
bestemmingsplan

Het Nieuwe Achterom 12 te Est
West Betuwe



DATUM 20-12-2021
IMRO IDN NL.IMRO.1960.ESTNieuweAchter12-VSG1

PROJECT Het Nieuwe Achterom 12
PROJECTLEIDER C.N. Leenstra

OPDRACHTGEVER
PROJECTNUMMER 20210358

AUTEUR J. Tromp
STATUS vastgesteld



 

Inhoudsopgave

Toelichting           6

Hoofdstuk 1  Inleiding         7

1.1  Aanleiding         7

1.2  Ligging plangebied        7

1.3  Planologische regeling        8

1.4  Leeswijzer         9

Hoofdstuk 2  Beschrijving van het plan       10

2.1  Huidige situatie        10

2.2  Voorgenomen initiatief       11

Hoofdstuk 3  Beleidskader         13

3.1  Rijksbeleid         13

3.2  Provinciaal beleid        14

3.3  Gemeentelijk beleid        15

Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten        17

4.1  Ecologie         17

4.2  Archeologie en cultuurhistorie       18

4.3  Geluid          19

4.4  Bodemkwaliteit        19

4.5  Luchtkwaliteit         19

4.6  Bedrijven- en milieuzonering       21

4.7  Water          21

4.8  Kabels en leidingen        23

4.9  Externe veiligheid        23

4.10  Vormvrije mer-beoordeling       25

Hoofdstuk 5  Juridische toelichting       27

5.1  Algemeen         27

5.2  Toelichting op de bestemmingen      27

Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid        28

6.1  Economische uitvoerbaarheid       28

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid      28

  
3/128



 

Bijlagen bij de Toelichting          31

Bijlage 1  Advies SAAB         33

Bijlage 2  Advies Omgevingsdienst Rivierenland     39

Bijlage 3  Aeriusberekening        59

Bijlage 4  Watertoets         67

Regels           77

Hoofdstuk 1  Inleidende regels        78

Artikel 1  Begrippen         78

Artikel 2  Wijze van meten        79

Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels        80

Artikel 3  Agrarisch         80

Artikel 4  Waarde - Archeologie 2       89

Artikel 5  Waarde - Archeologie 3       91

Artikel 6  Waarde - Archeologie 4       93

Hoofdstuk 3  Algemene regels        94

Artikel 7  Antidubbeltelregel        94

Artikel 8  Algemene bouwregels        95

Artikel 9  Algemene gebruiksregels       96

Artikel 10  Algemene aanduidingsregels       97

Artikel 11  Algemene afwijkingsregels       98

Artikel 12  Algemene wijzigingsregels       100

Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels       101

Artikel 13  Overgangsrecht        101

Artikel 14  Slotregel         102

Bijlagen regels           105

Bijlage 1  Staat van bedrijfsactiviteiten      107

Bijlage 2  Overzicht aan huis gebonden beroepen/bedrijven   123

Verbeelding           127

  
4/128



 

  
5/128



 

Toelichting
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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Aan Het Nieuwe Achterom 12 en de Karnheuvelsestraat 1A te Est, is een glastuinbouwbedrijf gevestigd. Het 

bedrijf is voornemens om de bestaande logistieke bedrijfsgebouwen uit te breiden en in de toekomst te 

verduurzamen waarvoor er tevens extra bebouwingsoppervlak noodzakelijk is voor nieuwe energiegebouwen 

ten behoeve van verduurzaming / energietransitie. Voor het uitbreiden van de logistieke bedrijfsgebouwen is 

reeds een tijdelijke vergunning verleend. De tijdelijke vergunning is verleend onder voorwaarde dat op korte 

termijn een ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, waarin de uitbreiding van de logistieke 

bedrijfsgebouwen en de noodzakelijke bebouwing voor verduurzaming binnen het bestemmingsplan passen. 

Onderhavige bestemmingsplan voorziet hierin. 

1.2  Ligging plangebied

Het plangebied betreft het bedrijfsperceel aan Het Nieuwe Achterom 12 en de Karnheuvelsestraat 1A in het dorp 

Est in de gemeente West Betuwe. De ligging van het plangebied is weergeven in figuur 1.1.

Figuur 1.1: 
Ligging plangebied, (bron: Rho Basisviewer)
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1.3  Planologische regeling

Het plangebied is juridisch-planologisch geregeld in het bestemmingsplan "Buitengebied" van de gemeente 

Neerijnen, vastgesteld op 18 februari 2016, zoals aangepast in het bestemmingsplan “Buitengebied Neerijnen, 

veegplan 2017”, vastgesteld op 6 december 2018. Het bedrijfsperceel heeft hierin de bestemming 'Agrarisch'. 

Daarnaast heeft het plangebied de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie 2, 3 en 4'. 

Verder zijn in het plangebied nog een aantal functieaanduiding en gebiedsaanduidingen opgenomen:

functieaanduiding 'glastuinbouw', welke ter plaaste glastuinbouw mogelijk maakt;

gebiedsaanduiding 'overige zone - oeverwal - stroomrug';

gebiedsaanduiding: overige zone - regionaal cluster glastuinbouw'.

Verder mogen er op grond van de maatvoeringsaanduiding 'maximum aantal wooneenheden' maximaal  2 

bedrijfswoningen worden gerealiseerd.

Figuur 1.2: 
Uitsnede bestemmingsplan 'Buitengebied Neerijnen veegplan 2017 

(bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Strijdigheid met het geldende bestemmingsplan

In artikel 3 lid 3.2.2 lid d van het geldende bestemmingsplan is bepaald dat de gronden ter plaatse van de 
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aanduiding 'glastuinbouw' voor maximaal 10% van het bouwvlak mogen worden bebouwd met 

bedrijfsgebouwen tot een maximum van 1.500 m2.

Van voornoemde maximale maatvoering kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken tot maximaal 

20% met een maximum van 3.000 m2 (artikel 3 lid 3.3 lid d). De omgevingsvergunning hiervoor wordt alleen 

verleend als de vergroting noodzakelijk is voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en/of -ontwikkeling 

van het bedrijf. 

De bedrijfsgebouwen, aan Het Nieuwe Achterom 12, hebben in de toekomstige situatie een oppervlakte van 

2.992 m2. Daarmee blijft het plan onder de grens van 3.000 m². 

Echter, het is de bedoeling om aan de Karnheuvelsestraat 1A ook nog eens 2.000 m2 aan gebouwen ten behoeve 

van energietransitie en/of klimaatadaptatie te realiseren. 

Omdat beide locaties betrekking hebben op hetzelfde bedrijf en er sprake is van één bouwvlak waarop de 

betreffende regeling van toepassing is, volstaat de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid niet om de 5.000 m² 

aan extra bebouwing te realiseren. 

De ontwikkeling ligt wel in lijn met het gemeentelijk beleid vanwege de duurzaamheidsaspect dat hier een rol 

speelt en wat concreet leidt tot een overschrijding van de in het plan opgenomen maatvoering. Daarom is (als 

voorwaarde aan de verleende tijdelijke vergunning) voor de beoogde ontwikkeling advies ingewonnen bij 

Stichting Advisering Agrarische Bouwplannen (SAAB). Dit advies is opgenomen in bijlage 1 van de toelichting. 

SAAB adviseert dat de uitbreiding van de logistieke bedrijfsgebouwen noodzakelijk is voor een duurzame 

toekomstgerichte bedrijfsvoering. Daarnaast komt de investering in nieuwe (duurzame) warmte-installatie ten 

goede aan een duurzame bedrijfsvoering. 

1.4  Leeswijzer

Na dit hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 een beknopte beschrijving van het plan gegeven. Daarbij wordt ingegaan 

op de bestaande situatie, de gewenste ontwikkeling en op de hiervoor opgestelde randvoorwaarden. Hoofdstuk 

3 geeft een beschrijving van het relevante beleidskader, waarna in hoofdstuk 4 een toetsing aan de 

omgevingsaspecten volgt. Hoofdstuk 5 gaat in op de juridische aspecten van het plan. Ten slotte volgt in 

hoofdstuk 6 de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid.
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Hoofdstuk 2  Beschrijving van het plan

2.1  Huidige situatie

Het plangebied ligt aan Het Nieuwe Achterom 12 en Karnheuvelsestraat 1A te Est in de gemeente West Betuwe. 

Op deze locatie is een glastuinbouwbedrijf Van der Burg Paprika's gevestigd. Het bedrijf bestaat uit drie 

bedrijfslocaties, te weten: 

Locatie 1: Karnheuvelsestraat 18 

Locatie 2: Karnheuvelsestraat 1A  

Locatie 3: Het Nieuwe Achterom 12 

Locatienummer 1 2 3

Perceeloppervlakte (m2) 28.719 63.354 81.721

Kasoppervlakte (m2) 22.800 46.050 47.250

Oppervlakte bedrijfsruimte (m2 530 600 2.145

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op locatie 2 en 3. In de luchtfoto van figuur 2.1 zijn de drie locaties 

weergeven. 

Aan Het Nieuwe Achterom 12 en Karnheuvelsestraat 1A staan de meeste bedrijfsgebouwen van het bedrijf. De 

bebouwing bestaat uit 4 kassen met een gezamenlijk oppervlak van 93.300 m. Beide percelen hebben aan de 

voorzijde, aangebouwd aan de kassen, bedrijfsgebouwen van 600 m² en 2.145 m². Daarnaast staan op beide 

percelen een vrijstaande bedrijfswoning. Het Nieuwe Achterom is het 'hoofdadres' van het bedrijf, daarom staan 

hier de meeste bedrijfsgebouwen (2.145 m²) met vooral een logistieke functie. 

Figuur 2.1:  
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Bedrijfslocaties Van Der Burg

2.2  Voorgenomen initiatief

Vanwege de groei van het bedrijf heeft de initiatiefnemer in 2020 een vergunning aangevraagd om de 

bedrijfsgebouwen op het perceel Het Nieuwe Achterom 12 te vergroten van 2.145 m2 naar 3.000 m2. Deze extra 

ruimte is noodzakelijk om te blijven voorzien in een kleine CO2 foodprint en de wens van de consument. Tevens 

moeten producten steeds vaker voorgekoeld worden verpakt, wat weer noodzaakt tot meer koelruimte. Voor 

deze uitbreiding is, een omgevingsvergunning verleend. 

In verband met de verdere verduurzaming van het bedrijf zal er op korte termijn ook een nieuwe energieruimte 

(warmte-installatie) moeten worden geplaatst. Ook hiervoor is extra bebouwingsoppervlakte noodzakelijk.  

Om voornoemde ontwikkelingen mogelijk te maken is een vergroting van het toegestaan oppervlak aan 

bedrijfsgebouwen nodig. 

In figuur 2.2 is de locatie weergeven waar de bedrijfsuitbreiding plaatsvindt. In figuur 2.3 is de locatie voor de 

warmtetechniek ten behoeve van duurzame energie weergeven. De precieze bebouwing is nog niet bekend. 

Zoals beschreven is de tijdelijke omgevingsvergunning onder voorwaarden verleend. Één van de voorwaarden 

was dat er een positief advies moest worden afgegeven door SAAB en de omgevingsdienst Rivierland. Het advies 

van SAAB is op 1 december 2020 afgegeven, zie bijlage 1. Op 17 december 2020 heeft de omgevingsdienst 

Rivierland haar advies gegeven, zie bijlage 2. Beide partijen staan positief tegenover de ontwikkeling en hebben 

geen extra voorwaarden geformuleerd. 

Figuur 2.2:  Locatie uitbreiding bedrijfsbebouwing (bron: Adviesbureau STEUR)
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Figuur 2.3:Locatie duurzame enerigie ontwikkeling
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Nationale Omgevingsvisie

Op 11 september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie (hierna: NOVI) vastgesteld. De NOVI is de 

langetermijnvisie van het Rijk op de toekomstige inrichting en ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. 

De NOVI geeft richting en helpt om keuzes te maken; te kiezen voor slimme combinaties van functies en uit te 

gaan van de specifieke kenmerken en kwaliteiten van gebieden. En er nu mee aan de slag te gaan en 

beslissingen niet uit te stellen of door te schuiven. Het versterken van de omgevingskwaliteit staat in de NOVI 

centraal. Dat wil zeggen dat alle plannen met oog voor de natuur, gezondheid, milieu en duurzaamheid gemaakt 

moeten worden. Bij de NOVI hoort een Uitvoeringsagenda. Hierin staat hoe uitvoering wordt gegeven aan de 

NOVI. 

Binnen de NOVI zijn 8 voorlopige aandachtsgebieden geformuleerd als zogeheten NOVI-gebied. In een 

NOVI-gebied krijgt een aantal concrete vraagstukken extra prioriteit. Dit helpt om grote veranderingen en 

ruimtelijke opgaven in een regio beter te realiseren.

Opgaven 

Er is in Nederland sprake van een aantal dringende maatschappelijke opgaven. Deze opgaven kunnen niet apart 

van elkaar worden opgelost. Ze moeten in samenhang bekeken worden. Ze grijpen in elkaar en vragen meer 

ruimte dan beschikbaar is in Nederland. Niet alles kan, niet alles kan overal. Op het niveau van nationale 

belangen wil het Rijk sturen en richting geven aan de omgeving in Nederland, verwoord in 4 opgaven:

Ruimte maken voor klimaatverandering en energietransitie.

De economie van Nederland verduurzamen en het groeipotentieel behouden.

Steden en regio's sterker en leefbaarder maken.

Het landelijk gebied toekomstbestendig ontwikkelen.

Realiseren opgaven

In de NOVI is een tweetal instrumenten opgenomen om de opgaven te realiseren:

1. De Omgevingsagenda.

Voor de verschillenden deelgebieden wordt in 2021 een omgevingsagenda's opgesteld. In de Omgevingsagenda 

agenderen het Rijk en regio de gezamenlijke vraagstukken en de gewenste aanpak daarvan. De 

Omgevingsagenda biedt een basis voor uitvoeringsafspraken en inzet van programma's en projectbesluiten van 

Rijk en regio. 

