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Afbeelding 1: Topografische situatie 
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1. INLEIDING 
 
 

1.1 Aanleiding en doel 
 
Op het adres Hoge Heiligenweg 17 te Ammerzoden is het Aardappelteeltbedrijf 
Ammerzoden B.V. (ATA) gevestigd. Een groot deel van de bedrijfsprocessen van 
ATA bestaat uit het inschuren en bewaren van aardappelen. Hierbij worden de 
aardappelen in de buitenlucht bewaard (natuurlijke ventilatie). Om te voorkomen 
dat de aardappelen verregenen of door de zon onbruikbaar raken is de realisatie 
van de bebouwing in de vorm van een overkapping noodzakelijk. Een en ander is 
beschreven in de “Motivatie op te richten overkapping Aardappelteeltbedrijf Am-
merzoden B.V.”, die als bijlage 1 bij voorliggend wijzigingsplan is opgenomen. 
 
Voorliggend rapport betreft een wijziging ex artikel 11 WRO van het bestem-
mingsplan  "Buitengebied, binnendijks deel” van de gemeente Maasdriel. De wijzi-
ging betreft een uitbreiding/vergroting van het agrarisch bouwperceel. 
 
Afbeelding 1 geeft de topografische situatie weer. 
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Afbeelding 2: Kadastrale situatie 
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1.2 Ligging en kadastrale begrenzing 
 
Afbeelding 2 geeft de kadastrale situatie weer. Tevens is de plangrens van voor-
liggend wijzigingsplan ingetekend. 
 
Tabel 1 bevat de perceelnummers en de oppervlakten. 
 
Tabel 1: Kadastrale situatie 

perceelnummer oppervlakte 
282 (gedeeltelijk) 1.635 m²

747 922 m²
748 (gedeeltelijk) 7.356 m²
 
De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt ca 10.000 m² (ca 1 ha).  
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Afbeelding 3: Uitsnede plankaart vigerend bestemmingsplan 
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1.3 Vigerend bestemmingsplan 
 
Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan “Buitengebied, bin-
nendijks deel”: 
- vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 22 februari 2006; 
- goedgekeurd door Gedeputeerde Staten d.d. 17 oktober 2006. 
 
Afbeelding 3 geeft een uitsnede van de vigerende plankaart. De ligging van het 
plangebied is aangegeven. 
 
Bestemming Agrarisch gebied met landschaps- en cultuurhistorische waarden 
Het gehele plangebied ligt binnen de bestemming ‘Agrarisch gebied met land-
schaps- en cultuurhistorische waarden’. Deze gronden zijn onder andere bestemd 
voor: 
- agrarisch (bedrijfsmatig) grondgebruik; 
- behoud en herstel van het kleinschalig landschappelijk karakter en de aard-

kundige waarden van de gronden met de aanduiding “karakteristiek oever-
wallandschap”; 

- waterstaatkundige doeleinden. 
een en ander met de bijbehorende bouwwerken en voorzieningen. 
 
De nadere detaillering van de doeleinden is als volgt: 
- per op de kaart aangegeven agrarisch bouwperceel is maximaal één agra-

risch bedrijf toegestaan. 
 
Op de gronden binnen deze bestemming zijn uitsluitend gebouwen toegestaan ten 
behoeve van agrarische bedrijven, burgerwoningen en openbaar nut. Een en an-
der met inachtneming van de volgende bepalingen. 
 
Voor gebouwen bij agrarische bedrijven geldt: 
- de maximale goothoogte bedraagt 6,5 m; 
- de maximale bouwhoogte bedraagt 11 m; 
- op de inhoud van bedrijfsgebouwen is geen beperking gelegd. 
 
Wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 WRO 
Binnen deze bestemming is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve 
van verandering/vergroting van het agrarisch bouwperceel, niet zijnde een glas-
tuinbouwbedrijf. De inhoud van de wijzigingsbevoegdheid alsmede de toetsing van 
de voorgestane ontwikkelingen aan deze bevoegdheid is opgenomen in  
paragraaf 2.4.2. 
 
 



8 

Ve 110713 10710009A TLT.doc 



9 
 

Ve 110713 10710009A TLT.doc 

2. RUIMTELIJK BELEIDSKADER 
 
In dit hoofdstuk wordt kort het relevante vigerende beleid met betrekking tot on-
derhavig project toegelicht. Achtereenvolgens komt aan de orde het beleid op: 
- nationaal niveau; 
- provinciaal niveau; 
- regionaal niveau; 
- gemeentelijk niveau. 
 
 

2.1 Nationaal niveau 
 
 

2.1.1 Nota Ruimte 
 
De belangrijkste uitgangspunten voor het nationaal ruimtelijk beleid voor de perio-
de tot 2020 staan in de Nota Ruimte, waarbij de periode 2020-2030 geldt als door-
kijk naar de lange termijn. Het beleid in de Nota Ruimte is op vier algemene doe-
len gericht: 
- versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland; 
- bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland; 
- borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden; 
- borging van de veiligheid. 
 
Het rijksbeleid is gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit door de ba-
siskwaliteit te waarborgen en waar mogelijk te vergroten, en door extra aandacht 
te geven aan de nationale ruimtelijke hoofdstructuur. De concrete uitwerking van 
de ruimtelijke kwaliteit is een taak voor de provincies en de gemeenten. 
 
Conclusie 
Voor onderhavig plan zijn geen bijzondere doelstellingen van toepassing. 
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2.2 Provinciaal niveau 
 
 

2.2.1 Streekplan Gelderland 2005 
 
Op 29 juni 2005 is het Streekplan Gelderland 2005 vastgesteld. Met de inwerking-
treding van de Wet ruimtelijke ordening per 1 juli 2008 heeft het streekplan de sta-
tus van structuurvisie gekregen. Het beleid is derhalve van kracht gebleven. 
 
Afbeelding 4 geeft een uitsnede van de Beleidskaart ruimtelijke ontwikkeling. De 
ligging van het plangebied is aangeduid. 
 

 
Afbeelding 4: Uitsnede Beleidskaart ruimtelijke ontwikkeling 

De provincie beschouwt voedselproductie als de primaire functie van agrarische 
bedrijven. Ligging in het multifunctioneel gebied geeft daarbij verschillende ontwik-
kelings- en transformatiemogelijkheden. 
 
