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Figuur Topografie plangebied en directe omgeving en globale begrenzing plangebied (Microsoft, 2010).

Figuur Topografie omgeving plangebied (Geodan IT, 2005).
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1 Inleiding
1.1

Aanleiding
Voorliggend wijzigingsplan heeft betrekking op de locatie van een voormalig agrarisch
bedrijf aan de Provincialeweg 54 te Velddriel, gemeente Maasdriel. De initiatiefnemer
is voornemens het agrarisch bedrijf om te zetten in een burgerwoning en een deel van
de bestaande bebouwing af te breken en hiervoor nieuwe bebouwing terug te plaatsen.
Deze nieuwe bebouwing is deels bestemd voor mantelzorg. Het beoogde initiatief is
mogelijk op basis van een wijzigingsbevoegdheid, die is opgenomen in het vigerende
bestemmingsplan voor het plangebied. De gemeente Maasdriel heeft aangegeven in
principe positief te staan tegenover de voorgestane ontwikkeling van het plangebied.
Om het initiatief juridisch en planologisch mogelijk te maken wordt voor de locatie een
wijzigingsplan opgesteld.

1.2

Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uit het grondgebied van de (voormalige) bedrijfswoning aan de
Provincialeweg 54 te Velddriel in de gemeente Maasdriel. Het betreffende perceel is
kadastraal bekend als sectie M, nummers 346 en 1228, gemeente Maasdriel.
Het plangebied ligt in het buitengebied van Velddriel, ten noorden van de bebouwde
kom van Velddriel en ten westen van Kerkdriel. Het plangebied ligt direct ten westen
van de Provincialeweg, die Hedel en Rossum met elkaar verbindt, in het verlengde van
de Hoorzik, die met deze Provincialeweg een T-splitsing vormt. De omliggende landgebruikfuncties zijn zowel wonen, (agrarische en niet-agrarische) bedrijvigheid en combinaties van beide voornoemde functies. Ongeveer een kilometer ten noordoosten van
het plangebied ligt een oude Maasarm, die op dit moment niet (meer) mee stroomt.

1.3

Opbouw van het wijzigingsplan
In hoofdstuk 2 worden de huidige en de toekomstige situatie aan de Provincialeweg 54
te Velddriel omschreven. Het beleidskader dat van toepassing is op de locatie en het
initiatief is opgenomen in hoofdstuk 3. Aan de hand van de omschrijving van de planologische aspecten ter plaatse en in de directe omgeving van het plangebied wordt in
hoofdstuk 4 de toelaatbaarheid van het initiatief geschetst. In hoofdstuk 5 komt de juridische planopzet aan bod. Hoofdstuk 6 beschrijft de financiële haalbaarheid van het
initiatief. In hoofdstuk 7 wordt inzicht geboden in de (te) doorlopen procedure en in
hoofdstuk 8 is tenslotte een overzicht opgenomen van de informatie die gebruikt is bij
de totstandkoming van het plan.
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Figuur Weergave huidige situatie, schaal 1:1.000.
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2 Huidige en toekomstige situatie
2.1

Huidige situatie
Op het perceel is bebouwing aanwezig, bestaande uit een (voormalige) boerderij met
aanbouw, carport en schuur. De boerderij is momenteel leegstaand. Op het perceel zijn
naast erf en tuin tevens een composthoop, een buitengebruik gestelde mesttank en
een HBO tank aanwezig.
De oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 1.200 m2. De inhoud van de bestaande woning bedraagt 377 m3. Het oppervlak van de carport en schuur bedraagt
circa 120 m2. Het bestaande straatwerk bedraagt circa 65 m2.
In de huidige situatie is aan de zuidzijde van het plangebied een coniferenhaag aanwezig. Aan de noordoost- en noordwestzijde van het plangebied is een aantal (fruit)bomen
aanwezig. Het overige deel van het plangebied is ingericht als (voor)tuin of (achter)erf.
De ontsluiting van het plangebied vindt plaats door middel van een in-/uitrit op de Provincialeweg.

