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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Het onderhavige wijzigingsplan dient de vormverandering mogelijk te maker) van het 
agrarisch bouwvperceel van het agrarisch bedrijf aan de Molen Achterdijk 3 te Well. De 
mogelijkheden voor de vormverandering worden beleidsmatig en ruimtelijk getoetst. 

In het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied van Maasdriel is voor de 
betreffende locatie een agrarisch bouwperceel opgenomen. Initiatiefnemer wenst een 
nieuwe melkveestal op een andere locatie te situeren dan eerder voorgenomen (en reeds 
vergund). De nieuwe locatie is evenwel deels gelegen buiten het agrarisch bouwperceel. 
Oprichting van bedrijfsgebouwen buiten het toegekende agrarische bouwperceel is niet 
toegestaan. 

1.2 Plangebied 

Ligging plangebied (rood omlijnd) 
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Uitsnede vigerend bestemmingsplan 

Binnen de bestemming "Agrarisch gebied met landschaps- en cultuurhistorische 
waarden" is het beleid primair gericht op behoud van de aanwezige landbouw alsmede het 
beschermen en verder ontwikkelen van de ecologische, landschappelijke en 
cultuurhistorische kwaliteiten. 

Voor zover de gronden zijn aangegeven met de aanduiding "watergang" prevaleert het 
belang van deze watergang. 

Agrarische bedrijfsgebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 
"agrarisch bedrijf zoals aangegeven op de kaart bestemmingen. 

Op de tot "Agrarisch gebied met landschaps- en cultuurhistorische waarden" bestemde 
gronden zijn uitsluitend toegestaan gebouwen ten behoeve van agrarische bedrijven, 
burgerwoningen en openbaar nut alsmede andere bouwwerken die ten dienste staan van 
deze bestemming, met dien verstande dat op de gronden gelegen binnen een afstand van 
5 meter ter weerszijden van de op de kaart bestemmingen aangegeven "watergang" alleen 
bebouwing is toegestaan die noodzakelijk is voor het beheer en het onderhoud van de 
watergang. 

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing dient als onderbouwing voor een vormverandering 
van een agrarisch bouwperceel. 
Op grond van artikel 4.5.2 van de planvoorschriften is het college van Burgemeester en 
wethouders bevoegd de begrenzing van een agrarisch bouwperceel, niet zijnde een 
glastuinbouwbedrijf, te verleggen mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. 

Bu tengefred wijziging 2011. Molen Ach!erd,k 3 NL IMRO.0263.8P1075-VS01 vaslgesle'dl 9 



begrenzing vormt van de totale bedrijfslocatie. Ter plaats van de geprojecteerde stal is het 
terrein deels in gebruik als weiland en deels als ruvwoeropslag. Landschappelijke 
waarden worden niet aangetast. 
ad i 
Het bouwperceel wordt niet vergroot, het betreft een vormwijziging. In het vigerend 
bestemmingsplan heeft het bouwperceel een oppervlakte van 69595m2. In de nieuwe 
situatie is het oppervlak gelijk gebleven. 
adj 
De breedte van het bouwperceel bedraagt meer dan 30 meter. 
adk 
De verhouding tussen breedte en diepte van het bouwperceel bedraagt circa 1 : 1,5 en 
voldoet aan de eis. 
ad I 
Een nieuw bodemonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht (zie hoofdstuk 8.3.1) 
ad m 
Er vindt geen aantasting plaats van de waterhuishoudkundige situatie (zie hoofdstuk 8.2). 
ad n 
Aanwijzing van gronden voor waterberging zoekgebied is niet meer relevant (zie hoofdstuk 
8.2). 