2. De NOVI-gebieden.

Een NOVI-gebied is een instrument waarbij Rijk en regio meerdere jaren verbonden zijn aan de gezamenlijke 

uitwerking van de verschillende opgaven in het ruimtelijke domein. Vaak wordt voortgebouwd op bestaande 

samenwerkingstrajecten. Denk aan een Regio Deal en een verstedelijkingsstrategie.

Conclusie
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Gelet op de te realiseren opgaven uit de NOVI kan de conclusie worden getrokken dat de voorgenomen 

ontwikkeling in overeenstemming is met de NOVI. 

3.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt regels omtrent de 14 aangewezen nationale 

belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Dit plan raakt geen rijksbelangen 

zoals deze genoemd zijn in het Barro.

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

Op 19 december 2018 hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland vastgesteld. Sinds 1 maart 

2019 is deze Omgevingsvisie van kracht. De provincie heeft in de Omgevingsvisie een gezond, veilig, schoon en 

welvarend Gelderland centraal gesteld. De provincie Gelderland zet een gezond, veilig, schoon en welvarend 

Gelderland centraal. Eén van de ambities is: Energietransitie: van fossiel naar duurzaam. 

In 2050 is Gelderland klimaatneutraal. Dit bereiken we door grootschalige besparing en opwekking uit 

verschillende duurzame bronnen van energie, zoals wind, zon, waterkracht, biomassa en bodemenergie. En 

we stimuleren innovatie en het uitrollen van bewezen technieken.

Als tussendoel realiseren we in 2030 55% broeikasgasreductie in Gelderland.

In de visie heeft de provincie regio’s opgenomen waarvoor een verdiepingsslag is weergegeven. Est is gelegen in 

het Rivierengebied. In de Omgevingsvisie staat beschreven dat het Rivierenland wordt gekenmerkt door groen 

open gebied, omzoomd door rivieren. Binnen het Rivierenland is er ruimte voor dynamiek en ontwikkeling. Van 

belang is daarbij de balans tussen het koesteren, vernieuwen en benutten van de ruimte. Behouden wat de 

moeite waard is en tegelijkertijd actief en creatief werken aan het verder ontwikkelen van het gebied, met als 

pijlers:

Logistiek;

Agrobusiness;

Vrijetijdseconomie;

Vitaal Platteland.

De pijlers Logistiek en Agrobusiness zijn relevant voor voorliggende ontwikkeling.

Logistiek

De provincie wilt graag de centrale ligging van de regio benutten. Hierbij zet zij in op het ontwikkelen van een 

hoogwaardig logistiek voorzieningenniveau en bereikbaarheid. Ook de versterking van de logistieke sector is 

een speerpunt. Het behouden en faciliteren van een transportbedrijf is in lijn met de provinciale visie. 

Agrobusiness

De regio Rivierenland staat traditioneel bekend als de fruitregio van Nederland. Het economisch beleid van de 

regio is erop gericht fruit en andere teelten zoals paddenstoelen- en laanboomteelt te versterken. De ambitie 

van de regio Rivierenland is om tot de top-5 van Europese tuinbouwregio´s voor fruit te behoren, door 

voortdurende innovaties, productontwikkeling en het vergroten van concurrentiekracht door kwaliteit en 
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efficiëntie in de hele keten van het cluster. 

Met de beoogde ontwikkeling wordt aangesloten op de ambities van de provincie. Van der Burg Paprika's is bezig 

met verduurzaming van het bedrijf. Om de CO2 foodprint niet te vergroten is er extra bedrijfsruimte gebouwd. 

Daarnaast wordt er een gebouw ten behoeve van duurzame energie gebouwd.  

Door de uitbreiding van de logistieke gebouwen kan het bedrijf efficiënter te werk gaan. 

De voorgenomen ontwikkeling past binnen de ambities van de omgevingsvisie. 

3.2.2  Omgevingsverordening Gelderland

De Omgevingsverordening is één van de instrumenten om de ambities uit Omgevingsvisie te realiseren. Om 

samen een Gaaf Gelderland te bereiken, wordt de focus bij het uitvoeren van de taken op een duurzaam, 

verbonden en economisch krachtig Gelderland gelegd. In de verordening zijn alleen regels opgenomen als dit 

nodig is om de provinciale ambities waar te maken of wettelijke plichten na te komen. Net als de 

Omgevingsvisie richt de Omgevingsverordening zich op de inrichting en kwaliteit van de Gelderse leefomgeving. 

Daarom zijn bijna alle regels op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, natuur, water, verkeer en bodem in 

deze verordening opgenomen.

In de Omgevingsverordening is het plangebied aangewezen als Regionaal cluster glastuinbouw, 'Tijdelijk 

verbodsgebied nieuwevestiging glastuinbouw'. In dit gebied geldt een verbod voor nieuwe 

glastuinbouwbedrijven. Onderhavige locatie betreft een bestaand glastuinbouwbedrijf, dit verbod is dus niet 

van toepassing. 

De voorgenomen ontwikkeling past binnen de regels over glastuinbouw van de provincie. 

3.3  Gemeentelijk beleid

Per 1 januari 2019 is door een fusie van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal de nieuwe 

gemeente West-Betuwe ontstaan. Zolang er nog geen nieuw beleid is opgesteld door de gemeente 

West-Betuwe, vormt het beleid van de voormalige gemeente Neerijnen het toetsingskader.

3.3.1  Structuurvisie Neerijnen 2020

Zowel vanwege de wettelijke verplichting om over een structuurvisie te beschikken, als vanwege 

beleidsinhoudelijke motieven, is de ‘Structuurvisie Neerijnen 2020’ opgesteld. Omdat de nieuwe gemeente 

West Betuwe nog geen structuurvisie heeft opgesteld wordt onderhavig plan getoetst aan de structuurvisie van 

de voormalige gemeente Neerijnen.

 

Een belangrijke opgave voor de structuurvisie is om een goede afstemming te verkrijgen tussen de documenten 

over verschillende beleidsvelden en ruimtelijke vraagstukken en vervolgens een doorvertaling te maken naar 

het gemeentelijke schaalniveau. Een tweede opgave is het nader concretiseren van de zoekzones voor 

landschapsversterking uit het Streekplan Gelderland 2005.

  
15/128



 

Het gebied ten noorden en westen van Est is door de regio vastgesteld als zoekzone voor een regionaal 

glastuinbouwcluster. Het plangebied valt onder deze zoekzone. Binnen de regio Rivierenland wordt er naar 

gestreefd deze groei zoveel mogelijk te concentreren in een beperkt aantal gebieden. In de zoekzone zijn al veel 

glastuinbouwbedrijven gevestigd.

3.3.2  Duurzaamheidsvisie Neerijnen energieneutraal 2030

De gemeenteraad heeft op 5 april 2018 de Duurzaamheidsvisie Neerijnen energieneutraal 2030 vastgesteld. In 

deze visie staan vijf thema’s centraal die de basis vormen voor het gemeentelijk beleid:

1. Klimaat en energie: het verminderen van en het aanpassen aan de klimaatproblemen.

2. Werken en bedrijven: het verduurzamen van de bedrijfsvoering van lokale bedrijven.

3. Wonen en leven: het duurzaam bouwen, onderhouden, wonen en werken in huizen, kantoren en andere 

gebouwen.

4. Mobiliteit: het verduurzamen van het verkeer met een focus op 4 V’s: voorkomen, verkorten, vervoerskeuze 

en verschonen.

5. Duurzaam gedrag: de bewustwording van de klimaatproblemen en vervolgens het aanpassen van het gedrag

Voor de ontwikkeling is met name het thema Werken en bedrijven van belang: het verduurzamen van de 

bedrijfsvoering. De extra ruimte die dit bestemmingsplan biedt is ten behoeve een nieuwe energieruimte 

(warmte-installatie) voor het bedrijf. De uitbreiding van de logistieke ruimte ligt ook in lijn met dit thema. Met 

de uitbreiding van deze bedrijfsruimte kan het bedrijf weer voldoen aan de eisen die worden gesteld. Deze 

loods/ het bedrijf is IFS gecertificeerd (International Food Standerd) dat houdt in dat de verpakkingslijnen 

zodanig zijn ingericht dat volgens de strengste hygiëne protocollen kunnen verpakken en verzend klaarmaken. 

Ook de wens van de consument naar meer klein verpakking (meer voedselveilig) zorgt voor de vraag naar extra 

ruimte. Tevens moeten producten steeds vaker voor gekoeld worden verpakt, vandaar de essentie van meer 

koelruimte. De ontwikkeling is niet in strijd met de duurzaamheidsvisie. 
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

4.1  Ecologie

Toetsingskader

Met de Wet natuurbescherming (Wnb) zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van 

natuurgebieden en dier- en plantensoorten samengebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse 

Europeesrechtelijke regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving. In 

de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming.

Daarnaast is in elke provinciale verordening een uitwerking van de Wnb opgenomen. In de provincie Flevoland 

wordt vrijstelling verleend voor het weiden van vee en voor het op of in de bodem brengen van meststoffen. In 

het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden worden vrijstellingen verleend ten aanzien 

van de soorten genoemd in bijlage 3 bij deze verordening.

Gebiedsbescherming

Met betrekking tot gebiedsbescherming is de ligging van de aangewezen Natura 2000-gebieden en het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur) van belang. Het dichtstbijzijnde Natura 

2000-gebied ligt op circa 2,4 kilometer. De ontwikkeling heeft, mede gelet op de aard en kleine omvang van de 

ontwikkeling, geen negatieve effecten op natuurwaarden die op grotere afstand liggen

Natura 2000-gebieden: impact stikstofdepositie 

Het plangebied ligt buiten beschermde Natura 2000-gebieden Het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 

2000-gebied, Rijntakken, ligt op circa 2.400 meter. Het plangebied maakt ook geen deel uit van het 

Natuurnetwerk Nederland.  

Ten behoeve van de aanlegfase van de bedrijfsruimte is een berekening met AERIUS Calculator uitgevoerd 

(bijlage 3). Ondanks dat er geen extra verkeersbewegingen worden verwacht door de beoogde uitbreiding, is in 

deze zelfde berekening, voor de gebruiksfase rekening gehouden met 10 extra vrachtwagens per etmaal. Uit de 

stikstofberekening blijkt dat er geen sprake is van stikstofdepositie hoger dan van 0,00 mol N/ha/jr op Natura 

2000-gebied.

Een significant negatief effect is daarom uitgesloten en in het kader van de Wet natuurbescherming is sprake is 

van een uitvoerbaar initiatief. 

Het is nog niet bekend hoe groot de  duurzame energievoorziening wordt. Om deze reden kan er nog een 

stikstofberekening voor de aanlegfase en/of gebruiksfase worden uitgevoerd. Het systeem dat wordt toegepast 

voor de verduurzaming is eveneens nog niet bekend. Na verwachting zal het gaan om een warmte 

terugwininstallatie en/of zonnepanelen of andere duurzame opwekking van energie. 

De beoogde gebouwen ten behoeve van een de duurzame energievoorziening zullen na verwachting geen 

stikstofdepositie veroorzaakt, sterker nog door deze duurzame energievoorziening zal gehele bedrijf minder 
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stikstofdepositie veroorzaken. 

Soortenbescherming

Ten aanzien van de soortenbescherming gelden onder andere algemene verboden tot het verwijderen van 

groeiplaatsen van beschermde plantensoorten, het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van 

voortplantings- of vaste rustplaatsen of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten of het opzettelijk 

verontrusten van een beschermde diersoort.

De extra bedrijfsruimte is al vergund en gerealiseerd. Een onderzoek ten behoeve van de soortenbescherming is 

voor dit deel niet meer noodzakelijk. 

Voor de energievoorziening geldt dat de precieze uitwerking nog onbekend is. Daarnaast is het 'zoekgebied' een 

goed onderhouden grasveld waardoor de kans op beschermde soorten gering is. Een onderzoek ten behoeve van 

de soortenbescherming is voor dit deel niet noodzakelijk. 

4.2  Archeologie en cultuurhistorie

Toetsingskader

In de Erfgoedwet zijn archeologische resten beschermd. Wanneer de bodem wordt verstoord moeten 

archeologische resten intact blijven. Als dit niet mogelijk is, is opgraving een optie. Om inzicht te krijgen in de 

kans op het aantreffen van archeologische resten in bepaalde gebieden zijn op basis van historisch onderzoek 

archeologische verwachtingskaarten opgesteld.

Archeologie

Het plangebied heeft in het geldende bestemmingsplan de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie 2', 

'Waarde - Archeologie 3' en 'Waarde - Archeologie 4'.

Voor 'Waarde - Archeologie 2' geldt dat er gebouwd mag worden wanneer de totale bodemingreep kleiner is dan 

250 m² en de verstoring minder diep dan 50 cm is. Binnen deze dubbelbestemming wordt een gebouw ten 

behoeve van duurzame energie gebouwd. Gezien nog niet bekend is hoe groot en hoe diep er wordt gegraven, is 

er nog geen onderzoek uitgevoerd. Bij de verdere uitwerking van dit deel moet rekening worden gehouden met 

de archeologische waarde. Om dit te borgen wordt de dubbelbestemming overgenomen met dit 

bestemmingsplan. 

Voor 'Waarde - Archeologie 3' geldt dat er gebouwd mag worden wanneer de totale bodemingreep kleiner is dan 

5.000 m² en de verstoring minder diep dan 50 cm is. Binnen deze bestemming is een bedrijfsgebouw kleiner dan 

5.000 m2 (851 m2) gerealiseerd.  Voor 'Waarde - Archeologie 4' geldt dat bij bodemingrepen groter dan 10.000 m2 

onderzoek noodzakelijk is. In dit gebied vinden geen bodemingrepen van deze omvang meer plaats. 