2.2

Toekomstige situatie
In de toekomstige situatie zullen de carport, serre en schuur worden afgebroken. In ruil
hiervoor worden een extra slaapkamer met sanitaire voorzieningen, een garage en een
veranda teruggebouwd. Deze verbouwing resulteert in een toename van de inhoud van
de woning tot totaal 515 m3. De nieuwe garage heeft een oppervlak van circa 50 m2.
Het bestaande straatwerk blijft gehandhaafd en er wordt geen extra oppervlak straatwerk aangelegd.
De bestaande erfbeplanting blijft in de toekomstige situatie zoveel mogelijk gehandhaafd. Waar de beplanting tegen de te verwijderen bebouwing of op de plaats van de
uitbreiding gelegen is, wordt de beplanting noodgedwongen verwijderd.
Op bijgevoegde tekeningen is de huidige en toekomstige situatie weergegeven.
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3

Figuur Weergave toekomstige situatie, schaal 1:1.000.
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3 Beleidskader
3.1

Provinciaal/regionaal beleid
Streekplan Gelderland 2005
Het Streekplan is vastgesteld door de Provinciale Staten van Gelderland op 29 juni
2005. Het streekplan geeft de beleidskaders aan voor de ruimtelijke ontwikkeling in de
komende tien jaar. Deze beleidskaders zijn bepaald door Provinciale Staten. 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 identiteiten en ruimtelijke kenmerken. Om de afstemming met regionale ontwikkelingen te
optimaliseren is het streekplan mede gebaseerd op regionale structuurvisies en reconstructieplannen die zijn aangeleverd door de Gelderse regio’s.
Het streekplan bevat twee type kaarten: plankaarten en themakaarten. De plankaarten
hebben een planstatus. De hoofdfuncties/ontwikkelingen van/voor het landelijk gebied
(landbouw, natuur en recreatie) zijn aangeduid op deze plankaarten. Voor het plangebied geldt de aanduiding ‘multifunctioneel platteland’. In gebieden met deze aanduiding wordt volgens het streekplan de vitaliteit van de multifunctionele gebieden bevorderd door planologische beleidsvrijheid voor samenwerkende gemeenten gericht op
onder andere het vlak van grondgebonden landbouw: De landbouw is en blijft een belangrijke economische drager voor een vitaal platteland. Het initiatief past binnen dit
provinciaal beleid en vorm geen belemmering voor de beleidsuitgangspunten.

Figuur Uitsnede plangebied en omgeving Compositiekaart Streekplan Gelderland 2005 en legenda (Provincie Gelderland, 2005).
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Gemeentelijk beleid
StructuurvisiePlus Maasdriel 2004-2015
In de StructuurvisiePlus Maasdriel 2004-2015 is het buitengebied gecategoriseerd in
verschillende deelgebieden. De planlocatie is gelegen in het deelgebied 4a ‘verdichte
agrarische ontwikkelingsgebieden’. Op de kaart van de StructuurvisiePlus is het plangebied aangeduid als ‘agrarisch gebied’. De bebouwing van het plangebied maakt onderdeel uit van een rijtje bebouwing dat is aangeduid als ‘lintbebouwing’. Aan weerszijden van de Provincialeweg is een aanduiding voor laanbeplanting opgenomen.
De deelgebieden ‘verdichte agrarische ontwikkelingsgebieden’ zijn rond Kerkdriel en
Velddriel gelegen gebieden, die van oorsprong oeverwallen zijn. Het gemeentelijk beleid in de StructuurvisiePlus is gericht op concentratie van de grootschalige glastuinbouw en champignonteelt. Er worden geen specifieke uitspraken gedaan met betrekking tot voorliggend initiatief. De StructuurvisiePlus vormt geen belemmering voor het
initiatief.
Structuurvisie Maasdriel (in voorbereiding)
Op dit moment is een actualisatie van de gemeentelijke structuurvisie in voorbereiding.
De gemeente Maasdriel wil zich profileren als woon- en werkgemeente met unieke en
gedifferentieerde woonmilieus gekoppeld aan kleine kernen met elk hun eigen identiteit en kwaliteit. Het beleid is gericht op bouw voor eigen behoefte, maar ook voor
mensen van buiten de gemeente.
De locatie is gelegen in een gebied dat is aangeduid als ‘afweegbaar gebied voor
dorpsuitbreiding’. De gebieden die zijn aangeduid als ‘afweegbaar gebied voor dorpsuitbreiding’ kunnen worden getransformeerd van onbebouwd gebied naar bebouwd
gebied in de vorm van wonen en daarbij horende voorzieningen. Het betreffen locaties
grenzend aan bestaande bebouwing waar geen of beperkt duurzame waarden uit de
onderste lagen voorkomen. De focus voor wat betreft uitbreiding ligt met name in de
kernen Velddriel, Kerkdriel, Hedel en Ammerzoden.