1.4 Leeswijzer 

Deze toelichting is als volgt opgebouwd: 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de door de diverse overheden opgesteld beleid ten 

aanzien van ruimtelijke plannen. Hoofdstuk 3 geeft een beknopte beschrijving van de 
bodem, het grond- en oppervlaktewater, de ecologische structuur en het landschap. 
Hoofdstuk 4 heeft betrekking op de infrastructuur. De ruimtelijke structuur wordt 
beschreven in hoofdstuk 5 en de functionele structuur (wonen en werken) in hoofdstuk 6. 
De voorgenomen ontwikkeiing wordt omschreven in hoofdstuk 7. De gevolgen voor actuele 
waarden zoals flora en fauna, archeologie, waterhuishouding en de diverse milieuaspecten 
komen aan de orde in hoofdstuk 8. Hoofdstuk 9 gaat ten slotte in op de economische 
uitvoerbaarheid. 
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Hoofdstuk 2 Beleidskaders 

2.1 Nationaal beleid 

Nota ruimte 
De Nota Ruimte is op 23 april 2004 door de ministerraad vastgesteld en bevat de visie van 
het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeiing van Nederland en de belangrijkste bijbehorende 
doelstellingen. De nota bevat de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een veilige 
en leefbare samenleving en een aantrekkelijk land. Het gaat om de 
inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar 2030. Op 27 
februari 2006 is de Nota Ruimte in werking getreden. 

Het kabinet kiest voor 'decentraal wat kan, en centraal wat moet". Dat betekent in veel 
gevallen dat provincies en gemeenten aan zet zijn. Meer dan voorheen focust het Rijk 
zich op de ruimtelijke hoofdstructuur (RHS) van Nederland. 

De Nota Ruimte bevat het nieuwe ruimtelijke beleid van het Rijk, waarmee het kabinet op 
hoofdlijnen sturing wil geven aan de inrichting van de ruimte en sociale, culturele en 
economische ontwikkelingen ruimtelijk wil accommoderen. In de aangegeven hoofdlijnen 
spelen de volgende factoren een belangrijke rol: 
• 'toelatingsplanologie'; 
• de nationale ruimtelijke hoofdstructuur; 
• de 'basiskwaliteit'; 
• de lagenbenadering. 

De nota heeft vier algemene doelen: 
1. versterking van de Nederlandse economie en concurrentiepositie; 
2. bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland; 
3. waarborging en ontwikkeiing van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden; 
4. waarborging van de veiligheid. 

De Nota Ruimte bevat een aantal generieke regels, die zorgen voor borging van de 
basiskwaliteit als ondergrens voor alle ruimtelijke plannen. Wat het Rijk onder de 
basiskwaliteit verstaat is in onderstaande tabel weergegeven. Hiermee dient rekening te 
worden gehouden bij alle ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder onderhavig initiatief. 

Basiskwaliteit Economie, 
infrastructuuren verstedelijking 
Voldoende en tijdige beschikbaarheid 
van ruimte voor alle functies  
Locatiebeleid voor bedrijven en 
voorzieningen  
Balans tussen rood en groen/blauw 
Milieuregelgeving (w.o. geluid, stank 
en stof)  
Externe veiligheid  

Basiskwaliteit: Water, natuur en 
landschap  
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• nationaal landschap. 

In de verordening is geen specifiek beleid opgenomen ten aanzien van wijziging van de 
begrenzing van agrarische bouwpercelen. 

Streekplan 
De provincie Gelderland heeft op 29 juni 2005 een streekplan vastgesteld. 

Het streekplan kiest voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Dat gebeurt door te 
sturen op kenmerken en waarden die van provinciaal belang worden geacht: water, natuur, 
landschap (groenblauwe raamwerk) en de ruimtelijke ontwikkelingen in het rode raamwerk 
van stedelijke functies en infrastructuur (knooppuntenbenadering). 

Regionale waterberging 
• I Defintief begrensd 
• • Globaal begrensd 

Zoek ruimte 
Plankaart Beleidskaart ruimtelijke slructuur 
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StructuurvisiePlus 
Voor de gemeente Maasdriel is in 2004 een zogenaamde StructuurvisiePlus opgesteld. 
Deze visie geeft de gemeentelijke kaders voor het beheer en de ontwikkeiing van stedelijk 
en landelijk gebied in die periode 2004 -2015. Bij de ontwikkeiing van deze visie is 
uitgegaan van de eigen identiteit van Maasdriel en de mogelijkheden om deze te 
versterken. 
Gesteld wordt dat het bestemmingsplan "Buitengebied" bouwblokken kent waarbij (onder 
voorwaarden) op flexibele wijze met de bouwgrenzen kan worden omgegaan. 

