus 2007). 

Hot doel van het onderzoek is oon inschatting te maken of de geplande 
ontwikkelingen strijdig zijn mel de soortsboscherming van de Flora en 
faunawet on do gebiedsbescherming van de Natuurbeschermingswet. 

Uit het literatuuronderzoek wordt geconcludeerd dat in het lerroin 
mogelijk beschermde soorten aanwozig zijn. Het gaat dan zowel om 
algemeen voorkomende soorten (tabel 1 soorten) als om zwaarder 
beschermde soorlon (tabet 2 + 3 soorten). Voor de tabel 1 soorten (tabel 
1 bijlage 1 AMvB 501) geldt een vrijstelling op de ontheflingsplicht 
wanneer zorgvuldig te werk wordt gegaan ten aanzien van flora en fauna 
(conform algemene zorgplicht). 

Tijdens het veldbezoek zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor de 
aanwezigheid van bovenstaande soorten. 

Van do in het literatuuronderzoek in de omgeving voorkomende zwaarder 
beschermde soorten (tabel 2 + 3 soorlen) biodl het plangebied een 

W M M M J I M M M ) • • • M M troMjeoa 



geschikte migratieroute, foerageer-, voortplantings-, en/of verblijfsbiotoop 
voor do voigende soorten: 

1. Diverse vleermuizen; Gewone dwergvleermuis, Gewone 
Grootoorvleermuis, Laatvlieger, Meervleermuis. Ruige 
dwergvleermuis en Watervleermuis (foerageergebied, 
verblijfsbiotoop, vliegroute). 

2. Vissen; Kleine modderkruiper en bittervoorn. 

Aangezien de huidige bebouwing en de aanwezige beplanting met 
voornamelijk oudere bomen in de omgeving hun functie behouden zal het 
biotoop voor de mogelijk voorkomende vleermuizen niet worden 
aangetast. 

Aangezien de bestaande watervoerende sloten hun functie behouden zal 
het biotoop voor mogelijk voorkomende vissen niet wordon aangetast. 

Ongetwijfeld zullen binnen de terreingrenzen vogels broeden. Het 
plangebied vergt controle op jaarrond in gebruik zijnde schuil- en 
broedplaatsen van standvogels, evenals jaarlijks in gebruik zijnde, vaste 
broedplaatsen voor trekvogcls. 

Met betrekking tot de geplande ingrepen zijn er geen beperkingen 
conform de Flora en Faunawet. Er wordt geen nader onderzoek 
aanbevolen mits gewerkt wordt conform do algomeno zorgplicht (o.a. 
v/erkzaamheden plannen volgens de natuurkalender. 
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7. VERKAVELINGSPATROON / VERKAVELINGSWAARDEN 

Beschrijving projectlocatie 
De uitbreiding van het bedrijf van de heer Van den Oord is voorzien aan 
de achterzijde van het bestaande glastuinbouwbedrijf. Dezo gronden zijn 
thans in gebruik als landbouwgrond en zijn bestemd als agrarisch gebied 
met" landschaps- en cultuurhistorische waarden". Tevens geldt er voor 
de gronden de aanduiding "karakteristieko verkaveling". 

Beschrijving toetsingskader 
De toelichting bij het bestemmingspian geeft inzicht in de wijze waarop 
de bepaling uit het bestemmingspian geinterpreteerd dient le worden: 

Daarnaast is plaatselijk sprake van nog herkenbare cultuurhistorische 
patronen. Deels betref dit historische verkavelingen. deels nog redelijk 
gave stukken oeverwallandschap. 

Van belang bij de historische verkavelingen is, dat de bestaando 
verkaveling niet wordt aangetast. Dit betreft met name gronden nabij 
Ammerzoden. Deze gronden bezitten eon perceelsverkaveling, die 
loodrecht op de cirkelvormige, voormalige Maasmeander staat. wat leidt 
tot een straalsgewijs verkavelingspatroon dat markant is voor het gebied. 
Dit verkavelingspatroon geeft inzicht in het oude occupatiepatroon. 
Alhoewel op sommige percelen de karakteristieke verkaveling ter plekke 
wat minder expliciet in het landschap zichtbaar is. is deze nog wel als 
zodanig aanwezig. Bovendien wordt op diverse locaties een doorkijk naar 
het open agrarisch komgebied erachter geboden. Derhalvo zijn deze 
gronden als 'agrarisch gebied met landschaps- en cultuurhistorische 
waarden' bestemd. 

Toetsing project aan dit kader 
verkave I ingspat root! 
Het gebied waarbinnen de projectlocatie is gelegen kent een 
verkavelingspatroon dat loodrecht (noord-zuid gericht) staat op de 
Wordragensestraat (die ter hoogte van de locatie van het bedrijf van Van 
den Oord in hoofdzaak west-oost gericht is. De projectlocatio zelf wordt 
aan de zuidzijde begrensd door de Wordragensestraat en aan de 
westzijde door de Wellse Steeg. Aan do oostzijde worden de 
bedrijfspercelen begrensd door een (noord-zuid gorichte) watergang. De 
grootste breedte van de bestaande teeltkassen bedraagt thans circa 195 
meter. De geplande uitbreiding van het bedrijf is een voorlzelltng van het 
stramien van de bestaande teellkas en zal derhalve over eenzelfde 
breedte plaatsvinden. Ter realisatie hiervan is het niet nodig om 
bestaande watergangen te dempen. De voorgenomen en gewenste 
uitbreiding blijft derhalve tussen de bestaande begrenzingon zoals deze 
op de projectlocatie aanwezig zijn en respecteert het bestaande 
straalsgewijze patroon. 
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Deelconclusie 1: 
De geplande uitbreiding blijft binnen het bestaande verkavelingspatroon 
zodat er geen sprake is van een aantasting van dit patroon. 

Doorkijk 
In de huidige situatie beslaat het bedrijf aan de Wordragensestraat een 
breedte van circa van 120 meter; verder van de Wordragensestraat af 
beslaat het bedrijf een breedte van circa 195 meter. Het bredere gedeelte 
van de kwekerij is gesitueerd achter de bestaande agrarische bebouwing 
van een bestaande champignonkwekerij. 

In de huidige situatie is de mogelijkheid tot doorkijk vanaf de 
Wordragensestraat naar het achterliggende komgebied al over een 
breedte van het bestaande bedrijf in hoge mate beperkt. Uit het 
bovenstaande volgt al dat er geen sprake is van een toename van de 
breedte van het bedrijf aan de zijde van het Wordragensestraat die zou 
leiden tot een beperking van de doorkijk vanaf die straat. 