Analyse 
Het plangebied ligt binnen ‘multifunctioneel platteland’, maar in aansluiting op het 
bebouwd gebied van Ammerzoden. 
Er zijn geen specifieke eisen of voorwaarden opgenomen voor de vergroting van 
agrarische bedrijven, niet zijnde glastuinbouw of intensieve veeteelt. 
 
Conclusie 
Voorgestane ontwikkelingen zijn niet in strijd met het Streekplan Gelderland 2005. 
 
 

2.3 Regionaal niveau 
 
 

2.3.1 Structuurvisie Rivierenland 2004-2015 
 
In het kader van de voorbereiding van het Streekplan Gelderland 2005 is de Struc-
tuurvisie Rivierenland 2004-2015 opgesteld. Ten aanzien van de ontwikkelingen 
van agrarische activiteiten is in de Structuurvisie Rivierenland geen specifiek be-
leid opgenomen. 
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2.3.2 Overig regionaal beleid 
 
Het beleid van Waterschap Rivierenland is opgenomen in de waterparagraaf (pa-
ragraaf 5.9). Het overige regionale beleid is niet specifiek van toepassing op on-
derhavig plan. 
 
 

2.4 Gemeentelijk niveau 
 
 

2.4.1 StructuurvisiePlus Maasdriel 
 
Op 8 april 2004 is de StructuurvisiePlus Maasdriel 2004-2015 vastgesteld. Afbeel-
ding 5 geeft de kaart Beleid per deelgebied weer. De ligging van het plangebied is 
aangegeven. 
 

 
Afbeelding 5: Uitsnede kaart Beleid per deelgebied 

Analyse 
Onderhavig plangebied ligt binnen de aanduiding ‘landschappelijke oeverwallen’. 
In de StructuurvisiePlus is hierover de volgende tekst opgenomen: “In deze gebie-
den zijn de oorspronkelijke waarden in veel gevallen nog goed af te lezen: min of 
meer aaneengesloten linten met veel groen en hier en daar waardevolle doorzich-
ten op de achterliggende opener agrarische gebieden. Ontwikkelingen die de ka-
rakteristiek aantasten, zoals het toestaan van glas- en champignonbedrijven, zijn 
uitgesloten. Bestaande “stedelijke” functies dienen in elk geval niet verder uitge-
breid te worden […].” 
 
Over de oeverwal bij Ammerzoden in het bijzonder is de volgende tekst opgeno-
men: “Het beleid dient zich hier te richten op het versterken van de basisstructuur 
van dit gebied. Geen verdere grootschalige landbouwkundige ontwikkelingen der-
halve.” 
 
De voorgestane ontwikkeling omvat een relatief kleine uitbreiding van de bestaan-
de agrarische bebouwing. Er is derhalve geen sprake van uitbreiding van een 
“stedelijke” functie noch van een grootschalige ontwikkeling. 
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Conclusie 
Het voorgaande leidt tot de conclusie dat voorliggend project past in c.q. niet in 
strijd is met de StructuurvisiePlus Maasdriel. 
 
 

2.4.2 Wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 WRO 
 
In het bestemmingsplan “Buitengebied, binnendijks deel” is binnen de bestemming 
“Agrarisch gebied met landschaps- en cultuurhistorische waarden” een wijzigings-
bevoegdheid ex artikel 11 WRO opgenomen. Hieronder zijn de delen van de wijzi-
gingsbevoegdheid integraal geciteerd. 
 
“4.5 Burgemeester en wethouders kunnen met toepassing van het bepaalde in 
artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening het bestemmingsplan wijzigen 
teneinde: 
[…] 
4.5.2. de op de kaart ingetekende grenzen van het bouwperceel van een agrarisch 
bedrijf, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf, te verleggen, mits aan de volgende 
voorwaarden is voldoen: 
a. de vergroting of vormverandering is noodzakelijk voor de continuïteit of ont-

wikkeling van het agrarische bedrijf; hierover dient tevoren advies te zijn in-
gewonnen bij een door de gemeenteraad van Maasdriel aan te wijzen, onaf-
hankelijke, agrarische deskundige; [I] 

b. de waardevolle landschapselementen moeten behouden blijven; [II] 
c. voor zover de vergroting/verandering plaatsvindt in een gebied met de aan-

duiding “archeologisch en/of cultuurhistorisch waardevol terrein” mag de ar-
cheologische en/of cultuurhistorische waarde niet worden aangetast; dit 
dient te blijken uit een overgelegd archeologisch onderzoek. 
Hierover dient tevoren advies te zijn ingewonnen bij de provincie Gelderland 
of een andere door het College van Burgemeester en Wethouders van 
Maasdriel aan te wijzen terzake deskundige; [III] 

d. voor zover de vergroting/verandering plaatsvindt in een gebied met de aan-
duiding “Grondwaterbeschermingszone, milieubeschermingsgebied catego-
rie II voor drinkwater” of “Waterwingebied” mogen de grondwaterbescher-
mingsbelangen niet worden aangetast. Hierover dient tevoren advies te zijn 
ingewonnen bij de grondwaterbeheerder; [IV] 

e. voor zover situering plaatsvindt in het op de kaart bestemmingen aangege-
ven “karakteristiek komgebied” mag deze openheid niet onevenredig worden 
aangetast; [V] 

f. voor zover situering plaatsvindt in het op de kaart bestemmingen aangege-
ven “weidevogelgebied” mag de uitbreiding geen aantasting betekenen van 
de biotoopeisen voor weidevogels; [VI] 

g. voor zover de situering plaatsvindt in het op de kaart bestemmingen aange-
geven “karakteristiek oeverwallenlandschap” mag geen aantasting plaats-
vinden van de aanwezige landschappelijke waarden; [VII] 

h. voor zover de situering plaatsvindt in het op de kaart bestemmingen aange-
geven “karakteristieke verkaveling” mag geen aantasting plaatsvinden van 
de aanwezige perceleringskenmerken; [VIII] 

i. de natuurwaarden mogen niet onevenredig worden aangetast; [IX] 
j. bij bouwperceelvergroting bedraagt de maximale oppervlakte van het bouw-

perceel 1,5 ha; [X] 
k. de breedte van het bouwperceel bedraagt ten minste 30 m; [XI] 
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l. de verhouding tussen de breedte en diepte van het bouwperceel bedraagt 
maximaal 1:3 en minimaal 1:1; [XII] 

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

n. 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 worden gehoord; [XIV] 

o. voor zover verandering/vergroting plaatsvindt binnen de gronden met de 
aanduiding “waterberging zoekgebied” mogen de belangen van de water-
berging niet worden aangetast; hiertoe wordt het betrokken waterschap ge-
hoord. [XV]” 

 
De met Romeinse cijfers aangeduide voorwaarden zijn hieronder nader uitge-
werkt. 
 