Figuur Uitsnede plangebied en omgeving Ruimtelijk Casco
Structuurvisie Maasdriel en legenda (Croonen Adviseurs,
2010).
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In de gebieden die zijn aangeduid als ‘afweegbaar gebied voor dorpsuitbreiding’ is wonen in een aaneengesloten setting mogelijk. Uiteraard dient er voldoende groen aanwezig te zijn. Er is geen specifiek beleid opgenomen voor voorliggend initiatief. Het gemeentelijke beleid, zoals opgenomen in deel A van de Structuurvisie vormt geen belemmering voor het initiatief.
Bestemmingsplan Buitengebied, Binnendijks deel
Volgens de regels van het bestemmingsplan Buitengebied, Binnendijks deel, dat op 22
februari 2006 gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad van Maasdriel en op 17
oktober 2006 door GS van Gelderland is goedgekeurd, geldt voor de locatie de aanduiding ‘agrarisch bouwperceel’.
In het plan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om het agrarisch bedrijf om te
zetten in een burgerwoning. Hiervoor dient aan de volgende voorwaarden te worden
voldaan:
— De agrarische bedrijfsuitoefening is beëindigd.
— De landschappelijke, cultuurhistorische en/of architectonische waarden moeten
behouden blijven.
— Uitsluitend de (voormalige) bedrijfswoning(en) mogen worden gebruikt voor bewoning.
— Het aantal woningen dient beperkt te blijven tot één dan wel tot het aantal bedrijfswoningen aanwezig op het moment van het nemen van het wijzigingsbesluit.
— Ten minste 50% van de gebouwen, exclusief de woning, dient te worden gesloopt.
Tevens dienen de gebouwen die niet voor bewoning of bijgebouwen worden gebruikt, dienen te worden gesloopt.
— De wijziging mag niet worden toegepast binnen het op de kaart bestemmingen aangegeven ‘reserveringsgebied glastuinbouw RPB.
— De wijziging mag niet leiden tot knelpunten in de verkeersafwikkeling.
— Er mag geen aantasting van de waterhuishoudkundige situatie optreden met betrekking tot de waterkwantiteit en –kwaliteit; evenmin mag de regionale wateropgave belemmerd worden. Hiertoe dient het betrokken waterschap gehoord.
— Voor zover de wijziging plaatsvindt binnen de gronden met de aanduiding ‘waterberging zoekgebied’ mogen de belangen van de wijziging naar burgerwoning waterberging niet worden aangetast; hiertoe wordt het betrokken waterschap gehoord.

Figuur Uitsnede plangebied en omgeving en legenda verbeelding bestemmingsplan Buitengebied, Binnendijks deel (Pouderoyen, 2006).
Croonen Adviseurs
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Van deze wijzigingsbevoegdheid kan gebruik gemaakt worden, omdat aan alle voorwaarden wordt voldaan.
Inmiddels is de gemeente Maasdriel bezig met het opstellen van het bestemmingsplan
‘Buitengebied herziening 2009, reparatieplan’. In dit plan worden de twee vigerende
bestemmingsplannen voor het buitengebied op onderdelen aangepast/hersteld.
Met betrekking tot mantelzorg is hierin het volgende opgenomen: Naar aanleiding van
de gebleken behoefte aan mantelzorgvoorzieningen, heeft de gemeente Maasdriel
daartoe een in de bestemmingsplannen op te nemen regeling ontwikkeld. Het realiseren van mantelzorgvoorzieningen bij bestaande woningen wordt zonder meer toegelaten, voor zover dit plaatsvindt binnen de eigenlijke woning of de daarbij behorende
aangebouwde bijgebouwen. Mantelzorgvoorzieningen binnen vrijstaande bijgebouwen
worden niet toegestaan. De benodigde investeringen zijn meestal zo hoog, dat een tijdelijk karakter niet aannemelijk is. Op het moment dat de zorg niet meer nodig is, bestaat het risico dat het bijgebouw gebruikt gaat worden als een kleine zelfstandige woning. Wel toegestaan wordt de realisering van een mantelzorgvoorziening in een tijdelijke woonunit, echter alleen zolang de zorg nodig is.
Op dit moment is het reparatieplan nog niet van kracht, maar hetgeen in dit plan met
betrekking tot mantelzorg is opgenomen geeft aan dat de voorgestane ontwikkeling
van het plangebied inhoudelijk gezien past binnen het gemeentelijke beleid.
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4 Planologische aspecten
4.1