Dit kan niet worden gesteld voor de situatie vanaf de Wellse Steeg. Door 
de geplande uitbreiding zal de doorkijk hiervandaan noord-oostelrijke 
richting over een lengte van circa 200 meter worden beperkt. Hierbij 
wordt echter aangetekend dat deze doorkijk in de bestaande situatie 
reeds geheel verdwenen is op de eerste 250 meter van de Weltse Steeg 
vanaf de Wordragensestraat. Voorts is voor de beoordeling hiervan van 
belang dat de Welsse Steeg geen belangrijke verkeersfunctie vervult. 
Vanaf de zijde van de Wordragensestraat is inrijden door gemotoriseerd 
verkeer zelfs verboden. 

Deelconclusie 2: 
De geplande uitbreiding heeft geen invloed op de doorkijkmogelijkheden 
vanaf de Wordragensestraat. Omdat de Wellse Steeg geen belangsrijke 
verkeersfunctie heeft, kan aan de beperking vanaf doze weg een minder 
groot belang worden toegekend. 

Conclusie 
Op basis van deelconclusie 1 en 2 kan gesteld wordon dat het 
onderhavige uitbreidingsplan geen aantasting inhoudt voor de op de 
projectlocatie aanwezig perceelskenmerken en zich verdraagt met de 
bestaande karakteristieke verkaveling. 
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8. ARCHEOLOGIE 

8.1. Beleidskader 
Do provincie stelt dat bij plannen die archeologische gegevens in de 
bodem kunnen aantasten, zo veel mogelijk rekening moet worden 
gehouden met bekende en te verwachten archeologische waarden. Het 
verdrag van Malta bepaalt dat de waarden in de bodem bewaard dienen 
te blijven. Bij ruimtelijke planvorming waarmee het archeologisch 
bodemarchief gemoeid is, dient de Initiatiefnemer in een vroeg stadium 
een archeologisch (voor)onderzoek uit te voeren. 

8.2. Archeologie 

In opdracht van Looijo Agro Technics heeft archeologisch 
onderzoeksbureau Bockor & Van de Graaf in augustus 2007 eon 
Inventariserend Veidonderzoek (TVO) verkennende fase uitgevoerd aan 
de Wordragensestraat te Ammerzoden. gemeente Maasdriel. Het IVO 
bestaat uit een bureauonderzoek en een verkennend veidonderzoek en 
is uitgevoerd volgens het Plan van Aanpak (PvA; Helmich, 2006) en 
conform de Kwalitoitsnorm Nederlandse Archeologie (KNAJ5 versie 3.1 
(CCvD 2006). 

Het dool van het verkennend veidonderzoek is om inzicht te krijgen in de 
vormeenheden van het landschap in het plangebied, voor zover deze 
vormeenheden van invlood kunnen zijn geweest op de bruikbaarheid van 
de locatie door de mens In het verloden. Op basis van de resultaton van 
hot onderzoek kunnen kansarme zones van het plangebied worden 
uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd voor 
vervolgonderzoek. 
De voigende onderzoeksvragen zullen in het verkennend onderzoek 
beantwoord worden: 
• Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie (geologie. 

bodemkunde en geomorfologie)? 
• Wat is de specifioko archeologische verwachting van het 

plangebied? 
• Zijn er archeologische waarden aanwezig in het plangebied? 
• Wat is de diepteligging van eventueel aanwezige archeologische 

resten? 
• Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate Is 

deze nog inlact? 
• In hoeverre worden de eventueel aanwozige archeologische 

waardon bedreigd door de voorgenomen graafwerkzaamheden? 

De onderzoeksvragen kunnen als volgt beantwoord worden: 
Wat is de fysiek'landschappelijko ligging van de locatie (geologio. 
bodemkunde en geomorfologie)? 
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De beide deelgebieden liggen op oeverwal- en komafzettingen. Ter 
hoogte van boring 15 is mogelijk een oude stroomgeul van do 
stroomgordel van Hedel-Wordragen (4020-3210 BP) aangeirollen. Alle 
afzettingen maken geologisch gezien deel uit van de Formatie van 
Echteld (Mulder et at, 2003). De bodem bestaat uit een kalkhoudende en 
een kalkloze poldervaaggrond waarbij het noordelijke deel kalkloos is en 
het zuidelijke deel kalkhoudend. 

Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied? 
Op basis van het bureauonderzoek kan geconcludeerd worden dat voor 
het gehele terrein een hoge archeologische trefkans voor de periode 
Ijzertijd - Middeleeuwen van toepassing is. Gezien de vele 
middeleeuwse vondsten en archeologische monumenten In de directe 
omgeving van het plangebied is de verwachting voor de Middeleeuwen 
het hoogste. Oudere archeologische resten zouden in de top van de 
stroomgordel afzettingen van Hedel-Wordragen (4020-3210 BP) 
aanwezig kunnen zijn. Het booronderzoek heeft uitgewezen dat de 
bodem bestaat uit oeverwal- op komkleiafzeltingen. Voor 
oeverwalafzettingen geldt een hoge archeologische verwachting omdat 
oeverwallen, gezien hun relatief hoge ligging en goede 
waterdoorlatendheid geschikte locaties voor noderzottingsterroinen en 
gtafvelden vormden. 

Zijn er archeologische waarden aanwezig in het plangebied? 
Er zijn geen archeologische indicatoren in de boringen aangotroffon. 

Wat is de diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 
Niet van toepassing. 

Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is doze nog 
intact? 
De bodem heeft een natuurlijke bodemopbouw. De gemiddelde dikte van 
de bouwvoor bedraagt 40 cm. Er zijn geen diepe verstoringen 
aangetroffen. 

In hoeverre worden de eventueel aanwezige archeologische waarden 
bedreigd door de voorgenomen graafwerkzaamheden? 
De voorgenomen verstoringsdiepte bedraagt circa 1 meter. De eventueel 
aanwezige archeologische sporen kunnen zich direct onder de bouwvoor 
op een diepte van circa 40 cm aftekenen. De voorgenomen 
graafwerkzaamheden vormen dus een bedreiging voor het 
archeologische bodemarchief. 