Ad I 
In de “Motivatie op te richten overkapping Aardappelteeltbedrijf Ammerzoden B.V.” 
is gemotiveerd dat de vergroting noodzakelijk is voor de continuïteit van het agra-
rische bedrijf. 
Sinds 2007-2008 worden de aardappelen in een nieuwe mechanisch gekoelde 
opslag bewaard. Uit een studie naar verdere optimalisatie van het bewaarproces 
is gebleken dat de aardappelen bij het inschuren niet altijd droog genoeg waren. 
Om ervoor te zorgen dat dit wel het geval is moeten de aardappelen geventileerd 
worden. Natuurlijke ventilatie is het beste gebleken en dit vindt plaats in de buiten-
lucht. Gebeurt dit zonder een overkapping dan worden de aardappelen blootge-
steld aan zonlicht en neerslag, wat schadelijk kan zijn voor de aardappelen. 
Derhalve is de voorgenomen vergroting van het agrarisch bouwperceel noodzake-
lijk voor de continuïteit van het bedrijf. 
 
Ad II 
In het plangebied ter plaatse van de voorgenomen uitbreiding bevinden zich geen 
waardevolle landschapselementen. Het plangebied bestaat volledig uit grasland 
zonder landschappelijke waarde. Aan deze voorwaarde wordt derhalve voldaan. 
 
Ad III 
De voorgestane vergroting van het agrarisch bouwperceel vindt niet plaats binnen 
een gebied met de aanduiding “archeologisch en/of cultuurhistorisch waardevol 
terrein” zoals ingetekend op kaart 1 bestemmingen. De vergroting vindt plaats 
binnen een gebied waar volgens kaart 2 indicatieve archeologische waarden, een 
lage verwachtingswaarde is. Hiermee wordt voldaan aan deze voorwaarde. 
 
Ad IV 
De voorgestane vergroting van het agrarisch bouwperceel vindt niet plaats binnen 
een gebied met de aanduiding “Grondwaterbeschermingszone, milieubescher-
mingsgebied categorie II voor drinkwater” of “Waterwingebied”. Hiermee wordt 
voldaan aan deze voorwaarde. 
 
Ad V 
De voorgestane vergroting van het agrarisch bouwperceel vindt niet plaats binnen 
een gebied met de aanduiding “karakteristiek komgebied”. Hiermee wordt aan 
deze voorwaarde voldaan. 
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Ad VI 
De voorgestane vergroting van het agrarisch bouwperceel vindt niet plaats binnen 
een gebied met de aanduiding “weidevogelgebied”. Hiermee wordt aan deze 
voorwaarde voldaan. 
 
Ad VII 
De oeverwallen rondom Ammerzoden kenmerken zich door een van oorsprong 
kleinschalig en besloten karakter met een halfopen tot dichte structuur. Dit zijn van 
oudsher de meest intensief gebruikte gronden in het buitengebied. Door verdere 
uitbreiding van oude dorpskernen, bedrijvigheid en intensivering en schaalvergro-
ting van de landbouw is de kleinschaligheid van het landschap verminderd. 
De voorgenomen kleinschalige vergroting van het agrarisch bouwperceel resul-
teert niet in een noemenswaardige aantasting van deze landschappelijke waar-
den. Er wordt aan deze voorwaarde voldaan. 
 
Ad VIII 
De voorgestane vergroting van het agrarisch bouwperceel vindt niet plaats binnen 
een gebied met de aanduiding “karakteristieke verkaveling”. Hiermee wordt aan 
deze voorwaarde voldaan. 
 
Ad IX 
In paragraaf 5.8 zijn de aanwezige natuurwaarden beschreven. Deze worden niet 
onevenredig aangetast door de voorgenomen ontwikkeling. Aan deze voorwaarde 
wordt derhalve voldaan. 
 
Ad X 
Door de vergroting van het agrarisch bouwperceel krijgt deze een oppervlakte van 
1,0 ha. Er wordt dus ruimschoots onder de 1,5 ha van de wijzigingsvoorwaarde 
gebleven. Aan deze voorwaarde wordt voldaan. 
 
Ad XI 
De breedte van het toekomstige bouwperceel bedraagt ca 60 m. De huidige 
breedte is ca 42 m. Er wordt dus aan deze voorwaarde voldaan. 
 
Ad XII 
Bij een breedte van ca 60 m mag de diepte van het agrarisch bouwperceel varië-
ren van minimaal 60 m tot maximaal 180 m. Onderhavig agrarisch bouwperceel 
wordt vergroot tot een diepte van ca 170 m. Hiermee wordt voldaan aan deze wij-
zigingsvoorwaarde. 
 
Ad XIII 
In paragraaf 5.1 wordt de bodemkundige situatie beschreven. Een bodemonder-
zoek is thans in uitvoering. De resultaten zullen te zijner tijd in paragraaf 5.1 ver-
meld worden. 
 
Ad XIV 
De uitbreiding van de bebouwing vindt plaats daar waar het terrein thans volledig 
is verhard. Per saldo neemt het verhard oppervlakte dus niet toe. In paragraaf 5.9 
wordt de waterkundige situatie beschreven. Hieruit blijkt dat de waterhuishoud-
kundige situatie niet aangetast wordt. 
Dit concept wordt tevens ter toetsing aan Pascal van den Ring van Waterschap 
Rivierenland toegezonden. 
 



15 
 

Ve 110713 10710009A TLT.doc 

Ad XV 
De voorgestane vergroting van het agrarisch bouwperceel vindt niet plaats binnen 
een gebied met de aanduiding “waterberging zoekgebied”. Hiermee wordt aan 
deze voorwaarde voldaan. 
 
Conclusie 
Het plan voldoet aan alle voorwaarden voor de toepassing van de wijzigingsbe-
voegdheid ex artikel 11 WRO. 
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Afbeelding 6: Bestaande toestand wijdere omgeving 
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3. BESTAANDE TOESTAND 
 
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de ruimtelijk-functionele situatie in de 
wijdere en de directe omgeving alsmede de bestaande toestand van het plange-
bied. 
 
 

3.1 Wijdere omgeving 
 
Afbeelding 6 geeft de ligging van het plangebied in de wijdere omgeving weer. 
 