Ontwerp-structuurvisie 
Aanleiding voor de nieuwe structuurvisie is de inwerkingtreding van de nieuwe Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) per 1 juli 2008. De Wro verplicht gemeenten over een actuele 
structuurvisie voor haar grondgebied te beschikken. 

L D 
Weft§eind 

In de ontwerp-structuurvisie zijn de gronden in en rondom het plangebied aangemerkt als 
"Komgronden". 
De gemeente Maasdriel wil de bestaande agrarische bedrijven op de komgronden de 
mogelijkheid bieden om naar redelijkheid uit te breiden. 
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Hoofdstuk 3 Onderste laag 

De bodemopbouw en de rivieren hebben het gebruik en de inrichting van het landschap 
bei'nvloed. Het rivierenlandschap wordt gekenmerkt door uiterwaarden, stroommggen, 
oeverwallen en komgronden. De uiterwaarden bevinden zich langs de Maas en de Waal. 
Ze bestaan uit goed ontwaterde bodems met zware zavel en lichte klei. 

De stroomruggen en oeverwallen scheiden de uiterwaarden van lager Iiggende gronden en 
vormen de hogere delen in het landschap. 
Achter de stroomruggen en oeverwallen liggen kom- en oeverwalachtige vlakten en 
rivierkomvlakten. Deze bestaat uit zware klei en klei met een moerige ondergrond. Door 
klink liggen deze lager dan de hiervoor beschreven gebieden. De planlocatie is gelegen in 
komgrond. 

Komgronden zijn de laaggelegen, natte gebieden in het rivierenlandschap die altijd in 
combinatie met oeverwallen voorkomen. Ontwatering ten behoeve van de landbouw heeft 
inklinking veroorzaakt, waardoor de komgronden nog lager werden ten opzichte van de 
oeverwallen. Tegenwoordig liggen de komgronden 1-2 meter lager dan de oeverwallen. 
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Hoofdstuk 4 Infrastructuur 

4.1 Verkeer en parkeren 

Het planvoornemen zal geen geen extra druk uitoefenen op de verkeersveiligheid van de 
Molen Achterdijk. Het aantal verkeersbewegingen zal niet of nauwelijks toenemen. Er 
worden niet meer functies gerealiseerd en binnen het plangebied blijft voldoende ruimte 
over om het parkeren op het eigen terrein te regelen. 
Een nieuwe inrit op de openbare weg is niet noodzakelijk. 

4.2 Leidingen 

In of nabij het plangebied liggen geen planologisch relevante leidingen die een 
belemmering vormen voor het planvoornemen. 
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Hoofdstuk 5 Ruimtelijke structuur 
De planlocatie ligt in komgrond en kenmerkt zich door de open structuur met lange 
wegen met straatbeplanting en solitaire erven, deels met beplanting. 
Komgrond bestaat uit zeer zware rivier- of zeeklei. In het westelijke rivierkleilandschap is 
de verkaveling strookvormig en langgerekt. De gronden worden bijna overal als grasland 
gebruikt, alleen de oeverwallen zijn als akkerland te gebruiken. 
De planlocatie wordt omgeven door voornamelijk grasland. Aan de noordzijde ligt een 
hoofdwatergang. Het erf van de boerderij is compact bebouwd en ligt op enige afstand van 
de weg. Het erf wordt grotendeels door beplanting omgeven en richt zich met een open 
voorzijde naar de weg. Het bestaande erf en ook de beoogde toekomstige opzet na de 
vormverandering zijn door de aanwezige beplanting goed ingepast in het landschap. 
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Hoofdstuk 6 Funct ioned structuur 

6.1 Wonen 

Op het bouwperceel is 1 bedrijfswoning aanwezig. De vestiging van een tweede 
bedrijfswoning is toegestaan. 

6.2 Werken 

Naast een melkveehouderij bevindt zich op het bouwperceel een zuivelbedrijf die de eigen 
geproduceerde melk verwerkt. 
De melkveehouderij omvat een veestal voor 500 stuks melkvee (stal 1), een veestal voor 
150 stuks melkvee (stal 2), een veestal voor 250 stuks jongvee (stal 3), een stal voor 450 
stuks jongvee (stal 4) en een stal voor 350 stuks melkvee (stal 5, nog niet gebouwd maar 
wel vergund op de milieuvergunning). 