Op basis van het door Becker &Van de Graaf uitgevoerde 
inventariserend veidonderzoek, verkennende fase is duidelijke geworden 
dat de bodemopbouw nagenoeg intact is en dat or geen grootschalige 
verstoringen in het terrein aanwezig zijn. De bodemopbouw bestaat uit 
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oeverwal- op komafzettingen. Er zijn geen archeologische indicatoren in 
de boringen aangetroffen. Gezien het karakter van het onderzoek. een 
verkennend booronderzoek, kan er geen uitspraak gedaan worden 
omtrent de aan- of afwezigheid van een archoologisclie vindplaats. 
Hot doel van een verkennend onderzoek is onder andere om kansrijke 
archeologische zone's van kansarme zone's te onderscheiden. De zone's 
waarbij de sterk siltige kleiafzettingen dunner zijn dan 100 cm, zijn door 
Becker & Van de Graaf als kansarme zone's geinterpreteerd. cn de 
zone's waarbij do sterk siltige kleiafzettingen dikker zijn dan 100 cm als 
kansrijk. 
Daarom adviseert Beckor & Van de Graaf om een invontariserend 
veidonderzoek, karterende fase door middel van proefsleuven uit te 
voeren ter hoogte van de gebieden waar de sterk siliige kleipakketten 
(oeverwal afzetting en) dikker zijn dan I meter. 

Oo rapportage van Beckor & Van der Graag is uitvoerig besproken met 
de provinciale archeoloog, movrouw Heeren. Na kennisname van het 
rapport on van het uitbreidingsplan stelde zij zich op het standpunt dat 
het laten begeleiden door een (archeologisch) deskundige van de 
graaf we rkzaamhodon voldoende waarborgen met zich meebrengt. 

Het doel van de archeologische begeleiding is hel vaststellen van de 
mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden en hot 
documenteren van deze waarden voor zover deze door de geplande 
bodemingrepen bodreigd zijn. Daarnaast wordt de landschappetijko 
genese en opbouw van de bodem vastgesteld. 

Het archeologisch onderzoek zal conform de provinciale eison en de 
Kwaliteilsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.1) betsaan ui de 
voigende onderdelen: 
• Het schrijven van een Programma van Eison; 
• Het schrijven van eon Plan van Aanpak en oon veiligheidsplan; 
• Het begeleiden van de door de civiele aannemer uitgevoerde 

graafwerkzaamheden; 
• Het uitwerken van de onderzoeksgogovens; 
• Het schrijvon van een rapportage inclusiof waardering, 

conclusies en ovontuele aanbevelingen. 
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9. WATERPARAGRAAF 

Om water als een van de principes voor do ruimtelijke ordening verder te 
ontwikkelen, heeft de Commissie Waterbeheer 21 6 eeuw doelstellingen 
geformuleerd om water prominenter in beeld te krijgen. Een van die 
doelstellingen is het uitvoeren van een 'Watertoets' bij alle ruimtelijke 
plannen en besluiten. Hiertoe dient de initiatiefnemer van een plan de 
waterbeheerder vroegtijdig bij de planvorming te betrekken. Het betreft 
het hele proces van informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk 
beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en 
besluiten. Het doel is om te waarborgen dat waterhuishoudkundige 
doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden 
genomen bij alle waterhuishoudkundige rolevante ruimtelijke plannen en 
besluiten. De resultaten van het overleg tussen initiatiefnemer en 
waterbeheerder worden verwoord in de waterparagraaf. 

9.1. Beleid 

Rijksbeleid 

Vierde nota waterhuishouding 
De hoofddoelstelling van deze nota luidt: 'het hebben en houden van een 
veilig on bewoonbaar land en het in stand houden en versterken van 
gezonde een veerkrachtige watersystemen, waarmee een duurzaam 
gebruik blijft gegarandeerd'. Centraal in de nota staat het gebiedsgerichte 
beleid. 

Waterbeleid voor de 21e eeuw (WB 21) 
De Commissie is bij de formulering van haar advies voor het waterbeleid 
voor de eenentwintigste eeuw uitgegaan van drie principes: 'anders 
omgaan met waterbeheer', 'ruimte voor water' en 'meervoudig 
ruimtegebruik'. 
Om veiligheid te creeren on om schade door wateroverlast en door 
droogte te voorkomen of te beperken. kiest de Commissie voor de 
voigende drietrapsstrategie voor het watersysteem: 
1. overtollig water zo veel mogolijk bovenstrooms vasthouden in de 

bodem en in oppervlaktewater; 
2. zonodig water tijdelijk bergen in retentiegebieden langs de 

waterlopen, waarvoor ruimte moet worden gecreeerd; 
3. pas als 1 en 2 te weinig opieveren, water afvoeren naar elders. 
Het watersysteem moet betrouwbaar, duurzaam en bestuurbaar zljn. 
Belrouwbaarheid houdt in dat de burger, ook op termijn. bescherming 
wordl geboden bij hoog water en dat wateroverlast door regenval zoveel 
mogelijk wordt voorkomen. 
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Provinciaal beleid 

Waterhuishoudingsplan Gelderland 
Het Waterhuishoudingsplan 3 (WHP3) is in december 2004 vastgesteld. 
Do hoofddoelstelling van het waterhuishoudkundige beleid van do 
provincie Gelderland luidt als volgt: 'Het ontwikkelen en in stand houdon 
van gezonde waterhuishoudkundige systemen in Gelderland die een 
duurzaam gebruik ton behoeve van mens en natuur garanderen*. 
De hoofdlijnen van het WHP3*beleid zijn terug to voeren op vier 
belangrijke onderwerpen: 
• Hot voor 2007 respectievelijk 2015 verzilveren van in 

stroomgebiedsvisies en reconstructieplannen in beeld gebrachte 
wateropgaven ten aanzien van de algemene waterkwaliteit en het 
beter vasthouden en bergen van water in het regionale systeem; 

• Het voor 2015 realiseren van in het WHP2 ingezot boleid voor o.a. 
herstel van natte landnatuur en waternatuur middels oen 
aangescherpte gebiedsgerichte aanpak. naast de wettelijk verplichte 
habitat- on vogelrichtlijngebieden en Natuurbeschermingswet* 
gebieden worden zeven strategische actiegebieden aangeduid; 

• Het grondwaterbeheer vanaf 2004 richten op het 
draagkrachtprincipe. Het provinciebrede ontlrokkingenplafond wordt 
losgelaten ten gunste van een systeem waarbij de waterbalans en 
functies van een gebied bepalen of grondwateronttrekkingen moeton 
afnemen of kunnen toonomen. Hiervoor is in het Derde 
Waterhuishoudingsplan een "krimp- on groeikaart" opgenomen. 