Ontsluiting 
De kern Ammerzoden ligt aan de uiterwaarden van de rivier de Maas. Rondom de 
kern zelf liggen twee ringvormige linten met daaraan lintbebouwing. Deze ring-
vormige structuur volgt een oude riviermeander die geheel rondom Ammerzoden 
liep (Ammerzoden lag vroeger ten zuiden van de Maas). De belangrijke ontslui-
tingsroute voor Ammerzoden, de N831 - N832, loopt deels over deze binnenste 
ring. Deze route loopt vanaf Aalburg en Heusden langs de Maas richting Ammer-
zoden en gaat via de binnenste ring naar het noorden, richting Gameren en Zalt-
bommel. Onderhavig plangebied ligt aan dat deel van de binnenste ring dat tevens 
onderdeel vormt van deze ontsluitingsroute. 
Een andere belangrijke ontsluitingsroute voor Ammerzoden vormt de Ammerzo-
denseweg in oostelijke richting naar Hedel en de A2. 
 
Ruimtelijk-functioneel 
De dorpskern Ammerzoden heeft een overwegende woonfunctie. Aan de rand van 
de dorpskern liggen her en der verspreid enkele concentraties van bedrijven. Ten 
zuiden van het plangebied, in de hoek Hoge Heiligenweg - Uilecotenweg ligt het 
kleine bedrijventerrein ‘Uilecoten’. 
De bebouwing aan de twee ringen rondom Ammerzoden bestaat uit (agrarische) 
bedrijven afgewisseld met woningbouw. 
Ten westen van Ammerzoden ligt op korte afstand de kern Well. 
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Afbeelding 7: Bestaande toestand directe omgeving en plangebied 
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3.2 Directe omgeving en plangebied 
 
Afbeelding 7 geeft de bestaande toestand van de directe omgeving en het plange-
bied weer. 
 
Ontsluiting 
Het plangebied is ontsloten op de binnenste ring en wel op de Hoge Heiligenweg. 
Het agrarisch bouwperceel in kwestie ligt ten noorden van deze weg en wordt aan 
de achterzijde begrensd door het Fazantenpad, een (fiets)pad, dat parallel loopt 
aan de Wordragensestraat. Deze straat is onderdeel van de buitenste ring rondom 
Ammerzoden. De Uilecotenweg vormt een belangrijke ontsluiting voor de kern en 
tevens een verbinding tussen de binnenste en de buitenste ring. 
Ten westen van het plangebied heeft het Fazantenpad een verbinding met de Ho-
ge Heiligenweg. 
 
Bebouwing en functies 
Het plangebied ligt in een zone waar (agrarische) bedrijvigheid en wonen ge-
mengd voorkomen. Ten zuiden van de Hoge Heiligenweg ligt bedrijventerrein ‘Ui-
lecoten’ met bedrijfswoningen. 
Het perceel ten oosten van onderhavig plangebied, Hoge Heiligenweg 19/19a om-
vat een opslagbedrijf met een bedrijfswoning (op de afbeelding aangegeven met 
‘bw’). Aan de Uilecotenweg 53 is een aardappelgroothandel annex transportbedrijf 
gevestigd. Ook hier is een bedrijfswoning bij aanwezig. 
Ten noorden van onderhavig agrarisch perceel liggen aan de Wordragensestraat 
een tweetal burgerwoningen (op de afbeelding aangegeven met ‘w’). Ten noorden 
daarvan bevinden zich een aantal grotere glastuinbouwbedrijven. 
 
Op het perceel zelf is reeds een bedrijfshal aanwezig met een bijbehorende be-
drijfswoning. Tevens is het terrein ten noorden van het bedrijfsgebouw grotendeels 
verhard (niet afgebeeld). 
 
Beplanting 
Langs de Hoge Heiligenweg ter hoogte van het plangebied bevinden zich aan 
weerszijden bomen. Ook langs de Uilecotenweg staan bomen. Ten noorden van 
het plangebied, tussen de Wordragensestraat en het Fazantenpad ligt een smalle 
bosstrook. Deze strook wordt ter hoogte van het plangebied onderbroken door 
twee particuliere percelen met burgerwoningen. Het Fazantenpad wordt over de 
gehele lengte begeleid met een dubbele bomenrij en aan de zuidzijde met een 
sloot. Al met al kan gezegd worden dat het plangebied samen met de buurperce-
len in een groene kamer ligt. 
 
Binnen het plangebied zelf is geen opgaande beplanting aanwezig op de erfbe-
planting bij de bedrijfswoning na. In het noordelijke deel van het perceel is reeds 
een retentievijver aanwezig waarop de huidige bebouwing afgewaterd wordt (niet 
afgebeeld). Tevens is op de grens tussen perceel 282 en 748 een watergang 
aanwezig. 
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Afbeelding 8: Inrichtingsschets 



21 
 

Ve 110713 10710009A TLT.doc 

4. PLANBESCHRIJVING 
 
Na voorgaande inventarisatie en analyse volgt in dit hoofdstuk de beschrijving van 
het feitelijke plan. Afbeelding 8 geeft de inrichtingsschets weer. 
 
 

4.1 Bouwplan 
 
Het bestaande bedrijfsgebouw voor de opslag van aardappelen is ca 2.270 m² 
groot. De goothoogte bedraagt 5,1 m en de bouwhoogte 11 m. 
 
Achter het bedrijfsgebouw vindt een uitbreiding plaats in de vorm van een over-
kapping van ca 850 m². De goot- en bouwhoogte van deze overkapping is even-
eens 5,1 m respectievelijk 11 m. Door de bouw van deze overkapping wordt de 
bebouwing met ca 24 m naar achter uitgebreid. De overkapping wordt geplaatst 
daar waar het terrein reeds geheel verhard is. 
 
Ten behoeve van deze uitbreiding wordt tevens het agrarisch bouwperceel ver-
groot met 4.500 m², tot een totale oppervlakte van ca 10.000 m² (ca 1 ha). 
 
 

4.2 Verkeer en parkeren 
 
De voorgenomen vergroting van het agrarisch bouwperceel en de toevoeging van 
ca 850 m² extra bedrijfsbebouwing, zullen geen extra verkeersbewegingen per 
etmaal tot gevolg hebben. De bedrijfsvoering wordt namelijk niet uitgebreid. De 
overkapping is enkel bedoeld voor het opslaan van de aardappelen ten behoeve 
van natuurlijke ventilatie. 
 
 

4.3 Beplanting en water 
 
Ten behoeve van onderhavig plan hoeft geen (waardevolle) opgaande beplanting 
te worden verwijderd.  
 
