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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.
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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 voorwaardeneen 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

WOHlugtMsestfiKi!

O K M 84

nuart 2003

IQ

5.

BELEIDSKADER

5.1. Rijksbeleid
Nota Ruimte
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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 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:
e

•

•

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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