Cultuurhistorie

Binnen het plangebied bevinden zich geen gemeentelijke, provinciale of rijksmonumenten. Ook op de gronden, 

die direct aan het plangebied grenzen of anderszins in de directe nabijheid van het plangebied zijn gelegen, zijn 

geen monumenten aanwezig. Voorst ligt het plangebied niet binnen een beschermd stads- en dorpsgezicht. Het 
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plangebied is wel voorzien van de gebiedsaanduiding 'overige zone - oeverwal - stroomrug'. Deze aanduiding is 

opgenomen voor het behoud, herstel en ontwikkeling van de (aanwezige) landschappelijke elementen van de 

rivieroeverwallen en stroomruggen.

In de huidige situatie is het gehele plangebied bebouw. Eventuele landschappelijke elementen zijn in het 

plangebied niet meer aanwezig. 

Geconcludeerd kan worden dat er voor het perceel aan Het Nieuwe Achterom 12 te Est geen sprake is van 

cultuurhistorische waarden. 

4.3  Geluid

Toetsingskader

Op grond van de Wet geluidhinder geldt rond wegen met een maximumsnelheid hoger dan 30 km/uur, 

spoorwegen en inrichtingen die ''in belangrijke mate geluidhinder veroorzaken'', een geluidzone. Bij 

ontwikkeling van nieuwe geluidsgevoelige objecten binnen deze geluidzones of bij bepaalde veranderingen aan 

de weg zelf (zoals het verhogen van de maximumsnelheid of het uitbreiden van het aantal rijstroken) moet 

akoestisch onderzoek worden uitgevoerd om aan te tonen dat de ontwikkeling voldoet aan de 

voorkeursgrenswaarden die in de wet zijn vastgelegd. 

Conclusie

Het plangebied ligt aan Het Nieuwe Achterom, dit is een 60 km/uur weg. Binnen het plangebied worden geen 

nieuwe geluidsgevoelige functies mogelijk gemaakt. Er ontstaan dan ook geen strijdigheden met de Wgh. Wat 

betreft geluid zijn dan ook er geen belemmeringen voor dit project. 

4.4  Bodemkwaliteit

Toetsingskader

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening moet in geval van ruimtelijke ontwikkelingen worden 

aangetoond dat de bodem geschikt is voor het beoogde functiegebruik. Ter plaatse van locaties die verdacht 

worden van bodemverontreiniging moet verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd. 

Conclusie

Binnen de reeds voltooide uitbreiding en het gebied ten behoeve van de duurzame energie-voorziening worden 

geen gevoelige functie zoals een kantoor of kantine gerealiseerd. Het uitvoeren van een bodemonderzoek is 

daarom niet noodzakelijk. Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de uitvoering van dit 

bestemmingsplan

4.5  Luchtkwaliteit

Toetsingskader

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk onderbouwing uit het 

oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit.

Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer. Dit 
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onderdeel van de Wet milieubeheer (Wm) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en 

stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk langs 

wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof (jaar- en daggemiddelde) van 

belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

Stof Toetsing van Grenswaarde

stikstofdioxide 

(NO2)

jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³

fijn stof (PM10) jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³

24-uurgemiddelde 

concentratie

max. 35 keer p.j. meer dan 

50 µg / m³

fijn stof (PM2,5) jaargemiddelde concentratie 25 µg /m³

Tabel 4.1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet milieubeheer

Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen hebben voor 

de luchtkwaliteit onder andere uitoefenen indien de bevoegdheden/ontwikkelingen niet leiden tot een 

overschrijding van de grenswaarden of de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen 

aan de concentratie in de buitenlucht.

Toetsing

De beoogde ontwikkeling betreft de uitbreiding van een bestaand logistieke bedrijfsgebouwen bij een bestaand 

bedrijf. Na verwachting nemen de verkeersbewegingen van en naar het plangebied niet toe. De kassen 

(productieruimte) blijven namelijk gelijk. Zekerheidshalve wordt er vanuit gegaan dat er per dag 10 mvt/ etmaal 

door vrachtwagens ontstaan.  Middels de NIBM-tool is berekend of de toename niet in betekenende mate is.

Tabel 4.1 NIBM-tool

Uit de NIBM-tool blijkt dat deze verkeerstoename zorgt voor een toename van het gehalte stikstof in de lucht 

van 0.07 µg/m³ en van fijn stof van 0,01 µg/m³ (zie tabel 4.1. De fijn stof toename blijft onder de 1,2 µg/m³, de 
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grens van 1,2 voor N02 wordt  ook niet overschreden.

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling in het plangebied. 

4.6  Bedrijven- en milieuzonering

Toetsingskader

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven in de 

omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen:

ter plaatse van de woningen een goed woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd;

rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven.

Om een belangenafweging tussen bedrijvigheid en nieuwe woningen in voldoende mate mee te nemen, wordt 

gebruik gemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009). In deze publicatie is een lijst 

opgenomen waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt naar mate van 

milieubelasting. Voor elke bedrijfsactiviteit is de maximale richtafstand ten opzichte van milieugevoelige 

functies aangegeven op grond waarvan de categorie-indeling heeft plaatsgevonden. De richtafstanden gelden 

ten opzichte van het omgevingstype 'rustige woonwijk'. Milieuzonering beperkt zich tot de milieuaspecten met 

een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en stof.

Onderzoek 

Binnen het plangebied worden geen nieuwe gevoelige functies opgericht.  Omliggende bedrijven vormen geen 

belemmering. 

In de beoogde situatie wordt een uitbreiding van de bedrijfsgebouwen binnen het bestaande 

bedrijfsperceegerealiseerd. Hierdoor is sprake van een nieuwe milieuhinderlijke functie opgericht en moet 

worden getoetst aan de richtafstanden zoals vermeld in de VNG-brochure. Een bedrijfsgebouw van een 

paprikakwekerij valt onder VNG-categorie 2 (Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen)). Dit betekent dat een 

richtafstand van 30 meter tot woningen moet worden aangehouden. De dichtstbijzijnde woning ligt op circa 100 

meter, daarmee wordt ruim voldaan aan de gestelde richtafstand. 

Op basis van de VNG-Brochure bedrijven en milieuzonering en de daarin opgenomen richtafstanden kan worden 

geconcludeerd dat er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is. 

4.7  Water

Vanwege het grotere belang van het water in de ruimtelijke ordening, wordt van waterschappen een vroege en 

intensieve betrokkenheid bij het opstellen van ruimtelijke plannen verwacht. Bovendien is de watertoets een 

verplicht onderdeel in de ruimtelijke ordening geworden. 

Watertoets

De ‘watertoets’ is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat 

meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is geen technische toets maar een proces 

dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder met elkaar in gesprek brengt in een zo 
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vroeg mogelijk stadium. In de waterparagraaf worden de watertoets, zie bijlage 4 en de uitkomsten van een 

eventueel overleg opgenomen.

Watercompensatie Waterschap

Een toename aan verharding dient volgens de regels van het Waterschap Rivierenland in de vorm van nieuw 

open water te worden gecompenseerd. Een toename aan verharding zorgt er namelijk voor dat het regenwater 

sneller op het oppervlaktewater zal afstromen. Het uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen is dat er geen 

verslechtering van de huidige situatie mag optreden. 

Naast de watercompensatie eis van het waterschap, heeft de gemeente West Betuwe op 19 mei 2021 de 

Verordening afvoer hemel- en grondwater West Betuwe vastgesteld. In deze verordening zijn regels opgenomen 

voor het bergen van hemelwater op eigen terrein. De gemeente stelt in haar verordening dat ook bij 

ontwikkelingen onder de 500m² waterberging/ compensatie noodzakelijk is. Op het terrein moet de 

waterberging minimaal 20 liter per m² verhard oppervlak zijn. 

De voorgenomen ontwikkeling is onderdeel van een glastuinbedrijf. Voor glastuinbouw geldt een hogere norm 

voor compensatie. Als maatgevende bui wordt T = 50 gehanteerd waarbij de te hanteren vuistregel 580 m3/ha 

geldt.

Waterafvoer

Voor afvalwater kan worden aangesloten op de bestaande riolering. Het afvalwatersysteem wordt zodanig 

vormgegeven dat het regenwater kan worden afgekoppeld richting het oppervlaktewater.

Toetsing

Op het terrein zijn in de huidige situatie meerdere voorzieningen getroffen om hemelwater afkomstig van het 

terrein tijdelijk te bergen voordat het wordt geloosd op het oppervlakte water. Deze waterreservoirs worden 

ook gebruikt om de kassen met daarin de gewassen te voorzien van water. Hierdoor wordt duurzaam omgegaan 

met het watergebruik en de sloten minimaal belast. 

Dit bestemmingsplan, neemt de reeds vergunde uitbreiding van de logistieke gebouwen (851 m²) één op één 

over. Voor de vergundelogistieke gebouwen is nog geen watervergunning als gevolg van de toename in 

verhardding aangevraagd. Daarnaast wordt  er ruimte geboden om in de nabij toekomst een gebouw en/ of 

installatie te realiseren ten behoeve van energie opwekking tot maximaal 2.000 m². 

De uitwerking van deze energie opwekking is nog niet bekend, gedacht wordt aan een warmtepomp en/of 

zonnepanelen of een andere manier van duurzame opwekking van energie. Omdat er nog geen definitief 

bouwplan voorhanden is en een inrichtingsplan dient de daadwerkelijke compensatie opgave nog nauwkeurig 

afgestemd te worden op de toename in verharding die gerealiseerd wordt. Er vanuit gaande van een maximaal 

oppervlak van 2.000m². Komt dit op basis van de vuistregel 580 m3/ha uit op een maximale compenstatie van 

116m3 (0.285ha X 580m3 = 165,3 m3). Binnen het plangebied is ruimte om te voorzien in deze compenstatie. 

Compensatie zal worden gezocht in de verbreding van de aanwezige waterlopen op en rond het bedrijfsperceel 

of in het verruimen van de wateropvang in de (bestaande) waterreservoirs. Om dit te borgen is in artikel 8 een 
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voorwaardelijke verplichting opgenomen. Het waterschap heeft aangeven dat rondom het perceel 

A-watergangen liggen. Alle A-watergangen hebben een beschermingszone, van 5 meter, aan weerzijde van de 

watergangen. In deze zone mogen geen gebouwen worden gerealiseerd. Om dit te borgen is in de planregels 

opgenomen dat de afstand tot de perceelgrens voor gebouw minimaal 5 meter bedraagt. Indien de compensatie 

gezocht wordt in de verbreding van de watergangen, zal deze compensatie een B-status krijgen. Alle B-wateren 

kennen een schouw- en onderhoudsplicht. Dit houdt in dat jaarlijks voor 1 november de betreffende watergang 

moet worden opgeschoond. Dat geldt voor alle aanliggende eigenaren.

4.8  Kabels en leidingen

Toetsingskader

Planologisch relevante leidingen en hoogspanningsverbindingen dienen te worden gewaarborgd. Tevens dient 

rond dergelijke leidingen rekening te worden gehouden met zones waarbinnen mogelijke beperkingen gelden. 

Planologisch relevante leidingen zijn leidingen waarin de navolgende producten worden vervoerd: 

gas, olie, olieproducten, chemische producten, vaste stoffen/goederen; 

aardgas met een diameter groter of gelijk aan 18 inch; 

defensiebrandstoffen; 

warmte en afvalwater, ruwwater of halffabrikaat voor de drink- en industriewatervoorziening met een 

diameter groter of gelijk aan 18 inch. 

Conclusie

In en rondom het plangebied liggen geen planologisch relevante leidingen. Dit aspect vormt geen belemmering 

voor het plan. 

4.9  Externe veiligheid

Toetsingskader

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, opslag en vervoer van 

gevaarlijke stoffen. De normen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in onder andere het Besluit externe 

veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit externe 

veiligheid buisleidingen (Bevb).

Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, te weten het 

plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon dodelijk wordt 

getroffen door een ongeval, indien hij zich onafgebroken (dat wil zeggen 24 uur per dag gedurende het hele jaar) 

en onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom 

een inrichting dan wel infrastructuur. Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep van minimaal een bepaalde 

omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De norm voor het 

GR is een oriëntatiewaarde. Het bevoegd gezag heeft een verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de 

oriëntatiewaarde overschrijdt.

Toetsing

In het kader van het aspect externe veiligheid is de risicokaart geraadpleegd. Hieruit blijkt dat ten zuiden van het 

plangebied een aardgasleiding (A555) is gelegen. Deze aardgasleiding heeft een invloedsgebied voor 
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verantwoording het groepsrisico van 490 meter. De beoogde uitbreiding van de logistieke bedrijfsgebouwen ligt 

op circa 270 meter. Op 1000 meter, in noordelijke richting, loopt de Betuweroute en de A15. Over deze 

treinverbinding en snelweg vindt transport gevaarlijke stoffen plaats. Hiervoor geldende de volgende 

richtafstanden:

Een 200 m zone voor het toekomstig explosieaandachtsgebied van de Betuweroute en A15

(gaswolk)explosie-effecten zone van 460 meter vanwege een worst-case incident op de Betuwerout en een 

zone van 355 meter voor de A15;

toxische effecten zone van 4 km vanwege een worst-case incident op de Betuweroute en 880 meter voor de 

A15.

Het plangebied is gelegen binnen het invloesgebied van de aardgasleiding en binnen een toxische effecten zone 

van 4 km van wegen de Betuweroute.  Hierdoor is een verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk. Met dit 

bestemmingsplan wordt een reeds vergunde uitbreiding van een bestaand bedrijf mogelijk gemaakt. Daarnaast 

wordt er ruimte geboden om in de toekomst een energiegebouwen ten behoeve van verduurzaming / 

energietransitie te realiseren. 