Flora en fauna
Ruimtelijke plannen dienen te worden beoordeeld op de uitvoerbaarheid in relatie tot
actuele natuurwetgeving, met name de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en
faunawet. Er mogen geen ontwikkelingen plaatsvinden die op onoverkomelijke bezwaren stuiten door effecten op beschermde natuurgebieden en/of flora en fauna. In dit
kader is inzicht gewenst in de aanwezige natuurwaarden en de mogelijk daarmee samenhangende consequenties vanuit de actuele natuurwetgeving. Derhalve is in mei
2010 door Croonen Adviseurs een quickscan flora en fauna uitgevoerd. De rapportage
die op basis van dit onderzoek is opgesteld is als separate bijlage aan voorliggende
toelichting toegevoegd. Hierna zijn de conclusies uit deze rapportage weergegeven.
Beschermde natuurgebieden
In de nabijheid (2 km) van het plangebied liggen gebieden die deel uitmaken van de
EHS. Deze gebieden bestaan uit waterlopen. Indien alle werkzaamheden in het plangebied hydrologisch neutraal worden uitgevoerd blijft de waterhuishouding onveranderd.
In dat geval zal er naar alle waarschijnlijkheid geen sprake zijn van een significant negatief effect op de nabijgelegen EHS. Er is daarom geen noodzaak voor een compensatieplan of een voortoets.
Beschermde soorten
Op basis van de beschikbare literatuurgegevens en het veldbezoek kan worden vastgesteld dat het terrein een potentiële habitat biedt voor enkele licht beschermde soorten (tabel 1-soorten) en voor strikter beschermde uilen. Aangezien er naast de aanwezigheid van een kerkuil ook duidelijke sporen van een steenuil waren aangetroffen, kon
ten tijde van het veldbezoek op 7 april 2010 het gebruik van de hooizolder als nestplaats door de steen- of kerkuil niet uitgesloten worden en heeft er uilenonderzoek
plaatsgevonden. Het veldbezoek van 11 mei 2010 heeft uitgewezen dat er geen nestplaatsen van steen- of kerkuilen in de schuur zijn aangetroffen. Een ontheffingsaanvraag met compensatieplan is dan ook niet nodig.
De ingreep zal naar verwachting geen significant negatief effect hebben op soorten van
tabel 1 van de Flora- en faunawet. Een ontheffing Flora- en faunawet is derhalve niet
noodzakelijk.
Kort samengevat zijn er vanuit het aspect flora en fauna geen belemmeringen te verwachten voor de voorgestane ontwikkeling van het plangebied.
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Milieu
Bodem
In principe dient voor elke functiewijziging, al dan niet naar een gevoelige functie, een
onderzoek te worden verricht naar de bodem- en grondwaterkwaliteit. De bodem moet
geschikt zijn voor het voorgenomen gebruik.
In september 2009 is door NIPA milieutechniek b.v. een verkennend bodemonderzoek
conform de NEN 5740 uitgevoerd. De rapportage die op basis van dit onderzoek is opgesteld is als separate bijlage aan dit plan toegevoegd. Hierna worden de resultaten
van het onderzoek weergegeven.
De ondergrond van de vaste bodem is licht verontreinigd met barium, kobalt en minerale olie. De aangetoonde gehaltes aan barium, kobalt en minerale olie in de ondergrond zijn echter dermate laag, dat het uitvoeren van een nader of aanvullend onderzoek, ons inziens, niet zinvol is.
In zowel de zintuiglijk als schoon beoordeelde toplaag van de vaste bodem als in het
monster van rond het oppervlakkig grondwaterniveau ter plaatse van de HBO-tank zijn
geen verontreinigingen met de onderzochte parameters aangetoond. In het grondwater
zijn eveneens geen verontreinigingen gemeten. Voor de geplande grondtransactie zijn,
ons inziens, geen zwaarwegende milieuhygiënische bezwaren aan te voeren. Opgemerkt wordt dat de adviseur slechts een adviserende taak hebben en dat het bevoegd
gezag de noodzaak tot de uitvoering van nader of aanvullend onderzoek vaststelt.
Geluid
Conform de Wet geluidhinder heeft iedere weg een onderzoekszone waarbinnen een
akoestisch onderzoek dient te worden verricht, indien de bouw van geluidgevoelige bebouwing mogelijk wordt gemaakt. Uitzonderingen hierop zijn wegen waarvoor een
30 km-zone geldt en wegen die als woonerf zijn aangeduid. Hiervan is vanwege de Provincialeweg geen sprake.
In februari 2010 is door Ulehake Bouwfysica een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De
rapportage die op basis van dit onderzoek is opgesteld is als separate bijlage aan dit