De bestaande retentievijver blijft geheel behouden. De watergang op de perceel-
grens zal ten behoeve van de vergroting van het agrarisch bouwperceel worden 
gedempt. De te dempen capaciteit zal worden teruggebracht door de watergang 
op de achterzijde van de percelen te verbreden. Hiervoor zal te zijner tijd een wa-
terwetvergunning worden aangevraagd. 
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5. PLANOLOGISCH RELEVANTE ASPECTEN 
 
In dit hoofdstuk worden de uitvoeringsaspecten beschreven. 
 
 

5.1 Bodem 
 
NIPA milieutechniek uit Oss heeft een verkennend bodemonderzoek (NEN5740) 
uitgevoerd: rapport “Verkennend bodemonderzoek Hoge Heiligenweg 17, Ammer-
zoden” (7 februari 2011, nr. 10.12214). De conclusies en aanbevelingen van het 
onderzoeksrapport zijn hieronder weergegeven. Het rapport is als bijlage opge-
nomen. 
 
“Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel 
Hoge Heiligenweg 17 te Ammerzoden, kadastraal bekend als gemeente Ammer-
zoden, sectie M, nummer 748, blijkt dat de puinhoudende bodem licht verontrei-
nigd is met diverse zware metalen. De aangetoonde gehaltes zijn echter dermate 
laag dat, ons inziens hiervoor, de uitvoering van een nader of aanvullend onder-
zoek niet zinvol is. Het grondwater ter plaatse is sterk verontreinigd met barium. 
Conform de Circulaire Bodemsanering 2009 dient een nader onderzoek uitge-
voerd te worden. Gezien het feit dat een verhoogd gehalte aan barium van nature 
in het grondwater voor kan komen en dat voor de aanwezigheid van het verhoog-
de gehalte aan barium geen antropogene bron/oorzaak gevonden is, hoeft het 
barium niet als een verontreiniging beschouwd te worden. De uitvoering van een 
aanvullend of nader onderzoek is, ons inziens, niet zinvol. 
 
Op basis van deze resultaten dient de hypothese, zoals verwoord in paragraaf 2.4, 
verworpen te worden. De gevolgde strategie is echter als voldoende te beschou-
wen. Tegen de geplande bebouwing van de onderzoekslocatie zijn, ons inziens, 
geen zwaarwegende milieuhygiënische bezwaren aan te voeren.” 
 
Conclusie 
De bodemkundige situatie vormt geen planologische belemmering voor het plan. 
 
 

5.2 Verkeerslawaai 
 
De voorgestane ontwikkeling omvat de realisatie van een overkapping bij een 
aardappelteeltbedrijf. Deze uitbreiding is niet aan te merken als een geluidgevoelig 
object in het kader van de Wet geluidhinder. 
Daarnaast is het aantal extra verkeersbewegingen per etmaal als gevolg van de 
voorgenomen uitbreiding beperkt (zie ook paragraaf 4.2). 
 
Conclusie 
Het plan voldoet aan de eisen van de Wet geluidhinder. 
 
 

5.3 Luchtkwaliteit 
 
De Wet luchtkwaliteitseisen voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak 
van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). De programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelij-
ke activiteiten en milieugevolgen. Van bepaalde plannen met getalsmatige gren-
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zen is vastgesteld dat deze 'niet in betekenende mate' bijdragen aan de luchtver-
ontreiniging. Deze mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwali-
teit uitgevoerd worden. Een plan draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de 
luchtverontreiniging als gestelde grenswaarden voor PM10 en NO2 niet worden 
overschreden. 
In de “Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)” wordt 
aangegeven op welke manier snel kan worden vastgesteld of de bijdrage van een 
nieuwbouwplan op de luchtkwaliteit valt onder de term 'niet in betekenende mate'. 
De bijlage geeft een harde omschrijving van een aantal gevallen. Zo geldt bij één 
ontsluitingsweg een aantal van 1500 nieuwe woningen netto (vervanging van be-
staande woningen geldt als bijdrageneutraal) of 100.000 m² kantoren. 
De Wet bevat geen 'omgekeerde werking'. In het kader van een goede ruimtelijke 
ordening moet toch worden getoetst of een plan gesitueerd is in een gebied met 
een te hoge fijnstofconcentratie. 
 
Toetsing 
De voorgestane ontwikkeling omvat de bouw van een overkapping van ca 850 m².  
Hierdoor neemt het aantal verkeersbewegingen echter niet toe. 
Het plan is daarom niet in betekenende mate van invloed op de luchtkwaliteit. Een 
nader onderzoek is niet nodig. 
 
Het plan ligt niet in de nabijheid van autosnelwegen of wegen met een zeer hoge 
intensiteit. Geacht wordt dat de fijnstofconcentratie van de omgeving voldoende 
laag is om in een gezond leefklimaat te voorzien. 
 
Conclusie 
Het plan voldoet aan de Wet luchtkwaliteitseisen en de luchtkwaliteit van de om-
geving is voldoende om in een gezond leefklimaat te voorzien. 
 
 

5.4 Externe veiligheid 
 
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij 
gebruik, opslag en vervoer over weg, water en spoor en door buisleidingen van 
gevaarlijke stoffen als vuurwerk, lpg en munitie. De Besluiten externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi) en externe veiligheid buisleidingen (Bevb) moeten individuele 
en groepen personen een basisbeschermingsniveau garanderen tegen een onge-
val met gevaarlijke stoffen. 
Personen moeten voldoende beschermd zijn tegen ongevallen met gevaarlijke 
stoffen. Het basisbeschermingsniveau is een basisnorm die de kans uitdrukt dat 
een persoon, die een jaar lang permanent en onbeschermd op een bepaalde 
plaats aanwezig is, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeluk met gevaar-
lijke stoffen. Het is uitgedrukt in een getal: het plaatsgebonden risico (PR). Voor 
het PR geldt dat er binnen de risicocontour van 10-6 geen kwetsbare objecten 
kunnen worden gerealiseerd. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt deze waarde 
als een richtwaarde. 
Daarnaast leggen het Bevi en het Bevb een verantwoordingsplicht op voor het 
groepsrisico (GR). Het groepsrisico geeft de kans aan dat een groep personen 
door een ongeval bij een inrichting of buisleiding overlijdt. De gemeente moet een 
verantwoording afleggen bij veranderingen van het groepsrisico in het gebied 
waarbinnen zich de gevolgen van een incident met gevaarlijke stoffen kunnen 
voordoen: het invloedsgebied. 
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Analyse 
In de directe omgeving bevinden zich geen routes voor vervoer van gevaarlijke 
stoffen en/of objecten op basis waarvan een gevarencontour geldt (bron: Risico-
kaart Nederland). De voorgestane ontwikkelingen zijn niet van invloed op de ex-
terne veiligheid van de omgeving. 
 