De logistieke gebouwen worden gebruikt om aankomende vrachtwagens te laden en lossen. Het energiegebouw 

is ten behoeve van verduurzaming. In geen van de gebouwen worden kantoren en/ of een kantine gerealiseerd. 

Door de beoogde uitbreiding zal het aantal personen in het gebied niet toenemen. Daarnaast zijn de nieuwe 

gebouwen geen (beperkt) kwetsbare objecten. Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de 

beoogde ontwikkeling.
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Figuur 4.1 Uitsnede risicokaart (bron: risicokaart.nl)

4.10  Vormvrije mer-beoordeling

Toetsingskader

De centrale doelstelling van het instrument milieueffectrapportage is het milieubelang een volwaardige plaats 

te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. De 

basis van de milieueffectrapportage wordt gevormd door de EU Richtlijn m.e.r. De richtlijn is van toepassing op 

de milieueffectbeoordeling van openbare en particuliere projecten die aanzienlijke gevolgen voor het milieu 

kunnen hebben. 

De Europese regelgeving is in de Nederlandse wetgeving onder andere geïmplementeerd in de Wet 

milieubeheer (verder Wm) en in het Besluit milieueffectrapportage 1994. In de bijlagen behorende bij het 

Besluit m.e.r. zijn de m.e.r.-plichtige activiteiten (de C-lijst) en de m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten (de 
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D-lijst) beschreven. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Voor de 

betreffende activiteiten die niet aan de drempelwaarden voldoen, dient het bevoegd gezag na te gaan of sprake 

kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III 

van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen:

de kenmerken van de projecten;

de plaats van de projecten;

de kenmerken van de potentiële effecten.

Onderzoek en conclusie

Het project valt niet binnen één van de activiteiten zoals opgenomen in onderdeel C of D van het besluit m.e.r. 

Er is geen sprake van een stedelijk ontwikkelingsproject, daarom is er geen sprake van een m.e.r. 

(beoordelings-)plicht. Overigens blijkt uit de beoordeling in de voorgaande paragrafen dat er geen belangrijke 

negatieve milieugevolgen zullen optreden.
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Hoofdstuk 5  Juridische toelichting

5.1  Algemeen

Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het voldoet aan de 

Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012.

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de gronden in het plangebied. De 

juridische regeling is vervat in een verbeelding en bijbehorende regels. Op de verbeelding zijn de verschillende 

bestemmingen vastgelegd, in de regels (per bestemming) de bouw- en gebruiksmogelijkheden.

5.2  Toelichting op de bestemmingen

Agrarisch

De bestemming 'Agrarisch' en bijbehorende (functie)aanduidingen uit het geldende plan, alsmede de omvang 

van het bouwvlak zijn integraal overgenomen, met dien verstande dat de regels met de betrekking tot de 

oppervlakte van bedrijfsgebouwen is aangepast aan de beoogde (en voor een deel reeds vergunde) 

bouwplannen.

Concreet betekent dit dat de oppervlakte aan 'gewone' bedrijfsgebouwen is vergroot van 1.500 m² naar 4.000 m2 

en daarbovenop 2.000 m2 aan bedrijfsgebouwen ten behoeve van energietransitie/ opwekking  of 

klimaatadaptatie mag worden gebouwd.

Waarde – Archeologie 2, 3 en 4 (verwachtingswaarden)

De voor Waarde – Archeologie 2, 3 en 4 aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de bescherming van 

verwachte hoge (2), middelhoge/gematigde (3) en lage (4) archeologische waarden ofwel hoge (2), middelhoge 

(3) en lage (4) archeologische verwachtingswaarden. De archeologische verwachtingswaarden zijn beschermd 

door middel van een omgevingsvergunningenstelsel. Hierin zijn regels opgenomen voor wat betreft het 

uitbreiden van bebouwingsmogelijkheden en ingrepen in de bodem qua diepte.
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan. In dat 

verband wordt een onderscheid gemaakt tussen de maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid.

6.1  Economische uitvoerbaarheid

De economische uitvoerbaarheid van een plan wordt in eerste instantie bepaald door de financiële haalbaarheid 

ervan. Daarnaast is de grondexploitatieregeling uit de Wro van belang voor de economische uitvoerbaarheid. 

Deze regeling bepaalt dat de gemeente de door haar gemaakte kosten kan verhalen. Het kostenverhaal heeft 

dus ook invloed op de haalbaarheid van het plan.

Financiële haalbaarheid

De ontwikkeling betreft een particulier initiatief, waarmee de gemeente geen directe financiële bemoeienis 

heeft. Aangenomen wordt dat deze over de financiële middelen beschikt om het plan uit te kunnen voeren en 

alle kosten voor de uitvoering voor rekening neemt.

Grondexploitatie

Doel van de in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) opgenomen grondexploitatieregeling is het bieden van 

ruimere mogelijkheden voor het kostenverhaal en het creëren van meer sturingsmogelijkheden. Daarbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen de publiekrechtelijke weg via een exploitatieplan en de privaatrechtelijke weg in 

de vorm van overeenkomsten. In het geval van een exploitatieplan kan de gemeente eisen en regels stellen 

voor de desbetreffende gronden, woningbouwcategorieën en fasering. Bij de privaatrechtelijke weg worden 

dergelijke afspraken in een (anterieure) overeenkomst vastgelegd.

De gemeente moet, volgens de grondexploitatieregeling in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro), de gemaakte gemeentelijke kosten verhalen op de initiatiefnemers van de 

ontwikkeling. Dit geldt overigens alleen wanneer sprake is van bouwplannen, zoals opgenomen in het Bro.

Conform artikel 3.1.6 van het Bro dient bij het opstellen van een bestemmingsplan onderzoek te worden 

ingesteld naar de uitvoerbaarheid van het plan. De gronden waarop de ontwikkelingen plaatsvinden, zijn 

eigendom van de initiatiefnemers. De realisatie heeft plaatsgevonden voor rekening en risico van 

initiatiefnemers en kende derhalve geen financiële risico's voor de gemeente. De kosten die verbonden zijn aan 

het doorlopen van de procedure worden verhaald op de initiatiefnemer op basis van de legesverordening. 

Mogelijke planschadekosten zijn eveneens voor rekening van de initiatiefnemer. Op basis van bovenstaande kan 

geconcludeerd worden dat het plan economisch uitvoerbaar.

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Inspraak en overleg

Omdat de gemeente de belanghebbenden wil betrekken bij de planvorming, wordt op basis van de 

Inspraakverordening van de gemeente het plan in deze periode aangeboden aan overlegpartners. 

Provincie Gelderland
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De provincie heeft op 8 juli laten weten geen opmerkingen te hebben op het concept bestemmingsplan. 

Waterschap Rivierenland 

Het waterschap heeft in haar reactie laten weten dat het aspect water voldoende was onderbouwd en dat het 

aspect water nader aangevuld moet worden. Op basis van deze overleg reactie is de paragraaf 4.7 aangepast en is 

een voorwaardelijke verplichting ten behoeve van waterberging, in artikel 8.3 opgenomen. 

Zienswijzen

Vervolgens heeft het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode 

is een ieder in de gelegenheid gesteld om een zienswijzen in te dienden. Gedurende deze periode zijn er geen 

officiele zienswijzen binnengekomen.

Ambtshalve wijzigingen

Tijdens de zienswijzentermijn is een schriftelijke reactie ontvangen van Liander, met het verzoek om de 

bestaande nutsvoorzieningen binnen het plangebied in te bestemmen en daarbij te voorzien van de daarbij 

behorende veiligheidscontour. Op basis van dit verzoek heeft de gemeente West Betuwe besloten het 

ontwerpbestemmingsplan op dit onderdeel aan te passen. 

Verbeelding:

Op de verbeelding wordt het kaststation voorzien van de functieaanduiding 'Nutsvoorziening'. Rondom de 

buitengrens van het bouwwerk is een veiligheidszone van 6 meter opgenomen. Met de aanduiding 

'veiligheidszone – kaststations'. 

Regels:

Artikel 3 Agrarisch

In de planregels van het ontwerpbestemmingsplan is in artikel 3.1 Bestemmingsomschrijving onder n, 

kaststation ter plaatse van de aanduiding 'Nutsvoorziening' opgenomen.

Artikel 10 Algemene aanduidingsregels

In de planregels van het ontwerpbestemmingsplan is in artikel Artikel 10 lid 10.2 Veiligheidszone - Kaststation 

met onderstaande bepaling opgenomen. 

10.2 Veiligheidszone – Kaststation

De voor 'veiligheidszone - kaststation aangeduide gronden zijn mede bestemd voor het tegengaan van het 

bouwen en/of gebruiken van gebouwen als beperkt kwetsbaar object en kwetsbare objecten vanwege locaties 

voor risicovolle inrichtingen.

10.2.1 bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere ter plaatse voorkomende bestemmingen mogen op of in deze 

gronden geen beperkt kwetsbare objecten en kwetsbare objecten worden gebouwd, met uitzondering van 

bestaande bouwwerken.

10.2.1 afwijking van de bouwregels
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In afgeweken van het bepaalde in 10.2.1 in die zin dat beperkt kwetsbare objecten worden gebouwd, mits: 

a. De minimale afstand 4 meter bedraagt.

10.2.2 Specifieke gebruiksregels 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend: 

b. het gebruik van gronden en bouwwerken als beperkt kwetsbaar object en kwetsbare object, met 

uitzondering van bestaand gebruik.

Vaststelling

Het bestemmingsplan wordt vervolgens vastgesteld. Uiteindelijk is tegen het vaststellingsbesluit beroep 

mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
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Bijlagen bij de Toelichting
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Bijlage 1  Advies SAAB
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Bijlage 2  Advies Omgevingsdienst Rivierenland
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Onderwerp 

Besluit verlening tijdelijke omgevingsvergunning 

 

 

Geachte heer Van der Burg, 

 

Op 4 september 2020 kregen wij van u een aanvraag voor een tijdelijke 

omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bedrijfsruimte met 

een koelcel en een loods en het plaatsen van een nieuwe dockshelter 

met keerwanden en hellingbaan op het adres Het Nieuwe Achterom 12 

in Est. In deze brief leest u dat u de vergunning krijgt. En wat u moet 

doen. In de bijlage vindt u de vergunning.  

 

Wat is onze beslissing 

We hebben besloten dat u de vergunning krijgt.  

 

Wat moet u doen?  

In de vergunning staan de regels waaraan u zich moet houden. Er staat 

ook in wat u nog moet doen. Lees de vergunning in de bijlage daarom 

goed. De regels gaan o.a. over de volgende zaken:  

• Constructieve gegevens  

U moet nog gegevens opsturen. In hoofdstuk 1 van de vergunning 

leest u hier meer over. Stuur ons deze gegevens uiterlijk 3 weken 

vóórdat u met de bouw begint. Anders kunt u niet op de gewenste 

datum met de werkzaamheden beginnen.  

 

Meld de start van werkzaamheden 

Er staat ook in de vergunning dat als u gaat beginnen met 

onderstaande werkzaamheden u dit minimaal 2 dagen voor de start 

moet melden. En u moet aangeven wanneer de werkzaamheden klaar 

zijn. Het gaat om: 

 Het uitzetten van het bouwwerk; 

 Slaan van de proefpalen en de funderingspalen; 

 Storten van beton. 

 

U kunt dit doorgeven door te bellen naar 0344 - 57 93 14. Of stuur een 

e-mail naar post@odrivierenland.nl. Vermeld hierbij alstublieft het 

zaaknummer 0214147373. 

 

Wanneer mag u beginnen? 

De vergunning geldt vanaf de dag na verzending van deze brief.  

 

Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel 

aan de heer N. van der Burg 

Het Nieuwe Achterom 12 

4185 PA  EST 
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Maar let op: het kan zijn dat u toch nog niet mag beginnen. Hieronder 

staat wanneer dat zo is. Wij adviseren u daarom pas te beginnen op 

het moment dat de vergunning definitief is.  

 

Als iemand het niet eens is met de vergunning, kan hij/zij ons daarover 

binnen 6 weken een brief sturen. Deze 6 weken beginnen een dag 

nadat wij deze brief hebben verstuurd. U kunt ook zelf een brief sturen 

als u het niet eens bent met de vergunning. Dit noemen wij bezwaar 

maken. Dan kan het gebeuren dat wij een andere beslissing moeten 

nemen. Bijvoorbeeld dat u de vergunning toch niet krijgt. Of dat wij de 

vergunning veranderen. Begint u toch eerder? Dan is dat uw eigen 

risico!  

 

Ook kan iemand aan de rechter vragen om de beslissing over de 

vergunning voorlopig uit te stellen. U kunt ook zelf om uitstel vragen. 

Dat uitstel noemen we een voorlopige voorziening. Vraagt u of iemand 

anders om een voorlopige voorziening? Dan geldt de vergunning pas 

als de rechter dat heeft besloten. 

 

Welke toestemmingen heeft u nog meer nodig?  

Om te kunnen beginnen met de werkzaamheden heeft u nog een aantal 

toestemmingen nodig. U moet deze toestemmingen zelf aanvragen. 

Hieronder leest u welke toestemmingen u nog nodig heeft. 

 

Sloopmelding 

Gaat u iets slopen of verbouwen? En heeft u dan 10 m3 of meer 

sloopafval? Of komt er asbest vrij? Dan moet u op 

www.omgevingsloket.nl een ‘sloopmelding’ doen. 
 

Hoe maken we de beslissing bekend? 

De gemeente West Betuwe maakt  de beslissing bekend op 

www.overheid.nl en in Weekblad West Betuwe. 

 

Hoeveel moet u betalen? 

U betaalt kosten voor het behandelen van uw aanvraag omgevings-

vergunning. Ook als we de vergunning niet geven. U krijgt hiervoor 

binnenkort een factuur van gemeente West Betuwe. Hoeveel u moet 

betalen, staat in de legesverordening van de gemeente. Zoek daarvoor 

op internet op ‘legesverordening’ en de naam van uw gemeente. 