plan toegevoegd. Hierna is de conclusie uit deze rapportage weergegeven.
Het woonhuis ligt in de geluidszone van de provinciale weg N831. De geluidbelasting
op de gevel is ten gevolge van het verkeerslawaai berekend met behulp van standaardrekenmethode II. Bij de berekeningen is uitgegaan van de situatie volgens opgave van
de opdrachtgever en de verkeersintensiteiten volgens opgave van de provincie Gelderland. De hoogste berekende etmaalwaarde is 62 dB exclusief aftrek volgens artikel
110g van de Wet geluidhinder.
Geconcludeerd kan worden dat het in voorliggend geval gaat om een bestaande woning, waarvoor geen hogere waarde procedure hoeft te worden doorlopen.
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Hinderlijke (agrarische) bedrijvigheid
Er dient een noodzakelijke ruimtelijke scheiding te worden aangebracht tussen milieubelastende en milieugevoelige functies ter bescherming en/of vergroting van de leefkwaliteit. Aangezien het in onderliggend geval slechts gaat om de uitbreiding van het
bestaande gebruik, staat deze ontwikkeling niet onder invloed van de eventuele milieuhinder van omliggende bedrijven. Daarbij komt dat in een eerste verkenning van de
milieueffecten van het initiatief door de gemeente Maasdriel werd geconcludeerd dat
het woon- en leefklimaat ter plaatse van het plangebied niet nadelig wordt beïnvloed
door de aanwezigheid van de omliggende bedrijven. Omgekeerd worden deze bedrijven
zelf niet beperkt in hun bedrijfsvoering door het initiatief. Concreet gaat het om een
champignonkwekerij aan de Hoorzik 45 op een afstand van 42 m, een champignonkwekerij/tuinbouwbedrijf aan de Hoorzik 41/43 op 100 m en een bouwbedrijf met
werkplaats aan de Provincialeweg 45 op 85 m. De voorgestane ontwikkeling heeft
daarnaast ook zelf geen milieubelastende functie tot gevolg, waardoor er geen sprake
zal zijn van significant negatieve invloed op de omgeving van het plangebied.
Luchtkwaliteit
Op 15 november 2007 is de wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) in werking getreden. Vanaf dat moment zijn in de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen opgenomen voor diverse verontreinigende stoffen, waaronder stikstofdioxide
(NO2) en fijn stof (PM10). Nieuw zijn het ‘Besluit niet in betekenende mate bijdragen
(luchtkwaliteitseisen)’ en de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’. Voor projecten die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging hoeft niet langer te worden getoetst aan de grenswaarden. In de ‘Regeling
niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’ zijn categorieën van gevallen benoemd die in ieder geval als ‘niet in betekenende mate’ worden aangemerkt en
waarvoor toetsing aan de grenswaarden dus zonder meer achterwege kan blijven. Voor
onder meer woningen en kantoorlocaties zijn dergelijke categorieën aangewezen. Voor
woningen gaat het om aantallen van 1.500 woningen in het geval van een ontsluitingsweg en 3.000 woningen in het geval van twee ontsluitingswegen. In voorliggend
geval gaat het slechts om de realisatie van een woning, waarmee het initiatief is aan te
merken als ‘niet in betekenende mate’. Vanwege het aspect luchtkwaliteit worden geen
belemmeringen verwacht voor de beoogde ontwikkeling.
Externe veiligheid
Externe veiligheid betreft het risico dat aan bepaalde activiteiten verbonden is voor niet
bij de activiteit betrokken personen. Daartoe zijn ‘kwetsbare objecten’ en ‘beperkt
kwetsbare objecten’ omschreven. Het gaat enerzijds om de risico’s verbonden aan ‘risicovolle inrichtingen’, waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, opgeslagen of
gebruikt en anderzijds om het ‘vervoer van gevaarlijke stoffen’ via wegen, spoorwegen,
waterwegen en buisleidingen.
Ter bescherming van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten (tot de in de wetgeving
aangegeven risiconiveaus) moet er een bepaalde afstand aanwezig zijn ten opzichte
van risicobronnen.
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Op basis van de Risicokaart van de provincie Gelderland kan gesteld worden dat er
geen bijzondere objecten in de omgeving aanwezig zijn. Zo’n 400 m ten noordoosten
van het plangebied ligt een locatie waar bestrijdingsmiddelen worden opgeslagen. Voor
deze installatie geldt een risicocontour van 135 m. Derhalve ligt het initiatief ruim buiten deze risicocontour.