Watertoets 

Eind 2000 heeft het kabinet het standpunt 'Anders omgaan mot water' 
vastgesteld. Hot op een andere manier omgaan met water £n ruimte is 
nodig om in de toekomst bescherming te kunnen bieden tegen 
overstromingen en wateroverlast. De watertoets is een instrument dat 
ruimtelijke plannen toetst op de mate waarin zij Tokening houden met het 
beleid om het water meer ruimte te geven. De watertoets heeft tot doel 
om in een vroegtijdig stadium alle reievante partijen te betrekken bij het 
opstellen van een wateradvies. Dit advies omvat de 
waterhuishoudkundige aspecten: veiligheid water, wateroverlast, 
waterkwaliteit en verdroging. 

Algemeen 
Een modern glastuinbouwbedrijf zoals het onderhavige werkt met een 
gesloten watersysteem. 
Hemelwater dat op het kasdek valt wordl via de goten verzameld in een 
walerbassin. Vanuit dit bassin wordt het water door middel van een 
pompinstallatie naar een ruimte in het bedrijf gebracht waar de 
waterbehandelingsinstallaties slaan opgesteld. In deze ruimte worden er 
aan het hemelwater de benodigde voedingsstolfen toegevoegd. 
Vervolgens wordt het de teeltkas in gepompt waar het gedoseerd aan de 
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teelt wordl toegediend (watergift). Laurens van den Oord Chrysanten 
teell in de voile grond. In de grond zijn drainagebuizen aangebracht 
waardoor het mogelijk is om dat deel van de watergift dal niei door do 
toolt wordt opgenomen op te vangen en te recirculeren. Dit 
drainagewater wordt wederom door middel van een pomp teruggebracht 
naar de watertechnische ruimte. Hier wordt het zo nodig ontsmet, 
gemengd met schoon water en weer aan het systeem van de watergift 
toegevoegd. Op deze wijze gaat er geen water verloren anders dan het 
water dat door de teell wordt opgenomen. 

Regulerend kader 
Het Besluit Glastuinbouw Milieubeheer (een algemene maatregel van 
bestuur krachtens artikel 8.40 Wm ) geeft de normen waaraan de 
lozingen van een glastuinbouwbedrijf dienen te voldoen. Voorts heeft 
Laurens van den Oord Chrysanten te maken met de keur en de daaraan 
verbonden beleidsregels zoals deze door waterschap Rivierenland zijn 
vastgesteld. 

Condenswater kassen 
Het condenswater dat zich in de kas verzamelt wordt opgevangen en 
verzameld. Via pompen wordt dit verzameld in de watertechnische 
ruimte. Hier wordt dit condenswater aan het systeem van de watergift 
toegevoegd. 

Overig condenswater 
Ook de ketelinstallatie en de warmtekrachtinstallatios die op hot bedrijf 
aanwezig zijn produceren condenswater. Dit schone water wordt via het 
riool afgevoerd. 

Grondwater 
Het bedrijf maakt geen gebruik van grondwater. 

i 

Overig afvalwater 
Het bedrijf produceert verder een geringe hoeveelheid afvalwater van 
huishoudelijke aard. Hiorbij kan gedacht worden aan toiletbezoek van het 
aanwezige personeel, handenwassen etc. Dit afvalwater wordt geloosd 
op de riolering. 

Compensatie verhard oppervlak nieuwbouw 
Voor dit plan is het principe 'waterneutraal bouwen' gevolgd . Dit wil 
zeggen dat als het verhard oppervlak toeneemt, compenserende 
maatregelen worden genomen om piekafvoeren op te vangen. 
Schematisch 

Schematisch gezien zal de retentie beschikbaar zijn als laag bovenop 
de normale bassincapaciteit van de tuinder. Het gebruik van het bassin 
en de ligging van de leiding is schematisch als volgt: 
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[2] Schematised weergave zuigleidingen van bassin naar kas. 

[3] Schematische weergave retentlelelding naar watergang. 
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f4J Schematische weergave noodoverstorUekllng naar watergang. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

^ 1 

In hot plan is thans voorzien in een totaal verhard oppervlak van circa 
63.550 m2. Het Detroit dan het bestaande bedrijf vermeerderd met de 
totale uitbreidingen.. De bijbehorende retentieberekening is dan als volgt 
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B. Verhardoppervlaken retentie 
Totaal verhard oppervlak 
Opvangnorm plekneerelag perm1* 
Benodigde retentie 3.686 m* 
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De retentie zal aangeboden worden in de vorm van opslagruimte 
bovenop de standaardopslagruimto van hot normale bassin. Het 
geplande bassin heett een geschatte inhoud van circa 12.500 m3 
waardoor het duidelijk is dat er voldoende capaciteit is om het 
retentiewater tijdelijk te bufferen. Daarnaast zal een deel van de retentie 
plaatsvinden in nieuw aan te leggen open water, een en ander in 
overeenstemming met de normen die hiervoor gehanteerd wordon door 
het waterschap. Er zal circa 2750 m2 aan nieuw open water gegraven 
worden. 

Afvoernorm 
Voor dit gebied geldt de afvoernorm voor landelijk gebied. De maximale 
afvoer uit het gebied is 1,5 l/s/ha bij een neerslagsituatie met een 
herhalingstijd van een jaar. Bij een totaal verhard oppervlak van circa 6,3 
hectare geldt dan een maximale afvoer van 6,3 x 1.5 = 9,45 liter/sec. 
De maximale afvoer mag derhalve niet groter zijn dan hel hierboven 
weergegeven getal. Om dit te bewerksteliigen wordt de retentieleiding 
uitgevoerd met een diameter van 32 mm. Dit heeft tot gevolg dat de 
gerealiseerde afvoer onder de maximale hoeveelheid blijft. Er wordt 
echter gekozen voor een extra lange afvoertijd. 

Watertoets 
Het voorliggende initiatiefplan is voorgelegd aan Waterschap 
Rivierenland in het kader van do watertoots. 
Van de zijde van dit waterschap is vastgesteld dat het plan en de 
inrichting van de waterhuishouding grotendeels conform de wensen van 
het waterschap is. Voorgesteld werd om de locatie van het uitstroompunt 
te verplaatsen. Eon on ander is opgenomen in do brief van het 
waterschap Rivierenland d..d. 20 november 2007 mel kenmerk 
PvdR/mav/200721372/36052. 