Conclusie 
Het plan is niet in strijd met het Bevi en het Bevb. Het aspect externe veiligheid 
vormt geen belemmering voor het plan. 
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5.5 Bedrijven en milieuzonering 
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet worden getoetst of: 
1. de voorgenomen ontwikkeling van invloed is op omliggende milieugevoelige 

objecten (woningen); 
2. bestaande milieubelastende inrichtingen (bedrijven) van invloed zijn op de 

voorgenomen ontwikkeling c.q. of de voorgenomen ontwikkeling een be-
lemmering vormt op de bedrijfsvoering van omliggende inrichtingen.  

 
Basis voor de bovengenoemde toetsing vormt de handreiking “Bedrijven en mili-
euzonering” (VNG, Den Haag, 2009), waarin richtafstanden zijn opgenomen voor 
diverse bedrijfstypen. 
 
Invloed ontwikkeling op omgeving 
In het kader van voorliggend wijzigingsplan heeft een toetsing plaatsgevonden aan 
de milieugevoelige objecten, betreffende de burgerwoningen aan de Wordragen-
sestraat nrs. 15 en 17. 
 
Het bestaande agrarisch bedrijfsgebouw wordt aan de noordzijde uitgebreid met 
een overkapping ten behoeve van de ventilatie van de aardappelen voordat deze 
opgeslagen worden. 
 
Het aardappelteeltbedrijf valt onder de omschrijving ‘tuinbouw: bedrijfsgebouwen’ 
met de SBI-code 0112-1. Hiervoor geldt een richtafstand van 30 m voor het aspect 
geluid. 
 
De werkelijke afstand van de woningen Wordragensestraat 15 en 17 tot het voor-
genomen agrarisch bouwperceel bedraagt ca 42 m. De voorgestane ontwikkeling 
vormt derhalve geen belemmering voor de milieugevoelige objecten in de omge-
ving. 
 
Invloed omliggende inrichtingen op voorgestane ontwikkeling 
De voorgestane ontwikkeling omvat de bouw van een overkapping ten behoeve 
van de ventilatie van aardappelen. Dit betreft geen milieugevoelig object in het 
kader van de Wet milieubeheer. 
 
Conclusie 
De voorgenomen ontwikkeling voldoet aan de handreiking “Bedrijven en milieuzo-
nering”. 
 
 

5.6 Geurhinder veehouderijen 
 
Op 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij in werking getreden. Op 
basis van deze wet moet worden beoordeeld of de bouw van nieuwe woningen of 
andere geurgevoelige objecten een belemmering vormt voor omliggende agrari-
sche bedrijven. Tevens moet worden beoordeeld of het leefklimaat in het plange-
bied voldoende is. 
 
Analyse 
De voorgenomen ontwikkeling betreft een uitbreiding van een agrarisch bouwper-
ceel. Dit is geen geurgevoelig object in het kader van de Wet geurhinder en vee-
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houderij. Onderhavig plan vormt derhalve geen belemmering voor de omliggende 
agrarische bedrijven. 
 
Conclusie 
Het plan is niet in strijd met de Wet geurhinder en veehouderij. 
 
 

5.7 Archeologie en cultuurhistorie 
 
Afbeelding 9 geeft een uitsnede van plankaart 2 indicatieve archeologische waar-
den van de gemeente Maasdriel weer. Onderhavig plangebied is hierop aange-
duid. 

 
Afbeelding 9: Uitsnede plankaart 2 indicatieve archeologische waarden 

 
5.7.1 Archeologie 

 
Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg in wer-
king getreden. In deze wet is onder meer opgenomen dat voor bouwwerkzaamhe-
den gelegen binnen een hoge of middelhoge archeologische verwachtingswaarde 
én met een oppervlakte van meer dan 100 m² een archeologisch onderzoek uitge-
voerd moet worden. 
 
Analyse 
Het plangebied ligt binnen een zone die is aangeduid met de aanduiding indicatie-
ve archeologische waarden. De uitbreiding van de bebouwing vindt echter plaats 
aan de achterzijde van het bestaande bedrijfsgebouw. Hier zijn de indicatieve ar-
cheologische waarden laag. Derhalve is voor onderhavige ontwikkeling geen ar-
cheologisch onderzoek vereist. 
In alle gevallen geldt dat indien onverhoopt archeologische materialen en/of spo-
ren aangetroffen worden, deze gemeld dienen te worden bij de minister, conform 
Monumentenwet 1988, laatste wijziging van 1 september 2007, paragraaf 7, artikel 
53 en verder. 
 
Conclusie 
Er zijn geen archeologische waarden van belang. Een nader onderzoek is niet 
vereist. 
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5.7.2 Cultuurhistorie 
 
Binnen het plangebied zijn geen cultuurhistorische waarden aanwezig. Er worden 
derhalve geen cultuurhistorische waarden aangetast. 
 
 

5.8 Flora en fauna 
 
De wettelijke bescherming van natuurgebieden is geregeld in de Natuurbescher-
mingswet 1998. Sinds 1 oktober 2005 is hierin ook het beschermingsregime van 
de Vogel- en Habitatrichtlijn geïmplementeerd. Vogel- en Habitatrichtlijngebieden 
worden volgens de gewijzigde wet beschouwd als Beschermd Natuurmonument 
annex Natura 2000-gebied. 
 
Om een overzicht te verkrijgen van de binnen het plangebied en de omgeving 
aanwezige beschermde soorten en de eventuele gevolgen van het bouwplan voor 
deze soorten is een quickscan uitgevoerd. De quickscan bestaat uit een literatuur-
onderzoek. De geraadpleegde bron betreft het natuurloket (via internet te raadple-
gen: www.natuurloket.nl). 
 
Het plangebied ligt binnen één kilometerhok waarvoor gegevens beschikbaar zijn 
over de hele verspreiding van beschermde soorten. Tabel 2 bevat de versprei-
dingsgegevens 
 
Tabel 2: Verspreidingsgevens Natuurloket 

 
 
Analyse 
Het plangebied bestaat uit weidegebied en vormt een onderdeel van een groter 
weidegebied. Voorgenomen uitbreiding heeft geen gevolgen voor beschermde 
soorten. 
 