Figuur Uitsnede plangebied en omgeving Risicokaart Provincie Gelderland en legenda (Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2010).

Samengevat kan worden geconcludeerd dat er vanuit het aspect externe veiligheid
geen belemmeringen te verwachten zijn voor de voorgestane ontwikkeling van het
plangebied.

4.3

Water
Voor elke ruimtelijke ontwikkeling is het opstellen van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in relatie tot de watertoets. In deze paragraaf wordt verwoord hoe er in het
plan met de aspecten water en ruimte rekening wordt gehouden in relatie tot enerzijds
het waterbeleid en anderzijds de waterhuishouding. De waterparagraaf geeft een beknopte beschrijving van de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Een uitgebreid waterhuishoudkundig onderzoek met een gedetailleerde technische uitwerking
wordt (in eerste instantie) niet noodzakelijk geacht. De technische uitwerking zal
plaatsvinden in het kader van de bouw- en/of milieuaanvraag.
Bij het opstellen van deze paragraaf is gebruik gemaakt van de brochure ‘Partners in
water; de watertoets in rivierenland’ van Waterschap Rivierenland, de waterbeheerder
voor het plangebied. Hierin staat dat in de watertoets aandacht dient te worden besteed aan vier thema’s:
1 Waterneutraal inrichten;
2 Schoon inrichten;
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3 Veilig inrichten;
4 Bijzondere wateren en voorzieningen.
Waterneutraal inrichten
Aanleg van nieuw verhard oppervlak leidt tot versnelde afvoer van hemelwater naar de
watergangen. Om te voorkomen dat hierdoor wateroverlast ontstaat, is de aanleg van
extra waterberging van belang. Zo wordt het verlies aan waterberging in de bodem gecompenseerd. Kleine plannen hebben slechts een minimaal effect op de waterhuishouding. Voor plannen met minder dan 1.500 m2 extra verharding in landelijk gebied is
daarom geen compenserende waterberging vereist. In onderliggend geval wordt er
geen extra verharding aangelegd en is geen compenserende waterberging vereist.
Schoon inrichten
Naast het voorkomen van wateroverlast door voldoende waterberging en drooglegging
is ook een goede waterkwaliteit erg belangrijk. Negatieve effecten op de waterkwaliteit
kunnen worden voorkomen door het in acht nemen van verschillende maatregelen, afhankelijk van het soort plan. In onderliggend geval wordt vuil water afgevoerd via de riolering en wordt schoon hemelwater afgevoerd naar het grondwater. Op deze manier
wordt de rioolwaterzuiveringsinstallatie niet overbelast en vinden er minder overstorten
van het riool plaats bij hevige buien. Volgens de wateratlas van de provincie Gelderland
kan ter plaatse van het plangebied zeer goed water in de bodem infiltreren. Dit wordt
ondersteund door grondwatertrap VI (GHG 40-80; GLG 120-160) en een bodem van
lichte klei voor het plangebied. Bij de aanleg van de nieuwbouw wordt gebruik gemaakt
van niet-uitloogbare materialen, zodat de uitspoeling van vervuilende stoffen via de
bodem naar het oppervlaktewater voorkomen wordt.
Veilig inrichten
Het beheer en onderhoud van de dijken berust bij het waterschap. Er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en regionale waterkeringen. De primaire liggen langs
de rivieren en de regionale liggen landinwaarts. Vanwege het veiligheidsbelang mag het
waterkerend vermogen van de dijken niet worden aangetast door ruimtelijke ingrepen.
In onderliggend geval vinden er geen ingrepen plaats die invloed hebben op de waterkeringen.
Bijzondere wateren en voorzieningen
In een gebied waarvoor een ruimtelijk plan wordt gemaakt kunnen bijzondere oppervlaktewateren of speciale waterhuishoudkundige of infrastructurele voorzieningen liggen of gepland zijn, waarvoor het waterschap een aparte verantwoordelijkheid heeft.
Het is dan van belang dat deze ook goed worden meegenomen in het ruimtelijk plan.
Het kan in dergelijke gevallen bijvoorbeeld gaan om waterbergingslocaties, ecologische
verbindingszones en natte natuur. Van deze gebieden is geen sprake binnen of in de
omgeving van het plangebied. De watergangen aan de zuid- en oostzijde van het plangebied hebben de status A-watergang. Voor de uitvoering van het plan is een watervergunning van het waterschap vereist indien binnen de beschermingszone (4 meter) van
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de A-watergangen werkzaamheden plaatsvinden. Hiervan lijkt in voorliggend geval
geen sprake te zijn.
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat er vanuit het aspect water geen belemmeringen te verwachten zijn voor de voorgenomen ontwikkeling van het plangebied.
Op 23 augustus 2010 heeft Waterschap Rivierenland door middel van een brief gereageerd op het concept van het ontwerpwijzigingsplan. Deze reactie is aan te merken als
wateradvies in het kader van de watertoetsprocedure. De volledige reactie is als bijlage
aan voorliggend plan toegevoegd.
In de reactie staat dat het waterschap positief adviseert over het plan, mits aangevuld
wordt dat ook de watergang aan de oostzijde van het plangebied de status van Awatergang heeft. Deze opmerking is rechtstreeks in voorliggende versie van het plan
verwerkt.