Bestaande situatie conform milieuvergunning 

Ten behoeve van het zuivelbedrijf en veehouderij bevindt zich op het bouwperceel: 
• een biogasinstallatie (A); 
• Sleufsilo's / drijfmestopslag (B); 
• Sleufsilo's (C); 
• een bedrijfsgebouw voor de zuivelproductie, machineberging en opslag (D). 
• een bassin voor spoelwater (E) en 
• drijfmestbassins (F). 

Een deel van de sleufsilo's en het foliebassin voor spoelwater liggen buiten het bouwvlak. 
Het vigerend plan maakt dit mogelijk via een vnjstellingsbevoegdheid voor het situeren van 
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Hoofdstuk 7 Visie en streefbeeld 

7.1 Bouwplan 

Nieuwe situatie 

Voor de continuiteit en ontwikkeiing van het bedrijf is hier niet gekozen voor uitbreiding, 
maar voor verplaatsing van de reeds middels de milieuvergunning elders toegestane 
veestal. De nieuw op te richten stal biedt ruimte voor 350 stuks melkvee (stal 6). Op de 
geplande locatie kan een efficientieverbetering plaatsvinden door de plaatsing van 
voerplaten en sleufsilo's voor ruwvoer (C). De veestal zal worden ingericht voor 
melkkoeien welke worden gehuisvest in een potstal met ligruimten van stro. Het toe te 
passen stalsysteem levert een positieve bijdrage aan dierwelzijn en huisvesting. Het 
aantal te huisvesten dieren in de te bouwen stal blijft ongewijzigd. De stal met een 
afmeting van 40x60 meter zal worden gesitueerd ten noorden van de opslag / 
werktuigenberging annex kaasmakerij. Op de voordien geplande locatie van de stal zal 
verdere uitbreiding van voeropslag, aansluitend aan de bestaande voeropslagen gaan 
plaatsvinden (C). De voeropslag blijft hierdoor geheel centraal op het bedrijf gesitueerd. 

Op het terreingedeelte ten westen van de locatie van de nieuw te bouwen veestal zullen 
twee bovengrondse opslagen ten behoeve van mestvergisting/energiewinning worden 
gerealiseerd (A). Het betreft hier een verplaatsing t.o.v. de vergunde situatie. 

In overleg met de gemeente zijn de plannen dusdanig vormgegeven dat weliswaar een 
vormverandering noodzakelijk is, maar geen vergroting van het bouwvlak. Het bouwvlak zal 
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7.2 Stichting Advisering Agrarische Bouwplannen 

Aan de Stichting Advisering Agrarische bouwplannen (S/A/A/B) is advies gevraagd inzake 
de vormverandering van het agrarisch bouwperceel (kenmerk advies: 0028377VBP11/hg 
d.d. 17 maart 2011). 

Vanuit landbouwkundig oogpunt is beoordeeld of de aanpassing van het agrarisch 
bouwperceel noodzakelijk is. Hierbij is gekeken naar de huidige situering van de 
bedrijfsgebouwen en de bedrijfskundige, de milieutechnische en bedrijfseconomische 
noodzaak om bedrijfsgebouwen buiten het bouwperceel op te richten. Ook de huidige 
omvang van het bedrijf en het bedrijfstype is in de beoordeling betrokken. Het standpunt is 
om aanpassing van het bouwperceel slechts toe te staan, indien dit noodzakelijk is uit 
oogpunt van een doelmatige agrarische bedrijfsvoering. 

Advies 
In de onderhavige situatie is sprake van een ruim volwaardige melknjndveehouderij. Om 
de onderneming in zijn huidige hoedanigheid en naar de toekomst bedrijfseconomisch 
gezond te houden, vormt een verhoging van het aantal stuks melkvee een positieve 
ontwikkeiing. De vergroting maakt tevens een efficientere en diervriendelijker 
bedrijfsvoering mogelijk. De S/A/A/B is dan ook van oordeel dat realisatie van het 
voomemen tot uitbreiding van een nieuwe strostal noodzakelijk kan worden geacht uit 
oogpunt van een doelmatige en toekomstgerichte agrarische bedrijfsvoering. Om het 
bouwplan te kunnen realiseren is aanpassing van het bouwperceel noodzakelijk. 
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Hoofdstuk 8 Gevolgen voor 