 

Heeft u vragen? 

Heeft u vragen over deze brief? Bel dan met Martijn Wolters, 

telefoonnummer 0344 – 579 314. Wilt u deze brief erbij houden als u 

belt? Dan kunnen wij u sneller helpen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente West Betuwe, 

Namens deze, 

 
ing. K. (Karel) Ouburg 

Waarnemend coördinator Vergunningverlening 

Omgevingsdienst Rivierenland 
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Omgevingsvergunning 
 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe hebben 

besloten dat u de tijdelijke omgevingsvergunning voor het uitbreiden 

van de bedrijfsruimte met een koelcel en een loods en het plaatsen van 

een nieuwe dockshelter met keerwanden en hellingbaan op het adres 

Het Nieuwe Achterom 12 in Est krijgt.  

 

Waarvoor krijgt u de vergunning? 

In de tabel hieronder ziet u voor welke activiteiten u de vergunning 

krijgt. En welke wetsartikelen gelden voor deze vergunning.  

 

Wat gaat u doen? Wetsartikelen 

Bouwen  Art. 2.1 lid 1a Wabo 

Handelen in strijd met regels RO  Art. 2.1 lid 1c Wabo 

 

Bij het verlenen van de vergunning hebben we ook gekeken naar het 

Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. De 

aanvraag voldoet aan de regels hiervan. 

 

Hoe lang geldt de vergunning? 

De vergunning geldt voor een termijn van maximaal 10 jaar (wettelijk 

maximale termijn), mede vanwege het feit dat de uitbreiding op 

termijn zal worden opgenomen in het bestemmingsplan. 

 

Hoe hebben we de beslissing genomen?  

We hebben de beslissing genomen zoals staat in artikel 3.7 van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In hoofdstuk 2 leest u 

per activiteit hoe we de beslissing hebben genomen.  

 

Hoe verliep het proces tot nu toe?  

Nadat we uw aanvraag kregen, bleek dat we niet genoeg gegevens 

hadden. Op donderdag 24 september 2020 hebben we u daarom 

gevraagd om meer gegevens te sturen. Deze gegevens kregen wij op 

zaterdag 28 november 2020.  

 

Wij hadden dus tot zondag 3 januari 2021 om een beslissing te nemen.  

 

Welke regels gelden nog meer? 

U moet zich houden aan de regels die staan in hoofdstuk 1 van deze 

vergunning.  

 

Bent u het niet eens met deze beslissing?  

Bent u het niet eens met onze beslissing? Stuur dan binnen 6 weken 

een brief naar gemeente West Betuwe. Schrijf in de brief dat u het niet 

eens bent met onze beslissing. En waarom u het daar niet mee eens 

bent. Dit heet bezwaar maken. Ook kunt u de rechter vragen onze 

beslissing uit te stellen. Dit heet een voorlopige voorziening. In de 

bijlage staat hoe u dit kunt doen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente West Betuwe, 

Namens deze, 

 
ing. K. (Karel) Ouburg 
Waarnemend coördinator Vergunningverlening 

Omgevingsdienst Rivierenland 
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Inhoud 

 

Hoofdstuk 1: Aan welke regels moet u zich houden? 

Hoofdstuk 2: Hoe hebben we de beslissing genomen? 

 

Bijlagen 

De bijlagen die hieronder staan horen bij de beslissing. 

• d.d. 2020-09-04 Aanvraagformulier; 

• d.d. 2020-09-16 Aeriusberekening (aanlegfase); 

• d.d. 2020-09-16 Stikstofberekening; 

• d.d. 2020-09-04 Principedetails; 

• d.d. 2020-11-28 Rapport grote brandcompartimenten; 

• d.d. 2020-11-28 Plattegrond, gevels en doorsnede; 

• d.d. 2020-11-28 Situatie bestaand; 

• d.d. 2020-11-28 Situatie bestaand (met luchtfoto); 

• d.d. 2020-11-28 Principe constructie; 

• d.d. 2020-11-28 Tekening bestaand; 

• d.d. 2020-11-28 Afschrift Aim; 

• d.d. 2020-12-09 Situatie nieuw (met luchtfoto); 

• d.d. 2020-12-09 Situatie nieuw; 

• d.d. 2020-03-12 Advies Saab. 

 

Deze bijlagen vindt u onderaan deze vergunning: 

• Bijlage 1: Wat is er verder belangrijk? 

• Bijlage 2: Bent u het niet eens met onze beslissing? 
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Hoofdstuk 1 
 

Aan welke regels moet u zich houden? 
 

In dit hoofdstuk staan de regels die gelden voor deze vergunning. Het 

gaat om de volgende activiteiten:  

• Bouwen; 

• Iets doen wat volgens het bestemmingsplan niet mag. 
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Bouwen /Iets doen wat volgens het 
bestemmingsplan niet mag 

 

U mag met de bouw beginnen als u zich aan alle regels van de 

vergunning houdt.  

 

U moet zich daarnaast houden aan de regels van het Bouwbesluit 2012. 

U vindt deze op de website van de rijksoverheid: 

https://rijksoverheid.bouwbesluit.com. 

 

1. Bewaar de vergunning op de locatie 

Zorg ervoor dat de vergunning altijd op de locatie is waar de 

werkzaamheden plaatsvinden. De toezichthouder kan erom vragen. 

 

2. Stuur ons voor de bouw begint enkele gegevens  

Stuur onderstaande gegevens vóórdat u met de bouw begint naar 

de Omgevingsdienst Rivierenland. Dat kan via e-mail: 

post@odrivierenland.nl. Stuur ons gegevens over:  

Constructieve veiligheid 

Met de ingediende tekeningen is de hoofdopzet van de constructie 

voldoende inzichtelijk en aannemelijk gemaakt. De nadere 

uitwerking van de constructie (tekeningen en berekeningen) moet 

nog worden aangeleverd: 

 

3 weken voor start van de bouwwerkzaamheden 

- Constructieberekeningen; 

- Constructietekeningen (plattegronden, aanzichten, (gevels), 

doorsnedes en details; 

- Sonderingen; 

- Funderingsadvies; 

- Berekening en tekening van de vorm en de wapening van de 

fundering. 

 

3 weken voor uitvoering van de betreffende werkzaamheden 

- Berekening en tekening begane grondvloer; 

- Berekening en tekening kapconstructie; 

- Berekening en tekening gevellateien (standaard staal vlgs. 

Leverancier); 

 

Brandveiligheid 
Afdeling 6.5 Tijdig vaststellen van Brand - Artikel 6.20 lid 1 

Er moet een brandmeldinstallatie worden aangebracht om een 

brand in een tijdig stadium te ontdekken, lokaliseren en signaleren. 

Hierna kan de interne organisatie worden gewaarschuwd en 

automatisch alle noodzakelijke brandveiligheidsvoorzieningen 

worden geactiveerd. Vervolgens kunnen daarmee de aanwezige 

personen zich in veiligheid brengen of in veiligheid worden 

gebracht. De omvang van de bewaking van de brandmeld-

installatie, als bedoeld in de NEN 2535, moet worden uitgevoerd 

als niet-automatisch aangezien het vloeroppervlak groter is dan 

2500m2. 

 

Vermeld in uw e-mail dit nummer: 0214147373. 

 

Als de Omgevingsdienst Rivierenland de gegevens heeft goedgekeurd, 

mag u met de bouw beginnen of verder gaan.  

 

3. De regels voor Water/Riolering 

• Er dient voor de toename van het verhard oppervlak een 

compensatie te worden gerealiseerd conform de eisen van het 
Waterschap; 
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• Het extra (als dit van toepassing is) huishoudelijk afvalwater dient 

te worden aangesloten op de reeds aanwezige huisaansluiting; 

• Het extra (als dit van toepassing is) proceswater dient ter plaatse 

van het bedrijf behandeld te worden; 

• Hemelwater afkomstig van dakverhardingen mag direct op de 

watergang worden geloosd, mits gecompenseerd; 

• Hemelwater afkomstig van bestratingen bv laaddoks dient via een 

zuiverende voorziening (bermpassage of wadiconstructie) te 

worden geloosd op de watergangen. 

 

4. De regels voor werk in de bodem 

Algemeen 

• Komt u bij het graven in de bodem iets tegen dat vervuild is 

(bijvoorbeeld olie of asbest) of dat misschien heel oud is 

(bijvoorbeeld potscherven)? Dan moet u direct stoppen met het 

werk en dit aan ons laten weten. We beslissen dan of een 

bodemonderzoek nodig is. En we beslissen in overleg met u hoe 

het werk verder kan gaan. 

• Wilt u grondwater uit de bodem halen? Dan heeft u daarvoor 

vooraf toestemming nodig van gemeente West Betuwe. 

• Wilt u grond uit de bodem halen en deze grond ergens anders 

gebruiken? Dan moet u zich houden aan de regels van het Besluit 

bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0022929/2019-12-18 en 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0023085/2018-11-30.  

U moet dit melden aan de gemeente waar u de grond wil 

gebruiken. Ook moet u laten weten welke stoffen er in de grond 

zitten. De gemeente waar u de grond wil gebruiken, beslist of u de 

grond daar mag gebruiken. 

• Voor deze regio geldt de Nota bodembeheer regio Rivierenland. 

Hierin staan de regels over het gebruik van grond. Zo mag u 

bijvoorbeeld geen grond gebruiken die naar olie ruikt, of waar 

asbest of puin in zit. U vindt de Nota bodembeheer regio 

Rivierenland op de website van de gemeente waar u de grond wil 

gebruiken. Daar staat ook de interactieve bodemkwaliteitskaart. 

Wilt u de grond gebruiken buiten de grenzen van de 

bodemkwaliteitskaart? Dan moet u de grond laten keuren. De 

regels voor de keuring staan in BRL SIKB 1000 VKB protocol 1001 

en vindt u op www.sikb.nl. 

 

5. De regels voor werk in de natuur 

Algemeen 

• U moet zich houden aan de regels van de Wet natuurbescherming. 

Dit betekent dat u geen schade mag veroorzaken aan beschermde 

planten en dieren. Is het mogelijk dat dat wel gebeurt? Dan moet u 

laten onderzoeken hoe u schade kunt voorkomen. Kunt u schade 

aan beschermde planten en dieren niet voorkomen? Dan moet u 

hiervoor een vergunning aanvragen bij provincie Gelderland.  

 

6. Meld het begin van de werkzaamheden minimaal 2 dagen 

van tevoren  

Voordat u begint met een van de onderstaande werkzaamheden, 

moet u dat melden bij de afdeling Toezicht en Handhaving van de 

Omgevingsdienst Rivierenland. Doe dit minimaal 2 dagen voordat u 

begint. En u moet aangeven wanneer de werkzaamheden klaar 

zijn. Het gaat om:  

 Het uitzetten van het bouwwerk; 

 Slaan van de proefpalen en de funderingspalen; 

 Storten van beton. 
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U kunt dit doorgeven door te bellen naar 0344 - 57 93 14. Of stuur 

een e-mail naar post@odrivierenland.nl. Vermeld hierbij alstublieft 

het zaaknummer 0214147373. 

 

7. Geef veranderingen door 

U moet bouwen zoals dat staat in deze vergunning. Verandert u bij 

het bouwen iets wat in de vergunning staat? Bijvoorbeeld in de 

tekeningen of de berekeningen?  

Geef deze veranderingen dan aan ons door. U kunt dit doorgeven 

door te bellen naar 0344 - 57 93 14. Of stuur een e-mail naar 

post@odrivierenland.nl. 

 

8. Zorg dat documenten aanwezig zijn op de locatie 

Heeft u productverklaringen of andere verklaringen? Zorg er dan 

voor dat deze altijd op de bouwplaats zijn. Zo kan de 

toezichthouder of de brandweer van de Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid ze altijd bekijken. 

 

9. Instandhoudingstermijn / ontwerpbestemmingsplan 

De vergunning geldt voor een termijn van maximaal 10 jaar 

(wettelijk maximale termijn), mede vanwege het feit dat de 

uitbreiding op termijn zal worden opgenomen in het 

bestemmingsplan. Binnen deze termijn moet er een aanvraag voor 

een permanente omgevingsvergunning zijn aangevraagd en 

verleend, anders zal de uitbreiding voor het aflopen van de 

instandhoudingstermijn moeten worden verwijderd.  

 

Uiterlijk binnen 6 maanden na de verzenddatum van dit besluit 

dient de initiatiefnemer een ontwerpbestemmingsplan aan te 

leveren.  
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Hoofdstuk 2 
 

Hoe hebben wij de beslissing genomen? 
 

We hebben de beslissing genomen zoals staat in artikel 3.7 van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).  

In dit hoofdstuk leest u per activiteit hoe we de beslissing hebben 

genomen en wat de conclusie is. Het gaat om de volgende activiteiten: 

• Bouwen; 

• Iets doen wat volgens het bestemmingsplan niet mag. 
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Bouwen 
 

Bestemmingsplan 

We hebben bij onze beslissing gekeken naar de bestemmingsplannen 

“Buitengebied Neerijnen, veegplan 2017” en “Paraplubestemmingsplan 

Parkeren 2019”. De locatie waarop u wilt bouwen heeft de 

enkelbestemming “Agrarisch”, de dubbelbestemming “Waarde – 

Archeologie 3”, de functieaanduiding “glastuinbouw” en de 

gebiedsaanduidingen “overige zone – oeverwal-stroomrug” en 

“regionaal cluster glastuinbouw”. 

 

Wat u wilt bouwen, mag niet volgens de regels van het 

bestemmingsplan. Maar u mag het toch bouwen. De reden hiervoor 

staat in de volgende paragraaf met titel ‘U wilt iets doen wat volgens 

het bestemmingsplan niet mag’. 