Dit punt is overgenomen waarna er door het waterschap aan Laurens 
van den Oord Chrysanten op 5 februari 2008 een keurontheffing is 
verleend voor de uitvoering van het initiatiefplan. Deze ontheffing heeft 
als kenmerk MvdP/2007-21372/41939. 
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10. MILIEUKUNDIGE ASPECTEN 

10.1. Algemeen 
Onderstaande tekst geeft een beschrijving van de gevolgen van de 
uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf van Laurens van den Oord 
Chrysanten op een drietal milieutechnische aspecten, te weten licht. geur 
en geluid. 

10.2. Regulerend kader 

Het Besluit Glastuinbouw Milieubeheer (een algemene maatregel van 
bestuur krachtens artikel 8.40 Wm) geeft het milieutechnisch kader 
waarbinnen een glastuinbouwbedrijf kan opereren. Een 
glastuinbouwbedrijf kan zich bij het bevoegd gozegd (de gemeente) 
melden ovoroenkomstig deze algemene maatregel van bestuur. Dozo 
meldingspllcht In combinatie met de algemene regelstelling in de 
algemene maatregel van bestuur vervangt de individuele 
milieuvergunning. In het Besluit Glastuinbouw zijn algemene normen 
opgenomen voor de onderstaande milieubelastende aspecten. 

10.3. Licht 

In de chrysantenteelt wordt gebruik gemaakt van assimilatiebelichting 
("g roe il icht"). De belichting zorgt er dan voor dat de gewenste daglengte 
wordt gecreeerd. Zoals gezegd geeft het Besluit Glastuinbouw 
voorschriften waardoor do mogelijke ovorlast door do toepassing van 
assimilatiebelichting zoveel mogelijk wordt beperkt. Hieronder is ler 
illustratie een deel van deze voorschriften weergegeven. 

Uitgangspunt is dat belichting altijd is toegestaan. Indien in een inrichting 
assimilatiebelichting wordt toegepast moet er tussen zonsondergang en 
zonsopgang voldoende maatregelen worden getroffen met aanvullende 
maatregelen in specifieke perioden, om hinder te voorkomen of te 
beperken door de uitstoot van licht buiten de inrichting. Maatregelen die 
in de kas kunnen worden genomen zijn: 
- van zonsondergang tot zonsopgang geen assimilatiebelichting 
toepassen (Besluit glastuinbouwbedrijven, Bijlage II, voorschrift 1.5.4.) 
• Van zonsondergang tot zonsopgang de gevel (Besluil 
glastuinbouwbedrijven, bijlage II, voorschrift 1.5.1.) zo afschermen dat de 
licht uitstraling op 10 meter afstand met minimaal 95% is verminderd en 
de gebruikte lampen niet zichtbaar zijn. Tegelijkertijd wordt in de periode 
van 1 September tot 1 mei van 20.00 uur tot 24.00 uur geen 
assimilatiebelichting toepast (Besluit glastuinbouwbedrijven, Bijlage II, 
voorschrift 1.5.5 en de toelichting M onder 3 uit staastblad 2005, 707); 
- Van zonsondergang tot zonsopgang de gevel (Besluit 
glastuinbouwbedrijven. bijlage II. voorschrift 1.5.1.) zo afschermen dat de 
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licht uitstraling op 10 meter afstand met minimaal 95% is verminderd en 
de gebruikte lampen niet zichtbaar zijn. Tegelijkedijd wordt in de periode 
van 1 September tot 1 mei (Besluit glastuinbouwbedrijven, Bijlage II. 
voorschrift 1.5.5 en de toelichting M onder 3 uit staatsblad 2005, 707) of: 

1. van 20.00 uur tot 24.00 uur gebruik gemaakt van een 
bovenscherm, zodat via het kasdek de lichtuitstraling wordt 
voorkomen (met minimaal 95%): 

2. gebruikgemaakt van een bovenscherm dat tussen de 85% en de 
95% licht afschermt en de gehele nacht dicht is. 

De genoemde maatregelen in de specifieke perioden van 1 September tot 
1 mei van 20.00 uur tot 24.00 uur zijn bedoeld om een donkere periode te 
creeren. Indien een ondernemer wegens teelttechnische redenen juist in 
deze periode wel assimilatiebelichting wil toepassen is dil alleen 
toegestaan indien hij voldoende maatregelen getroffen heeft (door 
plaatsen van zowel boven- als zijschermen) om in de genoemde periode 
de uitstoot van licht door assimilatiebelichting buiten de inrichting te 
voorkomen. 
(Bron: internetsite Infomil) 

Hot toenomendG gebruik van groeilicht, de toename van de lichtsterkte, 
en de spreiding en uitbreiding van de glastuinbouw naar nieuwe locaties 
hebben het vraagstuk van de lichtemissie en vooral dat van de lichthinder 
hoog op de 'maatschappelijke' agenda geplaatst on vragen van het 
bedrijfsleven zowel als de overheid handelend optreden. Als gevolg 
hiervan worden in de nabije toekomst van normen voor belichting en 
vooral het afschermen daarvan behoorlijk aangescherpt. Hieronder staan 
van deze verscherpte normen twee voorbeelden. 

Per 1 januari 2008 gelden de voigende eisen: 
• Alle bedrijven die vanaf 1-1-2008 gaan belichten, installeren een 

minimaal 95%-scherm (toepassing wordt in de onderstaande 
tekst geregeld). 

Per 1 januari 2014 gelden de voigende eisen: 
• Alle bedrijven die vanaf 1-1-2014 belichten, installeren een 

nagenoeg 100%-schorm (toepassing wordt in de onderstaande 
tekst geregeld) 

(Bron: Afspraken tussen Stichting Natuur en Milieu en LTO Glaskracht 
Nederland over verdere invulling van het Plan van Aanpak lichtemissie, 
d.d. 2 november '06 
De Stuurgroep Glastuinbouw en Milieu ondersteunt deze afspraken) 



Laurens van den Oord Chrysanten voldoet aan de geldendo oisen. Ook 
aan de normen zoals deze in de toekomst zullen gaan gelden, zal 
worden voldaan daar het bedrijf voornemens is om onder het 
toepassingsbereik van het Besluit Glastuinbouw te blijven vallen. Door 
toepassing van techniokon om to voldoen aan deze aangescherpte eisen 
zal de mate van lichlhinder door de uitbreiding wollicht zelfs afnemen en 
in ieder geval niet toenemen. 

10.4. Geur 
De bedrijfsactiviteiten van Laurens van den Oord Chrysanten hebben 
geen geuremissies tot govolg. Woliswaar is er sprake van toepassing van 
warm tek rachtkoppeling waarbij door verbranding van aardgas 
rookgassen worden geproduceerd maar deze zijn geurloos. 