8.1 Actuele waarden 

8.1.1 Flora en fauna 
Vogel- en Habitatrichtlijn 
Om de Europese biodiversiteit te behouden en te herstellen wordt gestreefd naar de 
ontwikkeiing 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 verplicht om 
beschermde habitats, soorten en hun leefgebieden in stand te houden of te herstellen. Bij 
uitbreiding of verandenng van activiteiten of bij nieuwe activiteiten in of in de nabijheid van 
deze gebieden zal er getoetst moeten worden of er significante gevolgen zijn voor de 
gebieden. 

Onderhavige locatie is niet gelegen in of in de nabijheid van een speciale 
beschermingszone in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn en zal derhalve geen 
invloed hebben op de te beschermen natuurwaarden. 

Ecologische hoofdstructuur 
In Nederland maken de Habitatrichtlijngebieden geheel en de Vogelrichtlijngebieden 
gedeeltelijk onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (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. 

RO in Kaart • EHS Provincie G e l d e t l a n d , d k h l e r l r i j d o n j e d e n k l 

Kaart Tekst LUL 
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beschadigen, zal moeten worden gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologisch 
erfgoed. 

De planlocatie is blijkens de provinciale archeologische waardenkaart gelegen in een 
gebied met lage archeologische verwachtingswaarden. Daarnaast is de locatie blijken het 
geldende bestemmingsplan buitengebied niet gelegen in 'archeologisch en/of 
cultuurhistorisch waardevol gebied'. Voor komgronden geldt in het algemeen een lage 
verwachting. Nader archeologisch onderzoek wordt dan ook niet noodzakelijk geacht. 

8.2 Waterhuishouding 

Het Waterplan Gelderland is de opvolger van het derde Waterhuishoudingsplan (WHP3). 
Het beleid uit WHP3 wordt grotendeels voortgezet. Het Waterplan Gelderland is tegelijk 
opgesteld met de water(beheer)plannen van het Rijk en de waterschappen. In onderlinge 
samenwerking zijn de plannen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Het Waterplan 
Gelderland 2010-2015 is op 11 november 2009 door Provinciale Staten vastgesteld en op 
22 december 2009 in werking getreden. 

In het plan staan de doelen voor het waterbeheer, de maatregelen die daarvoor nodig zijn 
en wie ze gaat uitvoeren. Voor oppervlaktewaterkwaliteit, hoogwaterbescherming, 
regionale wateroverlast, watertekort en waterbodems gelden provinciebrede doelen. Voor 
een aantal functies, zoals landbouw, natte natuur, waterbergingsgebieden en 
grondwaterbeschermingsgebieden, zijn specifieke doelen geformuleerd. 

8.2.1 Waterberging 
Het uitvoeren van een watertoets is wettelijk verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening 
en verplicht tot het opnemen van 'een beschrijving van de wijze waarop rekening is 
gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding'. 

Met de bouw van de veestal wordt voorzien in afdoende maatregelen ten behoeve van de 
waterberging en -infiltratie. Het bebouwd en verhard oppervlak neemt door het initiatief toe. 
Initiatiefnemer heeft daarom met het waterschap overleg gevoerd over de omvang van de 
waterbergingsvoorzieningen en de wijze waarop deze wordt gerealiseerd. In totaal is 297 
m2 aan extra wateroppervlak benodigd, dat zal worden gerealiseerd door verbreding op 
eigen terrein van de bestaande watergang aan de rand van de planlocatie. De berekening 
van de benodigde waterberging en het overzicht van de nieuwe bebouwing en verharding 
waarop de berekening is gebaseerd, is als losse bijlage opgenomen bij dit plan. 

8.2.2 Afvoerschoon-en vuilwater 
De waterhuishoudkundige situatie blijft behoudens bovengenoemde uitbreiding 
ongewijzigd, hemelwater zal worden afgevoerd naar de bestaande kavelsloten welke een 
functie hebben als retentievoorziening. Het vuilwater wordt geloosd via het bestaande 
rioolstelsel. Bij de bouw van de stal zal gebruik worden gemaakt van niet uitlogend 
materiaal. 
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8.3.2 Lucht 
Op 15 november 2007 is de wijziging van de 'Wet milieubeheer' in werking getreden. De 
paragraaf luchtkwaliteit in de 'Wet milieubeheer' 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 
ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. Van bepaalde projecten met getalsmatige 
grenzen is vastgesteld dat deze 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdragen aan de 
luchtverontreiniging. Deze mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit 
uitgevoerd worden. 