 

Welstand 

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft het plan bekeken en ons op 

donderdag 10 december 2020 geadviseerd. Zij vinden dat het plan 

voldoet aan de voorwaarden die voor welstand gelden.  

 

Bouwverordening 

U heeft laten zien wat u wilt bouwen. U heeft ook laten zien dat dit mag 

volgens de regels van de bouwverordening van de gemeente West 

Betuwe.  

 

Bouwbesluit 

U heeft voldoende laten zien dat u gaat bouwen volgens de regels van 

het Bouwbesluit 2012. 

 

Wet natuurbescherming 

Wat u wilt bouwen, heeft waarschijnlijk geen invloed op beschermde 

natuur. Daarom hoeft u geen extra gegevens over natuur aan ons te 

geven.  

 

Stikstofdepositie tijdens de aanlegfase 

De in de ingediende stikstofrapportage (Berekening stikstofdepositie, 

Rho adviseurs d.d. 11-9-2020) opgegeven uitgangspunten van 

stikstofuitstotende activiteiten (mobiele werktuigen, verkeer, e.d.) zijn 

aannemelijk.  De berekeningen laten zien dat er met de 

bouwactiviteiten geen stikstofdeposities zullen ontstaan boven de 0,00 

mol/ha/jaar. Hierdoor is schade vanwege stikstofdepositie aan Natura 

2000-gebieden redelijkerwijs uit te sluiten.  

 

Stikstofdepositie tijdens het gebruik 

Ook bij het gebruik van de nieuwe bebouwing kan er sprake zijn van 

extra stikstofdepositie vanwege extra verkeersgeneratie en de extra 

uitstoot van het gebouw zelf door stookinstallaties en de activiteiten die 

met het gebruik gemoeid zijn. Deze omgevingsvergunning ziet niet toe 

op het gebruik, maar alleen op de bouwactiviteit. De gebruiksfase is 

daarom, in het kader van de Wet natuurbescherming, uitsluitend ter 

beoordeling van de provincie. U kunt hierover contact opnemen met de 

provincie. 

 

Conclusie 

U heeft een tijdelijke vergunning aangevraagd voor het uitbreiden van 

de bedrijfsruimte met een koelcel en een loods en het plaatsen van een 

nieuwe dockshelter met keerwanden en hellingbaan op het adres Het 

Nieuwe Achterom 12 in Est. U krijgt de vergunning. 
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Iets doen wat volgens het bestemmingsplan niet 
mag  

 

Deze activiteit wordt ook wel ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke 

ordening’ genoemd.  

 

Wij vinden dat u mag afwijken van het bestemmingsplan. Hierbij 

hebben wij overwogen dat: 

 

het bouwplan voorziet in het uitbreiden van een bedrijfsgebouw met 

een loods, een koelcel en een nieuwe dockshelter met keerwanden en 

hellingbaan, op het perceel Het Nieuwe Achterom 12 in Est; 

 

het gaat om een bedrijf dat paprika’s teelt in kassen, de uitbreiding 

sluit aan op de bestaande kassen en is bedoeld om paprika’s in te 

verpakken om zo rechtstreeks aan de winkel te kunnen leveren; 

 

met het bouwplan 851m² aan bedrijfsbebouwing wordt toegevoegd, 

hierdoor ontstaat in de nieuwe situatie een totaal van ca. 3.600m² aan 

bedrijfsbebouwing (niet zijnde kassen);  

 

het betreffende perceel gelegen is binnen de contouren van het 

bestemmingsplan “Buitengebied Neerijnen, veegplan 2017” met de 

enkelbestemming ‘Agrarisch’ (artikel 3), de dubbelbestemming 

‘Waarde- Archeologie 3’ (artikel 28), de functieaanduiding 

‘glastuinbouw’, en de gebiedsaanduidingen ‘overige zone - oeverwal-

stroomrug’ en ‘regionaal cluster glastuinbouw’, en tevens gelegen is 

binnen de contouren van het “Paraplubestemmingsplan Parkeren 

2019”; 

 

de uitbreiding zal plaatsvinden binnen de bestemming ‘Agrarisch’; 

 

de gronden binnen deze bestemming zijn bestemd voor grondgebonden 

agrarische bedrijven, met dien verstande dat ter plaatse van de 

aanduiding: 'glastuinbouw' tevens een glastuinbouwbedrijf is 

toegestaan; 

 

binnen deze bestemming de goothoogte van bedrijfsgebouwen niet 

meer mag bedragen dan 7m. De bouwhoogte van bedrijfsgebouwen 

mag niet meer bedragen dan 11m. Het bouwplan hier aan voldoet. 

 

in artikel 3 is opgenomen dat het bouwvlak volledig mag worden 

bebouwd. Maar in afwijking daarvan geldt dat de gronden ter plaatse 

van de aanduiding 'glastuinbouw' voor maximaal 10% van het 

bouwvlak mogen worden bebouwd met bedrijfsgebouwen tot een 

maximum van 1.500 m². In de nieuwe situatie zal er in totaal ca. 

3.600m² aan bedrijfsbebouwing (niet zijnde kassen) ontstaan;  

 

in artikel 3 een bepaling is opgenomen waarin het bevoegd gezag 

onder voorwaarden een omgevingsvergunning kan verlenen binnen de 

aanduiding 'glastuinbouw' voor het afwijken van de maximaal 

toegestane bebouwing van 10% van het bouwvlak tot een maximum 

van 1.500m². En wel tot maximaal 20% van het bouwvlak tot een 

maximum van 3.000 m². Een van die voorwaarden is dat de afwijking 

noodzakelijk dient te zijn voor een doelmatige agrarische 

bedrijfsvoering en/of -ontwikkeling van het bedrijf. Vooraf dient 

hieromtrent advies ingewonnen te worden bij een ter zake deskundige. 

Door het bouwplan ontstaat in de nieuwe situatie een totaal van ca. 

3.600m² aan bedrijfsbebouwing (niet zijnde kassen). Deze 

binnenplanse afwijking is niet toereikend; 
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de nieuwe dockshelter met keerwanden en hellingbaan past binnen de 

bepalingen van het bestemmingsplan; 

 

tevens de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 3” (artikel 28) op 

het perceel is gelegen. Naast de bestemming “Agrarisch” is de grond 

mede bestemd voor de bescherming van archeologische waarden. Op 

deze terreinen mogen ten behoeve van de in artikel 28 bedoelde 

bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden 

gebouwd die voor aanvullend of definitief archeologisch onderzoek 

noodzakelijk zijn. In aanvulling daarop mogen bouwwerken ten 

behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemmingen 

worden gebouwd, indien de totale bodemingreep kleiner is dan 5.000 

m² en de verstoring minder diep dan 50 cm is. Dit is op dit bouwplan 

van toepassing en voor deze werkzaamheden is op grond van artikel 28 

geen aanlegvergunning nodig; 

 

het bouwplan niet in strijd is met de bepalingen uit het 

‘paraplubestemmingsplan Parkeren 2019’; 

 

in verband met de strijdigheid met het toegestane bebouwde oppervlak 

de aanvraag om omgevingsvergunning op grond van artikel 2.10 lid 1 

sub c Wabo zou moeten worden geweigerd; 

 

artikel 2.12 eerste lid Wabo het mogelijk maakt om alsnog een 

omgevingsvergunning te verstrekken, mits niet in strijd met een goede 

ruimtelijke ordening, indien: 

a. de omgevingsvergunning verleend kan worden middels een 

binnenplanse afwijking (artikel 2.12 eerste lid onder a, nummer 

1); 

b. de omgevingsvergunning verleend kan worden middels een 

afwijking op grond van artikel 2.12 eerste lid onder a, nummer 

2 Wabo in combinatie met artikel 4 en 5 van Bijlage II van het 

Bor (zgn. “kruimelgeval”); 

c. de omgevingsvergunning verleend kan worden indien de 

activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening 

(artikel 2.12 eerste lid onder a, nummer 3). 

 

het vigerende bestemmingsplan geen toereikende binnenplanse 

afwijkingsmogelijkheid kent; 

 

voor verlening van een omgevingsvergunning waarbij met toepassing 

van artikel 2.12 eerste lid onder a, onder nummer 2, van de wet van 

het bestemmingsplan of beheersverordening wordt afgeweken, komt 

o.a. in aanmerking “ander gebruik van gronden of bouwwerken voor 

een termijn van ten hoogte tien jaar” (artikel 4, lid 11, bijlage II Bor);  

 

het college van burgemeester en wethouders van gemeente West 

Betuwe hebben op 26 maart 2019 het “Kruimelbeleid in het kader van 

artikel 2.12, lid 1a sub 2 Wabo” vastgesteld. De vaststelling van dit 

beleid is openbaar bekend gemaakt in het Nieuwsblad West Betuwe van 

10 april 2019 en het beleid is op 11 april 2019 in werking getreden; 

 

in het “Kruimelbeleid” is vastgesteld op welke manier de ruimtelijke 

inpasbaarheid van een verzoek wordt beoordeeld aan de hand van 

zogenaamde afwegingscriteria en voor welke categorieën van gevallen 

het college in ieder geval géén gebruik zal maken van haar 

bevoegdheid om af te wijken van het bestemmingsplan; 
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vooruitlopend op een wijziging van het bestemmingsplan is een 

tijdelijke afwijking op grond van het Kruimelbeleid van het huidige 

bestemmingsplan mogelijk; 

 

het college van burgemeester en wethouders in haar vergadering van 

24 november 2020 de intentie heeft uitgesproken mee te werken aan 

het wijzigen van het bestemmingsplan, hiermee is beargumenteerd dat 

de afwijking tijdelijk zal zijn; 

 

aan de initiatiefnemer wordt gevraagd binnen 6 maanden na verlening 

van deze omgevingsvergunning een ontwerpbestemmingsplan aan te 

leveren. Zodra de stukken compleet en ambtelijk akkoord zijn wordt 

het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd; 

 

op 1 december 2020 heeft Stichting Advisering Agrarische 

Bouwplannen (SAAB) aan het college advies uitgebracht (kenmerk 

SAAB 0079770ov20) over de noodzakelijkheid van de uitbreiding voor 

een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en/of -ontwikkeling van het 

bedrijf. De stichting adviseerde om medewerking te verlenen aan de 

uitbreiding van de bedrijfsgebouwen; 

 

uit een eerste onderzoek is gebleken dat er geen doorslaggevende 

planologische beletselen zijn om mee te werken aan onderhavig 

bouwplan; 

 

de locatie ligt in een glastuinbouwconcentratiegebied en op korte 

afstand van de A15. Juist in dit gebied moet het voor 

glastuinbouwbedrijven mogelijk zijn om zich aan te passen aan 

veranderende marktomstandigheden en investeringen te doen; 

 

het kassencomplex is zo groot, dat meer bedrijfsgebouwen ruimtelijk 

verantwoord zijn in te passen; 

 

de gebouwen, op een zeer ruim bouwvlak, worden ingepast in een 

omgeving die –gelet op het feit dat het om een regionaal 

kassencontractiegebied gaat- voornamelijk bestaat uit kassen, 

bedrijfsgebouwen en enkele bedrijfswoningen; 

er naar verwachting geen onevenredige aantasting zal plaatsvinden van 

het woon- en leefmilieu en de gebruiksmogelijkheden van aan-

grenzende gronden; 

 

de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit het bouwplan op 10 december 2020 

positief heeft beoordeeld;  

 

- samengevat -  het bouwplan dat voorziet in het uitbreiden van een 

bedrijfsgebouw met een loods en een koelcel en een nieuwe 

dockshelter met keerwanden en hellingbaan op het perceel Het Nieuwe 

Achterom 12 in Est, voor een termijn van maximaal 10 jaar (wettelijk 

maximale termijn), ruimtelijk inpasbaar wordt geacht, mede vanwege 

dat de uitbreiding op termijn zal worden opgenomen in het 

bestemmingsplan; 

 

aan de overige voorwaarden voor het verlenen van buitenplanse 

afwijking als genoemd in artikel 2.12 eerste lid onder a, nummer 2 

Wabo wordt voldaan; 

 

derhalve op verantwoorde wijze gebruik kan worden gemaakt van de 

buitenplanse afwijkingsmogelijkheid als genoemd in artikel 2.12 eerste 

lid onder a, nummer 2 Wabo, voor de afwijking van het bestemmings-

plan voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw met een loods en een 
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koelcel en een nieuwe dockshelter met keerwanden en hellingbaan op 

het perceel Het Nieuwe Achterom 12 in Est, voor een termijn van 

maximaal 10 jaar; 

 

Conclusie 

U heeft een tijdelijke vergunning aangevraagd voor het uitbreiden van 

de bedrijfsruimte met een koelcel en een loods en het plaatsen van een 

nieuwe dockshelter met keerwanden en hellingbaan op het adres Het 

Nieuwe Achterom 12 in Est. U krijgt de vergunning. 
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 Bijlage 1 
 

Wat is er verder belangrijk?  
 

In deze bijlage staat belangrijke informatie over uw vergunning. Lees 

dit goed voordat u begint met het werk. 

 

Wanneer mag u beginnen? 

De vergunning geldt vanaf de dag na verzending van deze brief. 

 

Maar let op: het kan zijn dat u toch nog niet mag beginnen. Hieronder 

staat wanneer dat zo is. Wij adviseren u daarom pas te beginnen op 

het moment dat de vergunning definitief is.  

 

Als iemand het niet eens is met de vergunning, kan hij/zij ons daarover 

binnen 6 weken een brief sturen. Deze 6 weken beginnen een dag 

nadat wij deze brief hebben verstuurd. U kunt ook zelf een brief sturen 

als u het niet eens bent met de vergunning. Dit noemen wij bezwaar 

maken. Dan kan het gebeuren dat wij een andere beslissing moeten 

nemen. Bijvoorbeeld dat u de vergunning toch niet krijgt. Of dat wij de 

vergunning veranderen. Begint u toch eerder? Dan is dat uw eigen 

risico!  