Conclusie 
Een ontheffing van de Flora en faunawet is niet nodig. 
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5.9 Waterparagraaf 
 
Het plangebied ligt binnen het beheergebied van Waterschap Rivierenland. In het 
kader van het huidige overheidsbeleid (4e nota Waterhuishouding) moet het wa-
terschap samen met de gemeente invulling geven aan 'duurzaam stedelijk be-
heer'. Bij ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder verbouw- en nieuwbouwplannen 
hanteert het waterschap een aantal beleidsuitgangspunten ten aanzien van het 
duurzaam omgaan met water. 
 
 

5.9.1 Beleid Waterschap Rivierenland 
 
Waterbeheerplan 2010-2015 
Waterschap Rivierenland heeft het Waterbeheerplan 2010-2015 opgesteld. Het 
plan gaat over het waterbeheer in het gehele rivierengebied en het omvat alle wa-
tertaken van het waterschap. 
Voor voorliggend wijzigingsplan is vooral het voorkomen van wateroverlast aan de 
orde. Voor nieuw stedelijk gebied geldt dat deze zodanig ontworpen dient te zijn 
dat er voldoende ruimte voor water is. Een perceeleigenaar dient het hemelwater 
zelf zoveel mogelijk op te vangen op zijn perceel. 
Naast de waterkwantiteit is de waterkwaliteit van belang. De chemische waterkwa-
liteit mag niet verslechteren ten opzichte van de toestand in het jaar 2000. Voor-
komen moet worden dat prioritaire (vervuilende) stoffen in het oppervlaktewater 
terecht komen. 
 
Analyse 
Binnen het plangebied is reeds een retentievoorziening aanwezig waarin het he-
melwater afkomstig van de daken en verharde oppervlakken binnen het plange-
bied wordt gebufferd en gezuiverd. 
 
Conclusie 
Het plan past binnen het beleid in het Waterbeheerplan 2010-2015. 
 
Nota Rioleringsbeleid 2005 
De Nota Rioleringsbeleid bevat het gebundelde beleid inzake riolering en is be-
doeld voor gebruik bij de planvoorbereiding. 
Ten aanzien van onderhavig plan is de afkoppeling van het hemelwater aan de 
orde. Hiermee wordt voorkomen dat schoon water via het riool wordt afgevoerd en 
vervolgens gezuiverd. Het rioolsysteem zou daarmee onnodig belast worden. 
 
Analyse 
Een retentievoorziening is reeds aanwezig waarmee het hemelwater voor 100% 
wordt afgekoppeld van de riolering. 
 
Conclusie 
Het plan past binnen het Rioleringsbeleid 2005. 
 
Waterplan Bommelerwaard 
Gezamenlijk met de gemeente Zaltbommel en Waterschap Rivierenland heeft de 
gemeente Maasdriel het Waterplan Bommelerwaard opgesteld waarin het water-
beleid is opgenomen. Het waterplan bevat ambities ten aanzien van onder meer 
de waterkwantiteit en -kwaliteit, ecologie en stedelijk grondwater. Voorts zijn aan-
dachtspunten opgenomen. 
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Analyse 
In deze paragraaf 5.9 zijn diverse kwantitatieve en kwalitatieve wateraspecten 
opgenomen. Hiermee wordt voldaan aan het beleid van het Waterplan Bomme-
lerwaard. 
 
Conclusie 
Het plan past binnen het Waterplan Bommelerwaard. 
 
 

5.9.2 Oppervlaktewater 
 
Binnen het plangebied is oppervlaktewater aanwezig in de vorm van afwaterings-
sloten op de perceelgrenzen. Tevens is een retentievijver aanwezig waarop het 
hemelwater dat valt op de bestaande bebouwing en verharding wordt afgekop-
peld. 
 
Voor eventuele demping en compensatie van de bestaande watergang zal te zij-
ner tijd een waterwetvergunning aangevraagd moeten worden, waarbij voldaan 
moet worden aan de beleidsregels op de Keur van het waterschap. 
 
 

5.9.3 Waterberging 
 
Bufferopgave 
Zoals vermeld is het beleid van het waterschap primair gericht op het zo lang mo-
gelijk vasthouden van het gebiedseigen water. Gestreefd moet worden naar een 
hydrologisch neutrale situatie. 
De hoeveelheid hemelwater die tijdens een regenbui valt en die moet worden 
vastgehouden wordt de 'bufferopgave' genoemd. De bufferopgave is afhankelijk 
van de oppervlakte van bebouwing en terreinverharding en van de intensiteit van 
de regenbui. 
 
De voorgenomen bebouwing behelst ca 850 m², maar vindt volledig plaats op het 
achterterrein dat reeds geheel verhard is. Per saldo vindt dus geen toename van 
verharding plaats. 
 
Voor eventuele toekomstige toename van de bebouwing binnen het bouwvlak is in 
de voorschriften opgenomen dat de gronden onder andere zijn bestemd voor wa-
terstaatkundige doeleinden. 
 
Mogelijkheden van berging 
Momenteel wordt het hemelwater afkomstig van de bestaande bebouwing en ver-
harding gebufferd in een bovengrondse voorziening in de vorm van een bergings-
vijver (zie inrichtingsschets in hoofdstuk 4). De nieuwe overkapping wordt ook op 
deze vijver afgekoppeld. De capaciteit van de bergingsvijver hoeft niet te worden 
uitgebreid. 
 
Het schone hemelwater afkomstig van de daken mag rechtstreeks op de ber-
gingsvijver worden geloosd. 
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5.9.4 Afvoer schoon- en vuilwater 
 
De afvoer van het schone hemelwater is in voorgaande paragrafen beschreven. 
Eventuele voorzieningen onder de overkapping zelf worden aangesloten op de 
bestaande riolering waarop het bestaande bedrijfsgebouw ook reeds ontsloten is. 
 
 

5.9.5 Duurzaam water beheer 
 
Uit het voorgaande blijkt dat het schone hemelwater en het vuile afvalwater strikt 
worden gescheiden. Er wordt geen hemelwater op het riool geloosd. Hiermee is 
sprake van een vorm van duurzaam waterbeheer. 
 