Een binnenplanse wijziging behoeft formeel niet beoordeeld te worden op luchtkwaliteit. 

8.3.3 Geluid 
Het onderhavige plan voorziet niet in de realisatie van geluidgevoelige bestemmingen. 
Evenmin vindt er een substantiate toename van het aantal verkeersbewegingen plaats. 
Nader onderzoek met betrekking tot het aspect geluid kan derhalve achterwege blijven. 

8.3.4 Reuk/geur 
Sinds 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) van kracht. In deze wet 
zijn normen opgenomen ter beoordeling van vergunningen krachtens de Wet milieubeheer 
voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen 
behorende dierverblijven. Ook in het kader van de ruimtelijke ordening dient rekening 
gehouden te worden met de normen opgenomen in deze wet. 

Hiertoe dient in eerste instantie te worden beoordeeld in hoeverre een goed woon- en 
verblijfklimaat kan worden gegarandeerd bij realisering van de vormverandering (belang 
omliggende geurgevoelig objecten). Daarnaast dient te worden beoordeeld of iemand niet 
onevenredig in zijn belangen wordt geschaad (belangen omliggende veehouderijen en 
derden). 

Voor het bedrijf is een milieuvergunning aanwezig; het aantal dieren op het bedrijf blijft 
ongewijzigd, de veestal wordt slechts op een andere locatie binnen het bouwperceel 
geplaatst. De afstand tot milieugevoelige objecten blijft ongewijzigd. De wijziging leidt niet 
tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. 

8.3.5 Externe veiligheid 
De provincie Gelderland heeft een zogenaamde risicokaart opgesteld. Op de kaart zijn 
zoneringsafstanden van plaatsgebonden risico berekend. De zoneringsafstand is de 
afstand vanaf een risicobron waar een bepaald plaatsgebonden risico (PR) is. In de 
Nederlandse milieuwet- en regelgeving zijn er grenswaarden gesteld voor het 
plaatsgebonden risico. 

Het PR geeft aan op welke plek (de risicocontour) er een bepaalde kans is op een ramp 
en eventuele slachtoffers daarbij. Vanaf de rand van de risicocontour neemt het risico tot 
de bron toe. 
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Hoofdstuk 9 Economische uitvoerbaarheid 
De met de realisering van het planvoornemen gepaard gaande kosten worden gedragen 
door de initiatiefnemer. 

Het opstellen van een exploitatieplan kan op basis van artikel 6.2.1 van het Besluit 
ruimtelijke ordening achterwege blijven. 
De initiatiefnemer zal met de gemeente Maasdriel een planschadeovereenkomst sluiten. 
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Hoofdstuk 10 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
Het plan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. De terinzagelegging is 
gepubliceerd in het Carillon en op de website van de Staatscourant en de gemeente. Er 
zijn geen zienswijzen ingediend. 
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GEMEENTE MAASDRIEL 

Regels behorende bij het wijzigingsplan "Buitengebied wijziging 2011, 
Molen Achterdijk 3". 

Artikel A. 
Het wijzigingsplan "Buitengebied wijziging 2011, Molen Achterdijk 3" 
bestaat uit deze regels en de verbeelding met tekeningnummer 
NL.IMRO.0263.BP1075-VS01 

Artikel B. 
Op het wijzigingsplan "Buitengebied wijziging 2011, Molen Achterdijk 3" 
zijn van toepassing de regels welke deel uitmaken van het 
bestemmingsplan "Buitengebied binnendijks deel' gewijzigd vastgesteld 
door de gemeenteraad van Maasdriel op 22 februari 2006 en door 
Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland op 17 oktober 2006 
gedeeltelijk goedgekeurd. 

Artikel C. 
Deze regels kunnen worden aangehaald onder de titel "Buitengebied 
wijziging 2011, Molen Achterdijk 3". 
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