 

Ook kan iemand aan de rechter vragen om de beslissing over de 

vergunning voorlopig uit te stellen. U kunt ook zelf om uitstel vragen. 

Dat uitstel noemen we een voorlopige voorziening. Vraagt u of iemand 

anders om een voorlopige voorziening? Dan geldt de vergunning pas 

als de rechter dat heeft besloten. 

 

Rechten van anderen 

U heeft een vergunning gekregen. Bedenk daarbij dat anderen rechten 

hebben. Uw buren hebben bijvoorbeeld eigendomsrechten. Deze 

eigendomsrechten gelden voor hun grond, hun woning en hun spullen. 

Uw vergunning verandert deze rechten niet. Dus bij alles wat u doet, 

moet u rekening houden met deze rechten van anderen. Dat kan zelfs 

betekenen dat u uw vergunning niet kunt gebruiken. 

 

Wilt u uw plan veranderen? 

Heeft u een vergunning gekregen en wilt u daarna uw plan veranderen? 

Dan kan het zijn dat de vergunning niet meer geldt. En dat u een 

nieuwe vergunning moet vragen. Bel dan op tijd met de 

Omgevingsdienst Rivierenland via telefoonnummer 0344 - 579314. 

 

Mogen wij de vergunning intrekken? 

Wij mogen de vergunning helemaal of voor een deel intrekken. Wij 

mogen dit in de volgende situaties: 

• Wij kregen van u te weinig of onjuiste gegevens. En we zouden u 

de vergunning niet hebben gegeven als u ons alle of de juiste 

gegevens zou hebben gegeven. 

• U doet dingen die niet in de vergunning staan. 

• U houdt zich niet aan de regels van de vergunning. 

• U stopt een halfjaar of langer met het werk. 

• U bent 3 jaar nadat u de vergunning kreeg nog niet begonnen met 

het werk. 

 

Maakt u gebruik van de openbare weg? 

Wilt u voor werkzaamheden gebruikmaken van de openbare weg? Wilt 

u bijvoorbeeld bouwmaterialen, een container of machines op een weg 

of een trottoir zetten? Dan heeft u daarvoor toestemming nodig. Neem 

hierover op tijd contact met ons op.  
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Doet u het werk in de buurt van een rivier, kanaal of sloot? 

Doet u het werk in de buurt van een rivier, een kanaal of een sloot? 

Neem dan contact op met het waterschap en/of Rijkswaterstaat. Want 

u heeft misschien toestemming van het waterschap en/of 

Rijkswaterstaat nodig om het werk te doen. 

 

Bouwt u iets groots of verhardt u een groot stuk grond? 

Bouwt u in stedelijk gebied iets dat groter is dan 500 m2 of verhardt u 

daar meer dan 500 m2 grond? Of bouwt of verhardt u in landelijk 

gebied meer dan 1500 m2? Dan moet u dat ook doorgeven aan het 

waterschap. Mogelijk moet u er een vergunning voor hebben van het 

waterschap. 

 

Bouwt u iets voor meer dan 50 mensen? 

Bouwt u een gebouw waarin meer dan 50 mensen tegelijkertijd 

aanwezig kunnen zijn? Dat moet u op www.omgevingsloket.nl een 

‘gebruiksmelding’ doen. Dit staat in het Bouwbesluit 2012. 

 

Let op bij slopen en verbouwen 

Gaat u iets slopen of verbouwen? En heeft u dan 10 m3 of meer 

sloopafval? Of komt er asbest vrij? Dan moet u op 

www.omgevingsloket.nl een ‘sloopmelding’ doen. 
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Bijlage 2 
 

Bent u het niet eens met de beslissing? 
 

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken.  

 

Wilt u bezwaar maken? 

Wilt u bezwaar maken tegen onze beslissing? Stuur dan binnen 6 

weken een brief naar de gemeente West Betuwe. Deze 6 weken 

beginnen een dag nadat wij deze brief hebben verstuurd. Stuurt u de 

brief niet op tijd? Dan behandelen we uw bezwaar niet.  

 

Zet in de brief in ieder geval het volgende: 

 Uw naam en adres;  

 De datum; 

 De beslissing waarmee u het niet eens bent; 

 Waarom u het niet met de beslissing eens bent; 

 Uw handtekening;  

 Stuur de brief naar: 

 

gemeente West Betuwe 

Postbus 112  

4190 CC GELDERMALSEN  

 

Zet op de envelop duidelijk het woord ‘Bezwaarschrift’.  

 

Wilt u dat deze beslissing nog niet uitgevoerd kan worden? 

Normaal kan deze beslissing gewoon worden uitgevoerd, terwijl we uw 

bezwaar behandelen. Wilt u dat niet? Bijvoorbeeld omdat onze 

beslissing nu al ernstige gevolgen heeft? Dan kunt u aan de rechter 

vragen om de beslissing voorlopig uit te stellen. Dat heet een 

voorlopige voorziening. 

 

U doet dat zo: 

 U schrijft eerst de brief met uw bezwaar. Hiervan maakt u een 

kopie. 

 Daarna schrijft u nog een brief. Hierin schrijft u waarom u wilt dat 

de beslissing nog niet uitgevoerd kan worden. U vraagt dus om een 

voorlopige voorziening. 

 Stuur de brief waarin u vraagt om uitstel met de kopie van uw 

bezwaar naar: 

 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland 

Team Bestuursrecht 

Postbus 9030 

6800 EM Arnhem 

 

U betaalt kosten 

Let op! U betaalt kosten (griffierecht) als u de rechter vraagt om een 

voorlopige voorziening. Hoeveel u betaalt, hangt af van uw situatie. Op 

www.rechtspraak.nl leest u hier meer over. 
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Uitbreiding van den Burg Paprika's

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RvkefxtXWsud (07 september 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Rho adviseurs Keizerstraat, 21, 7411HD Deventer

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Van Den Burg Paprika RvkefxtXWsud

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

07 september 2021, 15:06 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 55,27 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Uitbreiding bedrijfsgebouw Van Den Burg Paprika's

RvkefxtXWsud (07 september 2021)Resultaten Uitbreiding van den Burg Paprika's

Resultaten
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Locatie
Uitbreiding van

den Burg Paprika's

Emissie
Uitbreiding van

den Burg Paprika's

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mobiele Werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 35,14 kg/j

Verkeer aanleg
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,17 kg/j

Laden Lossen
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Bron 4
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 18,85 kg/j

RvkefxtXWsud (07 september 2021)Resultaten Uitbreiding van den Burg Paprika's

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Uitbreiding van
den Burg Paprika's

Naam Mobiele Werktuigen
Locatie (X,Y) 150292, 429134
NOx 35,14 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

Totaal 10.000 25 14,0 NOx
NH3

35,14 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer aanleg
Locatie (X,Y) 150161, 429772
NOx 1,17 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 400,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 204,0 / jaar NOx
NH3

1,03 kg/j
< 1 kg/j

Naam Laden Lossen
Locatie (X,Y) 150275, 429149
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RvkefxtXWsud (07 september 2021)Resultaten Uitbreiding van den Burg Paprika's

Resultaten
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Naam Bron 4
Locatie (X,Y) 150186, 429772
NOx 18,85 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 10,0 / etmaal NOx
NH3

18,85 kg/j
< 1 kg/j

RvkefxtXWsud (07 september 2021)Resultaten Uitbreiding van den Burg Paprika's

Resultaten

pagina 5/6



Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210525_2040287d5b

Database versie 2020_20210713_c09c249ebe

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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Resultaat	van	de	check	gedaan	op	17-09-2021

Digitale	watertoets	in
De	watertoets	helpt	u	om	aan	de	hand	van	de	locatie	van	uw	ruimtelijke	plan	en	een
aantal	vragen	te	toetsen	of	u	de	belangen	van	het	Waterschap	raakt.	Indien	dit	het
geval	is 	krijgt	u	tekst	en	uitleg	over	het	vervolg	proces.

VOOR	DE	ACTIVITEIT	DIGITALE	WATERTOETS	IN	DE	GEMEENTE	IS	OP	BASIS	VAN	DE
GEGEVEN	ANTWOORDEN	NODIG:

1.	 Normale	procedure

2.	 a_watergangen

3.	 a_watergangen_zone

OP	BASIS	VAN	ONDERSTAANDE	LOCATIE
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VRAGEN	EN	ANTWOORDEN	UIT	DE	CHECK

1.	 Gaat	het	plan	uits luitend	over	functiewijziging	van	bestaande	bebouwing	zonder
fys ieke	aanpassing	van	bebouwing	en	ruimte?

nee

2.	 Is 	het	totale	plangebied	groter	dan	3500	m²	?

ja

3.	 Gaat	het	plan	over	activiteiten	die	kunnen	leiden	tot	verontreiniging	van	het
oppervlaktewater?	(Bij	twijfel:	vink	'ja'	aan)

nee

4.	 a_watergangen

ja

5.	 a_watergangen_zone

ja

6.	 b_watergangen_met_zonering

nee

7.	 c_watergangen_met_zonering

nee

8.	 buitenbeschermingszone_waterkering

nee

9.	 kern_en_beschermingszone_waterkering

nee

10.	 pers leidingen

nee

11.	 rioolgemaal

nee
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12.	 rioolwaterzuivering

nee

13.	 Wegen

nee
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1.	 Normale	procedure

Wateradvies	Normale	procedure
Uit	de	watertoets	blijkt	dat	u	de	gangbare	watertoetsprocedure	moet	volgen.	Dit
betekent	dat	er	nader	overleg	plaats	moet	vinden	met	Waterschap	Rivierenland.	Het
waterschap	wil	vroegtijdig	met	u	meedenken,	u	informeren	en	u	adviseren	over	de
waterhuishoudkundige	aspecten	van	uw	plan.	Het	waterschap	beoordeelt	of	het
waterbelang	voldoende	gewaarborgd	is .	Deze	uitgangspuntennotitie	is 	onderdeel
van	de	watertoetsprocedure.

Wat	moet	ik	doen?
Deze	uitgangspuntennotitie	vormt	de	start	voor	uw	overleg	met	het	waterschap.	De
notitie	is 	automatisch	opgesteld	op	basis 	van	uw	antwoorden	en	uw	ingetekende
plangebied.	Waterschap	Rivierenland	geeft	in	deze	uitgangspuntennotitie	aan	welke
wateraspecten	van	belang	zijn	voor	uw	ruimtelijke	plan.	De	gemeente	draagt	ook
zorg	voor	aspecten	van	de	waterhuishouding.	Daarom	is 	het	belangrijk	om	uw	plan
ook	met	hen	af	te	stemmen.	U	kunt	contact	opnemen	met	uw	accountmanager	van
Waterschap	Rivierenland	voor	overleg.	U	vindt	deze	contactgegevens	hier:
https://www.waterschaprivierenland.nl/accountmanagers-waterschap-rivierenland-
gemeente

Beleid	Waterschap	Rivierenland
Het	waterbeheerprogramma	is 	bepalend	voor	het	beleid	van	Waterschap
Rivierenland	en	wordt	iedere	zes	jaar	geactualiseerd.	Het	plan	omvat	alle
watertaken	van	het	waterschap	op	gebied	van	waterveiligheid,	afvalwaterzuivering,
schoon	en	voldoende	water.	Daarnaast	beschikt	het	waterschap	over	een
verordening:	de	Keur.	In	de	Keur	staan	regels 	voor	de	bescherming	van	onder
andere	waterkeringen,	watergangen	en	bijhorende	kunstwerken.	In	de
Alblasserwaard	en	de	Vijfheerenlanden	beheert	het	waterschap	ook	wegen	buiten
de	bebouwde	kom	(geen	Rijks-	of	provinciale	wegen).	Hier	is 	de	Keur	ook	op	van
toepassing.	De	werkzaamheden	in	of	nabij	de	watergangen,	waterkeringen	en
wegen	in	beheer	bij	het	waterschap	worden	getoetst	aan	de	regels 	in	de	Keur.	Voor
het	uitvoeren	van	werkzaamheden	kan	een	watervergunning	nodig	zijn.

Klimaatadaptatie
Water	en	ruimtelijke	ordening	zijn	onlosmakelijk	met	elkaar	verbonden,	zeker	in	ons
veranderende	klimaat.	Extreme	buien	worden	steeds	vaker	afgewisseld	met
perioden	van	droogte.	We	blijven	ernaar	streven	om	voldoende	water	van	voldoende
kwaliteit	beschikbaar	te	hebben.	Het	waterschap	heeft	samen	met	de	gemeenten
de	taak	om	te	zorgen	voor	een	klimaatbestendige	inrichting	van	onze	leefomgeving.
Dit	kunnen	we	niet	alleen.	U	kunt	een	bijdrage	leveren	door	uw	plan	zo
klimaatbestendig	mogelijk	in	te	richten.	Denk	bijvoorbeeld	aan	groene	daken	of
natuurvriendelijke	oevers.	De	kwaliteit	van	de	leefomgeving	of	de	biodivers iteit	kan
zo	worden	vergroot.	Op	de	website	https://bouwadaptief.nl/	kunt	u	zich	laten
inspireren	door	klimaatadaptatieve	projecten	en	vindt	u	een	overzicht	van	mogelijke
maatregelen.

DETAILS
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Grondwater
Waterschap	Rivierenland	is 	verantwoordelijk	voor	het	waterpeil	in	s loten	en	vaarten.
Dit	peil	heeft	indirect	effect	op	het	grondwaterpeil.	Gemeenten	moeten	overlast
door	te	veel	of	te	weinig	grondwater	beperken.	Particulieren	zijn	verantwoordelijk
voor	het	grondwater	op	hun	perceel.