 

5.9.6 Overleg Waterschap Rivierenland 
 
Een concept rapport is in het kader van overleg op 25 januari 2011 voorgelegd 
aan het Waterschap Rivierenland. Het waterschap heeft hierop in een informele 
reactie op 2 februari 2011 laten weten op wat kleine opmerkingen na akkoord te 
zijn. Deze opmerkingen zijn verwerkt in deze waterparagraaf. 
 
 

5.9.7 Algemene conclusie 
 
Aan alle beleidsuitgangspunten van het waterschap wordt voldaan. 
1. Het vuile water wordt op het gemeentelijke rioolstelsel geloosd. 
2. Het schone regenwater wordt gescheiden aangeleverd. Hiermee is sprake 

van een vorm van hydrologisch neutraal bouwen. 
3. Voor eventuele demping en compensatie van watergangen dient vooraf een 

waterwetvergunning aangevraagd te worden. 
4. In principe worden geen uitlogende materialen toegepast. 
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6. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 
 
Het plan betreft een particulier initiatief, waarvan alle kosten en risico's voor reke-
ning van de initiatiefnemer komen. Dat geldt ook voor mogelijke planschadever-
goedingen waaromtrent een verhaalsovereenkomst met de gemeente is gesloten. 
Het plan wordt economisch uitvoerbaar geacht. 
 
Kostenverhaal 
Volgens artikel 6.12 Wro is voor een bouwplan een exploitatieplan nodig, tenzij het 
kostenverhaal anderszins geregeld is. In artikel 6.2.1 van de Bro wordt aangewe-
zen voor welke bouwplannen dit geldt. In artikel 6.2.1, onder c, is vermeld dat ‘de 
uitbreiding van een gebouw met ten minste 1000 m² bruto-vloeroppervlakte’ ge-
zien wordt als een bouwplan waarvoor een exploitatieplan verplicht is. Onderhavi-
ge uitbreiding beslaat slechts 850 m² en hiervoor is op basis van dit artikel derhal-
ve geen exploitatieplan verplicht. Ook is het niet nodig om het kostenverhaal an-
derszins te regelen. 
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7. JURIDISCHE ASPECTEN 
 
Voorliggende wijziging is mogelijk gelet op het bepaalde in artikel 4.5.2 van het 
vigerende bestemmingsplan “Buitengebied, binnendijks deel” van de gemeente 
Maasdriel. De inhoud van de wijzigingsbevoegdheid is opgenomen in paragraaf 
2.4.2. 
 
Onderhavig plan houdt een wijziging in betreffende de vergroting van een agra-
risch bouwperceel binnen de bestemming “Agrarisch gebied met landschaps- en 
cultuurhistorische waarden”. 
 
In aanvulling op de regeling van het bestemmingsplan “Buitengebied, binnendijks 
deel” geldt voor onderhavig plan een specifieke plankaart. 
 
Overigens blijft het bestemmingsplan “Buitengebied, binnendijks deel” van de ge-
meente Maasdriel onverminderd van kracht. 
 
Volledigheidshalve zijn de voorschriften van de bestemming “Agrarisch gebied met 
landschaps- en cultuurhistorische waarden” als bijlage 3 bij de toelichting opge-
nomen. 
 
N.B. Voorliggend rapport betreft een wijzigingsplan in het kader van artikel 11 

WRO (oud). Er is derhalve geen sprake van een digitale verplichting. 
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8. PROCEDURE 
 
Het wijzigingsplan doorloopt de gebruikelijke procedure. De voorziene procedure-
stappen zijn: 
1. Overleg ex artikel 3.1.1 Bro 
2. Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan 
3. Vaststelling door het college van burgemeester en wethouders 
4. Terinzagelegging vastgesteld wijzigingsplan 
 
 

8.1 Overleg ex artikel 3.1.1 Bro 
 
De procedures voor vaststelling van een wijziging op een bestemmingsplan zijn 
door de wetgever geregeld. Aangegeven is dat tussen gemeente en verschillende 
instanties waar nodig overleg over het plan moet worden gevoerd alvorens een 
ontwerpplan ter visie kan worden gelegd. Het plan is reeds in het kader van voor-
overleg met het Waterschap Rivierenland overlegd. 
 
 

8.2 Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan 
 
Het ontwerp van het wijzigingsplan is gepubliceerd in het Carillon en de Staats-
courant en heeft van 31 maart 2011 tot en met 11 mei 2011 ter inzage gelegen. 
Het plan was digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website. Gedurende de 
terinzagetermijn is één zienswijze binnengekomen. Het verslag van de terinzage-
legging en de beantwoording van de ingekomen zienswijze is opgenomen als bij-
lage 4. 
De ingekomen zienswijze heeft niet geleid tot aanpassingen van het wijzigings-
plan. 
 
 

8.3 Vaststelling door het college van burgemeester en wethouders 
 
Het vastgestelde wijzigingsplan ligt ter inzage van 21 juli 2011 tot en met 31 au-
gustus 2011. 
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Ve 110713 10710009A TLT.doc 

Bijlage 1: Motivatie op te richten overkapping 

“Motivatie op te richten overkapping Aardappelteeltbedrijf Ammerzoden B.V.”, 
ATA. 
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Bijlage 2: Milieutechnisch bodemonderzoek 

 
“Verkennend bodemonderzoek, Hoge Heiligenweg 17 te Ammerzoden”,  
NIPA Milieutechniek, 7 februari 2011. 
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Bijlage 3: Artikel 4 “Agrarisch gebied met landschaps- en cul-
tuurhistorische waarden” van het vigerend bestemmingsplan 
“Buitengebied, binnendijks deel” 
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Bijlage 4: Reactienota zienswijzen 
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Voorschriften 
 
 
Op voorliggend wijzigingsplan blijven de voorschriften van het bestemmingsplan 
“Buitengebied, binnendijks deel” van de gemeente Maasdriel: 
- vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 22 februari 2006; 
- goedgekeurd door Gedeputeerde Staten d.d. 17 oktober 2006; 
onverminderd van kracht, behoudens het hierna bepaalde. 
 
 
Artikel 1  BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 
 
In deze voorschriften wordt verstaan onder: 
 
het plan 
wijzigingsplan “Buitengebied wijziging 2011, Hoge Heiligenweg 17” van de ge-
meente Maasdriel, bestaande uit de plankaart en deze voorschriften. 
 
plankaart 
plankaart 1, kaart bestemmingen, tekeningnummer 10710009A, bladnummer 1. 
 
 
Artikel 2  TITEL 
 
Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel: 
“Voorschriften Buitengebied wijziging 2011, Hoge Heiligenweg 17”. 