10.5. Geluid 
De geluidsbronnen (ketelinstallatie, ventilatoren en 
warmtekrachtinstallattes) die op het bedrijf aanwezig voldoen aan de 
normen van hot Bosluit Glastuinbouw. Na de uitbreiding van het bedrijf 
zal dit niet anders zijn. 

Daarnaast vormt het verkeer dat het bedrijf aandoet en er vandaan 
vortrekt een piek in de geluidsbelasting op de omgeving. 

Als gevolg van de voorgenomen uitbreiding zal het aantal werknemers op 
het bedrijf toenemen. Als gevolg van deze toenamen zal ook het aantal 
verkeersbewegingen als gevolg van woon- werkverkeer toenemen. Het 
zal hier echter naar verwachting gaan om een minimale toename van het 
aantal gemotoriseerde verkeersbewegingen. Do werknemers van Van 
den Oord zijn namelijk nagenoeg allemaal woonachtig in do dirocto 
omgeving van het bedrijf zodat het voor hen mogelijk is om per fiets naar 
het werk te gaan. 

Alhoewel door onderhavig plan de teeltoppervlakto mot een factor twee 
toeneemt zal naar verwachting het aantal verkeersbewegingen als govolg 
van vrachtverkeer nagenoeg niet toenemen. Dit laat zich verklaren uit het 
feit dat in de huidige bedrijfssituatie de vrachtwagencombinaties die het 
bedrijf aandoen en er vertrokken veelal slechts voor 50% benut worden. 
Door de uitbreiding krijgt het bedrijf een omvang die het mogelijk maakt 
deze combinaties volledig te gaan benutten. Het aantal bezoekende en 
vertrekkende vrachtwagencombinaties zal derhalve nagenoeg gelijk 
blijven aan do bostaando situalio. 

De onderhavige uitbreiding heeft een gunstig effect op de 
geluidsbelasting van het bedrijf op de omgeving. De laad- en 
losfaciliteiten zullen niet meer aan de voorzijde van het bedrijf aan de 
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Wordragensestraat plaatsvinden maar voortaan aan de zijkant van het 
perceel, langs de Wellse Steeg. Hierdoor zal het aantal 
verkeersbewegingen in de Wordragensestraat, waaraan ook 
burgerwoningen van derden zijn gelegen, afnemen. Doordat het 
uitbreidingsplan in een inpandige laad- en losfaciliteit voorziet zal de 
geluidsbelasting als gevolg van deze activiteiten naar verwachting 
afnemen. 

10.6. Externe veiligheid 

In het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) zijn de normen van 
externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen 
vastgelegd. Deze normen zijn uitgedrukt in een groepsrisico (GR) en een 
plaatsgebonden risico (PR). Afstand dient gecreeerd te wordon tussen 
(beperkt) kwetsbare objecten en risicovolle bedrijven. Woningen worden 
tot de categorie kwetsbare objecten gerekend. 

Onderhavige ontwikkeling voorziet zelf niet in activiteiten waarin sprake is 
van risico's voor de omgeving. Omliggende bedrijven en het vervoer van 
gevaarlijke stoffen over (water)wegen en de daarbij behorende risico's 
kunnen echter ook beperkingen met zich meebrengen ten aanzien van 
de beoogde onlwikkeling. 

Uitsnede risicokaart Gelderland 
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Om een eerste indicatie te krijgen van aanwezige risicobronnen in of bij 
do onderhavige locatie is de Risicokaart van de provincie Gelderland 
geraadpleegd. Het plangebied bevindt zich volgens bovenstaande 
uitsnede van de risicokaart niet binnen de risicocontouron van een 
risicovol object, tevens ligt het gebied niet binnen de zone van oon 
transportroute voor gevaarlijke stoffen. 
Tevens bevindt het bedrijf zich niet binnen een risicocontour, zoals 
benoomd in de risicoatlassen voor transport van gevaarlijke stoffen via 
weg, spoor en binnenvaart van hol Ministorio van Vorkeer en Waterstaat 
(2003). 

Het aspect externe veiligheid vormt daarmee geen belemmering voor de 
voorgenomen ontwikkeling, 

10.7. Luchtkwaliteit 

Al de ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het gobiod van 
luchtkwaliteit hebben geleid tot een aanpassing van de Wel milleubehoor 
met belrekking tot luchlkwalileitseisen. Daarnaast zijn het Besluil en de 
Regeling "Niet In Betekenende Mate bijdrage" die op 15 november 2007 
in werking zijn getredon. Het Bosluit luchtkwaliteit 2005 is hiermee komen 
te vervallen. Deze wetswijziging brengt de voigende vorandoringen met 
zich mee: 
• Uitsluiting van het stand-still beginsel. Het stand-still beginsel houdt 

in dat een situatie die voldoet aan de normen, toch niet mag 
verslechteren tot aan de norm. Uitsluiting van dit beginsel ten 
aanzien van luchlkwalileil botekent dat do luchtkwaliteit mag worden 
'opgevuld' tot aan de grenswaarde. 

• Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit bij (dreigende) 
overschrijding grenswaarden. Hiertegen is geen beroep mogelijk. 

• Niot in betekenende mate verslechteren; een verslechtering van de 
luchlkwalileit is toegestaan, mits dit niel in betekende mate is. 
Hiervoor wordt een interim-grens van 1% gehanteerd. 

De Wet milieubeheer maakt met betrekking tot luchlkwaliteit onderscheid 
lussen kleine en grote ruimtelijke projecten. In Nederland zijn meer dan 
5000 ruimtelijke projecten. Slechts zo'n 150 daarvan verslechteren de 
luchtkwaliteit 'in betekenende mate'. 

Kleine projecten 
Dit zijn projecten die de luchtkwaliteit niet 'in betekenende mate' 
verslechteren. Deze projecten worden niet meer beoordeeld op 
luchlkwaliteit. Ze zijn namelijk zo klein dat ze geen wezenlijke invloed 
hebben op de luchlkwaliteit. Draagt een klein project niet of nauwelijks bij 
aan luchtverontreiniging, dan is er geen belemmering voor, 66k niet in 
ovorschrijdingsgebieden (gebieden met te veel luchtvervuiling). 