4.4

Cultuurhistorie en archeologie
Volgens de Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Gelderland is het plangebied gelegen in een klein gebied met een hoge historisch geografische waardering.
Op basis van deze verwachtingswaarde dient een archeologisch onderzoek te worden
uitgevoerd.

Figuur Uitsnede plangebied en omgeving Cultuurhistorische waardenkaart provincie Gelderland en legenda (Provincie Gelderland, 2007).

In december 2009 is door BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. De rapportage die op basis van deze onderzoeken is opgesteld is als separate bijlage aan dit plan toegevoegd. Hierna worden de resultaten van de onderzoeken weergegeven.
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Aan het maaiveld heeft zich een poldervaaggrond ontwikkeld, die tot een diepte van 20
à 50 cm verstoord is. De afzettingen lijken voor de rest intact te zijn. Verder is in een
boring een laklaag aangetroffen in de oeverwalafzettingen van de Hoorzik stroomgordel
(245-250 cm beneden maaiveld). Er zijn in het gebied geen archeologische indicatoren
aangetroffen.
Enkel in één boring is een laklaag in de oeverwalafzettingen van de Hoorzik stroomgordel aangetroffen. In de hierop gelegen crevasse- en oeverwalafzettingen van de Velddriel stroomgordel ontbraken bodemvorming en andere archeologische indicatoren volledig. Derhalve adviseert BAAC bv dat een archeologisch vervolgonderzoek niet noodzakelijk is.
Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Dit betekent niet dat reeds
gestart kan worden met bodemverstorende activiteiten of de daarop voorbereidende
activiteiten. Het selectieadvies dient namelijk eerst beoordeeld te worden door de bevoegde overheid en leidt tot een selectiebesluit.
Het gebouw op het adres Wiekerseweg 4, direct ten oosten van het plangebied, is op
de Cultuurhistorische waardenkaart aangeduid als een historisch bouwkundig monument met een agrarische functie met een waardering ‘middenkwaliteit’. Daarnaast zijn
er in de wijdere omgeving van het plangebied en met name in en nabij de bebouwde
kom van Kerkdriel meerdere historisch bouwkundige monumenten aanwezig.