^QOTROVBN We-drua-.-iis-.'SliSfll 032-184 niasit 2008 41 



Grote projecten 
Deze projecten verslechteren cie luchtkwaliteit 'in betekenende mate'. Ze 
worden waar mogelijk opgenomen in de gebiedsgerichte programma's 
van het Nationaal Samenwerkingprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Deze 
projecten worden niet meer beoordeeld op de afzonderlijke effecten op 
de luchtkwaliteit, maar getoetst aan de criteria van het NSL. Met deze 
projecten moeten de doelstellingen van hot NSL voor het specifieke 
gebied nog steeds kunnen worden gerealiseerd. Alleen dan kan het 
project doorgaan. De negatieve gevolgen van het project voor de 
luchtkwaliteit kunnen in het gebiedsprogramma worden gecompenseerd. 
Dat kan door extra maatregelen in het project zelf te treffen om de 
luchtkwaliteit te verbeteren, in de nabije omgeving van hot project 
maatregelen te nemen (salderen) of door het project op te nemen in het 
NSL. 

VROM heeft de definitie van 'in betekenende mate' vastgelegd in een 
algemene maatregel van bestuur (AMvB). VROM sluit aan bij de 
definities die buurlanden hiervoor gebruiken. Zo hanteert Duitsland oon 
grens van 3%; projecten die de concentratie N02 of fijn stof met meer 
dan 3% verhogen, dragen in betekenende mate bij aan de luchtvervuiling 
(tot de inwerkingtreding van het NSL bedraagt do grens 1%). 
Dit criterium is een 'of-benadering'. Als een project voor e6n stof de 3%-
grens overschrijdt. dan verslechtert het project 'in betekenende mate' de 
luchtkwaliteit. De 3%-norm betekent concreet: 

• woningbouw: 1.500 woningen netto bij 1 ontsluitende weg. 3.000 
woningen bij 2 ontsluitende wegen 

• infrastructuur: 3% concentraliebijdrage (verkeerseffecten 
gecorrigeerd voor minder congestie) 

« kantoorlocaties: 100.000 m 3 brutovloeroppervlak bij 1 
ontsluitende weg, 200.000 m 2 brutovloeroppervlak bij 2 
ontsluitende wegen. 

Het onderhavige initiatief valt onder kleine projecten, zodat een 
beoordeling op luchtkwaliteit achterwege kan blijven. 

10.8. Bodem-en asbestonderzoek 

Door het Centraal Bodemkundig Bureau Deventer - Brede B.V.is een 
verkennend onderzoek verricht volgend de richtlijnen uit NVN 5725, NEN 
5740 en NEN 5707 (rapportnummer 5038421 d.d. 6 juli 2007). 

Op basis van de in het vooronderzoek verzamelde informatie kunnen op 
de locatio geen verdachte deellocaties aangewezen worden. 

Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond op do deellocatie licht is 
verontreinigd met arseen. In de ondergrond op de deellocatie zijn geen 
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verhoogde gehafles verontreinigende stoffen aangetroffen. Het 
grondwater op de deellocatie is licht verontreinigd mot minoralo olie. 
Zintuiglijk zijn geen afwijkingen van het bodemmateriaal waargenomon. 

De hypothese verdachte deellocatie kan geaccepteerd worden. 
Do informatiekwaliteit ten gevolge van het onderzoek is voldoende. 

Aanvullend onderzoek ter toetsing van de gestelde hypothoso wordt niet 
nodig geacht. 

Er is zintuiglijk geen asbest aangetroffen. De locatie kan dan ook als niet 
verdacht m.b.l. asbest wordon aangemerkt. Nader onderzoek wordt in dit 
kader dan ook niet aanbevolen. 

Conclusies 
Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden gesteld dat de 
gehaltes aan on/of concentraties van een aantal onderzochte stoffen de 
streefwaarden overschrijden. 

Geen van de gehaltes en/of concentraties van de onderzochte stoffen 
overschrijdt de tussenwaarde. zijnde de waarde waarboven vanuit de 
optiek van de Wot Bodembescherming de uitvoering van een nader 
onderzoek nodig is. 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden gesleld dat, hoewei 
de concentraties verontreinigende stoffen niet alle beneden de 
streefwaarden zijn gemeten, de kwaliteit van de bodem op de 
onderzoekslocatie geen belemmering vormt voor de bouwplannen op de 
locatie. 
Wanneer bij de bouwwerkzaamheden niet met een gesloten grondbalans 
wordt gewerkt, dient rekening gehouden te worden met het feit dat afvoer 
van grond onder de bepalingen uil het Bouwstoffenbesluit valt. 

10.9. Leidingen 

In of in de directe omgeving van het plangebied zijn geen 
hoofdtransportleidingen of persleidingen van water, energie, gas, 
brandstof of riool gelegen, die in het kader van het wijzigingsplan op de 
plankaart met bijbehorende bebouwingsvrije zones dienen te worden 
opgenomen. 



11. VERKEERSCIRCULATIEPLAN 

Bestaande situatie 

Op dit moment vinden de laad- en losactiviteiten alien plaats op het 
verharde voorterrein van het bedrijf dat grens aan de Wordragensestraat. 
Ook andere dienstverleners die het bedrijf aandoen parkeron hun 
voertuigen op dit voorterrein. Voorts parkeren ook die werknemers die 
met hun auto naar het bedrijf komen, hun vervoermiddel hier. Alle 
vervoersbewegingen concentreren zich derhalve op en richting dat 
voorterrein. 
Om hier te komen maakt dit verkeer gebruik van de Heust en de 
Wordragensestraat. 

Nieuwe situatie 

Nadat de uitbreiding zal zijn gerealiseerd. zal er een centrale 
verwerkingshal voor het geteelde product zijn gebouwd tussen de 
bestaande teeltkassen en de nieuwe teeltruimte. Aan de voorzijde van 
deze bedrijfshal zal een verhard voorterrein worden aangebracht.. Het 
vrachtverkeer dat het bedrijf aandoet zal via een nog aan te leggen 
verharde weg over eigen terrein toegang krijgen tot dit voorterrein. Deze 
v/eg zal aansluiten op het bestaande verharde voorterrein dat grenst aan 
de Wordragensestraat. 

De uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf zal dorhalvo goon ingrijpondo 
gevolgen hebben voor de routing van verkeer van en naar het bedrijf. 
Deze routing zal blijven plaatsvinden via de Heust en de 
Wordragensestraat. 

I 
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12. EXPLOITATIE & REALISATIE 

Op 19 maart 2007 heel! ABAB accoutants - belastingadviseurs - juristen 
opdracht gekregen om de financiele haalbaarheid van de huidige 
uitbreidingsplannen te analyseren. 

De opgestelde rapportage is bedoeld om de financiele haalbaarheid van 
de uitbreidingsplannen in beeld te brengen (referentienummer: 10.4398 
d.d. 28 juni 2007. 

Bij de uitvoering van de opdracht is gebruik gemaakt van do voigende 
gegevens: 
• Gegevens van de administratie over de jaren 2004 tot en met 

2006; 
• Kwantitatieve informalie glastuinbouw; 
• Overige door opdrachtgever aangedragen informatie. 

De opdracht is uitgevoerd overeenkomstig algemeen aanvaarde 
richtlijnen met betrekking tot het verrichten van overeengekomen 
spocifioke werkzaamheden. Do hoofdlijnen van het onderzoek bestonden 
uit het analyseren en inventariseren van de ler beschikking gestelde 
stukken en ontvangen informatie, het voeren van gesprekken met de 
opdrachtgever, het verzamelen van informatie bij externe bronnen en het 
interpreteren en samenvatten van financiele en andere gegevens. 

Met inachtneming van de gehanteerde uitgangspunten en de uitkomsten 
van de begroting wordt geconcludeerd dat verdere schaalvergroting van 
het bedrijf noodzakelijk is om ook in de toekomst eventuele financiele 
tegenvallers op te kunnen vangen. Daarnaast is de uitbreiding van het 
bedrijf noodzakelijk om een goede concurrerende positie te behouden, 
aangezien door schaalvergroting een kostprijsverlaging realiseerbaar is. 
Een gehele bedrijfsverplaatsing is op dit moment financieel niet haalbaar. 
Geadviseerd wordt het bedrijf op de huidige locatie verder uit te breiden. 

Door de gemeente Maasdriel is inzake de vergroting van het agrarisch 
bouwperceel eveneens landbouwkundig advies gevraagd aan de 
Stichting Advisering Agrarische Bouwplannen. Bij brief d.d. 25 oktober 
2007 met kenmerk 0028052VBP07laat de stichting weten dat uit oon 
landbouwkundig oogpunt er geen overwegende bezwaren bestaan tegen 
de voorgenomen vergroting van het agrarische bouwperceel in 
noordelijke richting. 
In de onderhavige situatie is er sprake van een volwaardig bedrijf. Do 
onderneming heeft een voldoende bedrijfskundig perspectief. Om de 
onderneming in zijn huidige hoedanigheid en naar de toekomst 
bedrijfseconomisch gezond te houden, vormt een vergroting van de 
omvang van de onderneming een positieve ontwikkeling. Do stichting is 
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van oordeel dal realisatie van de uitbreiding noodzakelijk is uit oogpunt 
van een doelmatige, toekomstgerichte agrarische bedrijfsvoering. 

Daarnaast kan geconcludeerd worden dat verplaatsing van het 
onderhavige bedrijf naar een concentratiegebied in vergelijk met 
uitbreiding op de bestaando locatie, vanuit bedrijfsoconomisch 
perspectief geen verantwoord alternatief is. Dit wordt vooral veroorzaakt 
door de hoge grondprijs in een kassenconcentratiegebied. Verder is er bij 
verplaatsing sprake van kapitaalvernietiging gezien de relatief recente 
uitbreidingen. 

Geadviseerd wordl derhalve aan het initiatief medewerking le verlenen. 
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13. JURIDISCHE TOELICHTING 

Het beleid zoals dat in do voorgaande paragrafen is beschreven, Is 
vertaald In een wijzigingsplan dat zowel de overheid als de burgers bindt. 
Het juridisch bindende gedeelte is tweeledig: do kaart en de 
voorschriften. Noch aan de kaart, noch aan de voorschriften kan 
zelfstandige betekenis worden toegekend: zij kunnen alleen in hun 
onderlinge samenhang worden begrepen. 
Het vigerende "bestemmingspian Buitengebied, Binnendijks deel"; 
vastgesteld door de gemeenteraad van Maasdriel op 22 februari 2006 en 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland bij besluit van 
17 oktober 2006 geeft door gebruik te maken van de op de 
wijzigingslocatie rustende wijzigingsbevoegdheid (ex ariikel 11 WRO) de 
mogelijkheid om de wijziging planologisch mogelijk te maken via het 
volgen van een wijzigingsprocedure. Het onderhavige wijzigingsplan is 
gebaseerd op de wijzigingsmogelijkheid van artikel 4.5.3. uit dit 
bestemmingspian. Dit artikel maakt het mogelijk om de grenzen van een 
bouwperceel met do aanduiding "GT" te vergroten, mits aan de gesteldo 
voorwaarden wordl voldaan. 
Aangezien er geen stedenbouwkundige en planologische belemmeringen 
zijn is besloten het wijzigingsplan in procedure te brengen. 
Achtereenvolgens zal worden ingegaan op de plankaart en de daarbij 
behorende voorschriften. 

13.1. De plankaart 

De wijzigingsbepating van artikel 4.5.3 uit het "bestemmingspian 
Buitengebied, Binnendijks deel" is uitgewerkt op de plankaart. Do 
wijziging op de plankaart bestaat uit het vergroten van het agrarisch 
bouwperceel voor glastuinbouw in noordelijke richting tot aan de grens 
van het wijzigingsplan. 

13.2. De voorschriften 
Op het onderhavige wijzigingsplan zijn de voorschriften van toepassing 
verklaard van het "bestemmingspian Buitengebied, binnendijks deel", 
zonder hierin inhoudelijk wijzigingen aan te brengen. 
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14. MOTIVERING 

Hot voorliggende iniliatlef sluit aan bij de provinciale en gemeentelijke 
beieidskaders. 
• Het plan verdraagt zich met ter plaatse van belang zijndo 

kwaliteiten (natuur. landschap en water); 
• De verplaatsing naar een concontratiegebied is linancieel niet 

mogelijk 
• De vergroting is noodzakelijk voor een doelmatige voortzetting 

van hot bedrijf; 
" CuIIuurhistorische waarden en karakteristieke verkaveling 

worden niet aangetast; 
• Milieuaspecten en externe veilighoid vormen geen belemmering 

voor de nieuwe functie; 
• De waterhuishoudkundige situatie met belrekking tot de 

waterkwantiteil en -kwaliteit wordt niet aangetast alsmede de 
belangen van de waterberging; 

• Er vindt geen aantasting plaats van het woon- en leefklimaat. 

Het vorenstaande betekent dat do beoogde ontwikkeling op een 
aanvaardbare wijzo in de ruimtelijke omgeving worden ingepast. 

Woi4rageitse£i'aal 022-184 insan2O08 4 9 



15. MAATSCHAPPELIJKE PROCEDURE 
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