4.5

Infrastructuur
Technische infrastructuur
Binnen of in de directe omgeving van het plangebied zijn geen kabels en/of leidingen
aanwezig die een belemmering kunnen vormen voor de voorgestane ontwikkeling van
het plangebied.
Verkeersinfrastructuur
Het plangebied is zowel in de huidige als in de toekomstige situatie via een in-/uitrit
aan de oostzijde van het plangebied rechtstreeks op de Provincialeweg ontsloten.
Schuin tegenover deze in-/uitrit ligt de Hoorzik, welke in oostelijke richting de verbinding met Maasdriel(-noord) vormt.
Parkeren
Zowel in de huidige als in de toekomstige situatie is er voldoende ruimte beschikbaar
om op eigen terrein te parkeren. Bovendien ontbreken de mogelijkheden om aan de
openbare weg te parkeren volledig, als gevolg van het smalle wegprofiel, waarbij een
fysieke scheiding tussen snel- en langzaam verkeer ontbreekt, en de smalle bermen.
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5 Juridische planopzet
Voor voorliggend wijzigingsplan zijn de voorschriften behorend bij het bestemmingsplan
Buitengebied, binnendijks deel van de gemeente Maasdriel, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van de gemeente Maasdriel op 22 februari 2006 en gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland op 17 oktober 2006,
onverkort van toepassing.
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6 Financiële haalbaarheid
De voorgestane ontwikkeling is een particulier initiatief. De aanleg en de exploitatie ervan zullen voor de gemeente Maasdriel geen negatieve financiële gevolgen hebben. De
kosten van het plan komen geheel voor rekening van de initiatiefnemer(s). In januari
2010 is door dhr. Van Eeuwwijk, beëdigd Rentmeester NVR, een planschaderisicoanalyse uitgevoerd. Het rapport dat op basis van deze analyse is opgesteld is als separate
bijlage aan het plan toegevoegd. De conclusie van de analyse was dat ten gevolge van
de voorgenomen planologische wijziging voor de betreffende percelen geen waardevermindering zou kunnen ontstaan. De totaal geraamde optredende tegemoetkoming
in planschade ex artikel 6.1 Wro bedraagt dan ook naar inschatting: Nihil.
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7 Procedure
Het ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied, wijziging 2010, Provincialeweg 54’ heeft van
16 september tot en met 27 oktober 2010 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen
ingediend, het plan is conform ontwerp vastgesteld door het College van Burgemeester
en Wethouders op 16 november 2010.

Croonen Adviseurs

21

Wijzigingsplan Buitengebied, wijziging 2010, Provincialeweg 54

Gemeente Maasdriel

Croonen Adviseurs

22

Wijzigingsplan Buitengebied, wijziging 2010, Provincialeweg 54

Gemeente Maasdriel

8 Bronnen
8.1

Boeken en rapporten
— BAAC bv, 2010. Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (karterende
fase). Gemeente Maasdriel plangebied Provincialeweg 54 te Velddriel. BAAC bv:
Deventer.
— Croonen Adviseurs, 2010. Quickscan flora en fauna. Provincialeweg 54 te Velddriel.
Rosmalen: Croonen Adviseurs.
— Eeuwwijk, M.A.G. van, 2010. Risico-analyse. Inzake mogelijk optredende planschade ex artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening als gevolg van de realisering van
het wijzigen van de bestemming ‘agrarisch’ naar burgerwoning en uitbouw van bestaande woning Provincialeweg 54 te Velddriel. Hedel: eigen beheer.
— Gemeente Maasdriel, gemeente Zaltbommel & Waterschap Rivierenland, 2007.
Waterplan Bommelerwaard. Ruimte voor water, water voor ruimtelijke kwaliteit.
Gemeente Zaltbommel: Zaltbommel.
— Geodan IT, 2005. RLG Atlas. Geodan IT: Amsterdam.
— NIPA milieutechniek b.v., 2009. Verkennend bodemonderzoek Provincialeweg 54 te
Velddriel. NIPA milieutechniek b.v.: Oss.
— Provincie Gelderland, 2005. Streekplan Gelderland 2005. Kansen voor de regio’s.
Provincie Gelderland: Arnhem.
— Pouderoyen, 2005. Bestemmingsplan Buitengebied, Binnendijks deel. Pouderoyen:
Nijmegen.
— Pouderoyen, 2004. StructuurvisiePlus Maasdriel. Pouderoyen: Nijmegen.
— Tonnaer, 2009. Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, herziening 2009, reparatieplan. Eindhoven: Tonnaer.
— Waterschap Rivierenland, 2007. Partners in water. De watertoets in rivierenland.
Waterschap Rivierenland: Tiel.

8.2

Websites
— Microsoft (2009). Bing Maps. Geraadpleegd op 30 maart 2010, www.bing.com.
— Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2010). Risicokaart Provincie Gelderland. Geraadpleegd op 30 maart 2010,
http://nederland.risicokaart.nl.
— Provincie Gelderland (2007). Cultuurhistorische Waarden – in Gelderland. Geraadpleegd op 25 februari 2010, http://geodata2.prv.gelderland.nl.
— Provincie Gelderland (2010). Wateratlas Provincie Gelderland. Geraadpleegd op 30
maart 1010, http://geodata2.prv.gelderland.nl.

Croonen Adviseurs

23

Wijzigingsplan Buitengebied, wijziging 2010, Provincialeweg 54

Gemeente Maasdriel

Croonen Adviseurs

24

Wijzigingsplan Buitengebied, wijziging 2010, Provincialeweg 54

Gemeente Maasdriel

Bijlage
Wateradvies Waterschap Rivierenland
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