Drooglegging
Drooglegging	is 	de	maat	waarop	het	maaiveld,	het	straatniveau	of	het	bouwpeil
boven	het	oppervlaktewaterpeil	ligt.	We	adviseren	voor	het	maaiveld	een
drooglegging	van	0,70	meter,	voor	het	straatpeil	een	drooglegging	van	1,00	meter
en	voor	het	bouwpeil	een	drooglegging	van	1,30	meter.	Zo	voorkomt	u	overlast
door	grondwater.	We	adviseren	om	onderzoek	te	doen	in	gebieden	waar	overlast
door	grondwater	bekend	is 	of	waar	hoge	grondwaterstanden	voorkomen.	U	kunt
maatregelen	nemen	om	overlast	te	voorkomen.	Voorbeelden	van	maatregelen	zijn
het	ophogen	van	het	maaiveld	of	bouwen	zonder	kruipruimte.

Infiltreren
Het	is 	wenselijk	dat	uw	plan	grondwaterneutraal	is .	Dit	kan	door	hemelwater	te
infiltreren.	U	houdt	zo	water	vast	voor	drogere	perioden.	Dit	kan	alleen	in	gebieden
waar	de	grondwaterstanden	en	de	bodemopbouw	dat	toelaten.	Het	zijn	de	hogere
gronden	met	een	goede	doorlatendheid.	Onze	accountmanager	kan	u	hierover
adviseren.	Met	een	infiltratieonderzoek	kunt	u	(laten)	onderzoeken	of	en	op	welke
wijze	infiltratie	kan	plaatsvinden.

Watercompensatie
Aanleg	van	nieuw	verhard	oppervlak	leidt	tot	versnelde	afvoer	van	hemelwater	naar
watergangen.	Om	te	voorkomen	dat	hierdoor	wateroverlast	ontstaat,	kan	aanleg
van	extra	waterberging	noodzakelijk	zijn.	Zo	wordt	het	verlies	van	berging	in	de
bodem	gecompenseerd.	Het	is 	mogelijk	dat	u	voor	een	eenmalige	vrijstelling	van	de
compensatieplicht	in	aanmerking	komt.	De	eenmalige	vrijstelling	geldt	bij	een
toename	in	verharding	van	minder	dan	500	m²	in	stedelijk	gebied	en	minder	dan
1500	m²	in	landelijk	gebied.	Zo	voorkomen	we	dat	individuele	bewoners	moeten
compenseren	voor	voorzieningen	zoals 	serres,	tuinschuurtjes,	etc.	Op	sommige
locaties	is 	het	onwenselijk	om	de	vrijstelling	in	te	zetten,	omdat	bijvoorbeeld	de
waterhuishoudkundige	s ituatie	dan	zou	vers lechteren.	Compenserende
waterberging	is 	dan	wel	nodig.	Bespreek	dit	met	de	betreffende	accountmanager
van	het	waterschap.
Is 	de	toename	in	verharding	groter	dan	500	m²	in	stedelijk	gebied	of	groter	dan
1500	m²	in	landelijk	gebied	dan	is 	het	mogelijk	dat	de	vrijgestelde	oppervlaktes	in
mindering	worden	gebracht.	Neemt	in	uw	plan	de	verharding	bijvoorbeeld	toe	met
600	m²	in	stedelijk	gebied,	dan	hoeft	u	met	de	vrijstelling	maar	voor	100	m²	te
compenseren.	We	gaan	ervan	uit	dat	gemeenten	en	organisaties	deze	vrijstelling	op
een	eerder	moment	binnen	ons	beheergebied	hebben	ingezet.	Z ij	hebben	hier	dan
geen	recht	meer	op	hebben.	U	kunt	contact	opnemen	met	de	afdeling	vergunningen
(vergunningen@wsrl.nl)	van	het	waterschap	om	deze	vrijstelling	aan	te	vragen.	U
moet	compenserende	maatregelen	nemen	als 	u	niet	in	aanmerking	komt	voor	de
vrijstelling	of	als 	u	de	vrijgestelde	oppervlaktes	overschrijdt.	U	zult	daarover	nadere
afspraken	moeten	maken.	Bespreek	dit	met	uw	accountmanager	van	het
waterschap.
Berekenen	benodigde	watercompensatie	De	benodigde	ruimte	voor	waterberging
wordt	berekend	op	basis 	van	de	toename	van	verhard	oppervlak,	maatgevende
regenbuien	en	de	maximaal	toelaatbare	peilstijging	in	de	watergangen.	De
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vuistregel	is 	dat	er	436m³	waterberging	nodig	is 	per	hectare	nieuw	verhard
oppervlak.	De	maximaal	toelaatbare	peilstijging	bedraagt	0,20	meter	in	het	gebied
Alblasserwaard	en	Vijfheerenlanden.	In	de	rest	van	het	beheergebied	van
Waterschap	Rivierenland	geldt	een	maximaal	toelaatbare	peilstijging	van	0,30	meter.
Dit	geldt	voor	plannen	met	een	toename	van	verhard	oppervlak	tot	5.000	m2.	De
vuistregel	geldt	alleen	bij	waterberging	in	open	water	en	als 	er	geen	sprake	is 	van
complicerende	zaken	(bijvoorbeeld	kwel).
In	stedelijk	gebied	kan	waterberging	ook	worden	gerealiseerd	via	een
waterbergingsbank	(indien	beschikbaar).	Plannen	met	een	toename	van	het	verhard
oppervlak	in	stedelijk	gebied	tot	1500	m2	komen	hiervoor	in	aanmerking.
Voor	plannen	met	meer	dan	5000m²	extra	verharding	wordt	een	aparte	berekening
gevraagd.	Dit	geldt	ook	voor	plannen	die	waterhuishoudkundig	complex	zijn.	Hierbij
worden	de	volgende	berekeningsuitgangspunten	gehanteerd:	•	De	maatgevende
afvoer	door	de	watergangen	is 	1,5	l/s /u.	Dit	is 	ook	de	afvoer	die	de	watergangen	in
het	landelijk	gebied	nog	net	aankunnen.	•	Bij	een	regenbui	die	eenmaal	per	100	jaar
kan	voorkomen	met	10%	opslag	vanwege	de	klimaatverandering	(T=100+10%)	mag
er	geen	inundatie	optreden.	•	Bij	een	regenbui	die	eenmaal	per	10	jaar	optreedt
met	10%	opslag	vanwege	klimaatverandering	(T=10+10%)	moet	er	voor	het
straatpeil	nog	een	drooglegging	van	1,00	m	zijn	ten	opzichte	van	zomerpeil.
Voorkeursvolgorde	aanleg	watercompensatie	Bij	de	keuze	van	het	soort
bergingsvoorziening	hanteert	het	waterschap	de	voorkeursvolgorde	vasthouden-
bergen-afvoeren:
•	Hergebruik	en/of	vasthouden	Hierbij	wordt	het	hemelwater	binnen	het	plangebied
verzameld	en	komt	niet	(direct)	in	het	oppervlaktewater	terecht.	Dit	kan	bijvoorbeeld
met	groene	polderdaken	en	wadi’s .	Het	ontwerp-,	beheer-	en	onderhoudsaspect
spelen	een	belangrijke	rol	bij	deze	voorzieningen.	De	initiatiefnemer	dient
aantoonbaar	te	maken	dat	de	gerealiseerde	berging	kan	blijven	functioneren.	Op
hoge	zandgronden	met	een	lage	grondwaterstand	heeft	infiltratie	onze	voorkeur.	De
gemiddelde	hoogste	grondwaterstand	(GHG)	komt	niet	hoger	dan	50	cm	onder	het
maaiveld.	U	kunt	de	attentiekaart	infiltratie	met	daarop	kansrijke	gebieden	voor
infiltratie	bij	onze	accountmanager	opvragen.	Buiten	deze	gebieden	is 	infiltratie	ook
mogelijk,	zolang	de	gemiddelde	hoogste	grondwaterstand	niet	hoger	komt	dan	50
cm	onder	maaiveld.	In	kwelgevoelige	gebieden	hanteren	we	de	gemiddeld	hoogste
stijghoogte,	omdat	het	grondwater	in	de	winter	(als 	de	rivierstanden	hoog	zijn)
hoger	onder	het	maaiveld	komt.	De	gemiddeld	hoogste	stijghoogte	mag	niet	hoger
komen	dan	50	cm	onder	maaiveld.	Infiltratie	vindt	bij	voorkeur	plaats	in	de
openbare	ruimte	(openbaar	groen,	bermen,	etc.).	In	overleg	met	de
accountmanager	kan	hiervan	worden	afgeweken.
•	Bergen	Onder	bergen	verstaan	we	de	opvang	van	hemelwater	in	het
oppervlaktewater.	Het	hemelwater	van	het	plangebied	wordt	opgevangen	in	het
oppervlaktewater.	Hier	heeft	het	graven	van	nieuw	oppervlaktewater	de	voorkeur
boven	het	vergroten	van	bestaand	water.	Bij	gebruik	van	bestaand	water	gaat	de
voorkeur	uit	naar	watergangen	die	niet	door	Waterschap	Rivierenland	worden
onderhouden.	In	het	algemeen	geldt	dat	compensatie	in	B-watergangen	de	voorkeur
heeft	boven	compensatie	in	A-watergangen.	Als 	de	aanvrager	kan	aantonen	dat
compensatie	in	een	B-	of	A-water	redelijkerwijs 	niet	mogelijk	is ,	kan	het	waterschap
ook	compensatie	in	bestaande	of	nieuwe	C-wateren	toelaten.
Bij	aanleg	of	aanpassing	van	watergangen	is 	het	van	belang	rekening	te	houden
met	de	bereikbaarheid	voor	onderhoud,	in-	en	uitlaatplaatsen	voor	maaiboten	en
opslagmogelijkheden	voor	s lootvuil	en	kroos.	Om	water	van	voldoende
waterkwaliteit	te	houden	(of	krijgen),	is 	ook	het	zelfreinigend	vermogen	van	het
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watersysteem	van	belang.	Dit	wordt	bevorderd	door	rekening	te	houden	met
voldoende	waterdiepte	(streven	is 	1	meter	of	juist	droogvallend)	en	voldoende
oevervegetatie	(taludschuinte	minimaal	1:2	of	flauwer).	Hierbij	wordt	hemelwater
afgevoerd	via	de	riolering.
•	Afvoeren	Hierbij	wordt	hemelwater	afgevoerd	via	de	riolering.
Waterkwaliteit	Hieronder	volgt	een	aantal	algemene	aandachtspunten	die	gelden
voor	verschillende	ruimtelijke	ontwikkelingen:	•	Gebruik	geen	uitlogende	materialen
zoals 	zink	of	koper.	Zo	komen	deze	materialen	niet	in	de	s loot	terecht.	Gebruikt	u
wel	uitlogende	materialen,	dan	mag	het	dakwater	niet	rechtstreeks	op	de	s loten
worden	geloosd.	•	Bladeren	van	bladverliezende	bomen	langs	het	water	komen
vaak	in	het	water	terecht.	Dit	kan	de	waterkwaliteit	negatief	beïnvloeden.	U	kunt	de
hoeveelheid	bladafval	in	de	watergang	beperken	door	rekening	te	houden	met	de
plaats ing	van	bomen.	•	Neem	de	ecologische	waarde	mee	in	het	ontwerp	van	een
watergang,	wadi,	etc.	Door	aandacht	te	hebben	voor	de	ecologische	waarde,
vergroot	u	deze	zonder	al	te	veel	moeite.

Waar	moet	ik	op	letten?

Achtergrondinformatie
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2.	 a_watergangen

A-watergang
In	het	plangebied	ligt	een	A-watergang	of	een	beschermingszone	van	een	A-
watergang.	We	vragen	u	A-watergangen	op	te	bestemmen	als 	water.	De
beschermingszone	van	de	watergangen	hoeft	niet	te	worden	bestemd.	Voor	de
boezemgebied	op	het	winterbed	verzoeken	we	de	dubbelbestemming	Waterstaat	-
Waterberging	op	te	nemen."

Wat	moet	ik	doen?

Waar	moet	ik	op	letten?

Achtergrondinformatie

DETAILS
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3.	 a_watergangen_zone

A-watergang
In	het	plangebied	ligt	een	A-watergang	of	een	beschermingszone	van	een	A-
watergang.	We	vragen	u	A-watergangen	op	te	bestemmen	als 	water.	De
beschermingszone	van	de	watergangen	hoeft	niet	te	worden	bestemd.	Voor	de
boezemgebied	op	het	winterbed	verzoeken	we	de	dubbelbestemming	Waterstaat	-
Waterberging	op	te	nemen."

Wat	moet	ik	doen?

Waar	moet	ik	op	letten?

Achtergrondinformatie

DETAILS
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

het bestemmingsplan'Het Nieuwe Achterom 12 te Est' met identificatienummer 

NL.IMRO.1960.ESTNieuweAchter12-VSG1 van de gemeente West Betuwe;

De begrippen, voor zover relevant voor dit bestemmingsplan, het bestemmingsplan , Buitengebied Neerijnen, 

veegplan 2017 vastgesteld 6 december 2018, zijn van overeenkomstige toepassing.
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Artikel 2  Wijze van meten

2.1  de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens

de kortste afstand van het verticale vlak in de zijdelingse perceelsgrens tot enig punt van het op dat 

bouwperceel voorkomende bouwwerk;

2.2  bebouwd oppervlak van een bouwperceel

de oppervlakte van alle op een bouwperceel aanwezige bouwwerken tezamen;

2.3  het bebouwingspercentage

het oppervlak dat met bouwwerken is bebouwd, uitgedrukt in procenten van de oppervlakte van het 

bouwperceel, voor zover dat is gelegen binnen de bestemming, of binnen een in de planregels nader aan te 

duiden gedeelte van die bestemming;

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil verticaal tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk, geen gebouw 

zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard 

daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.5  de lengte, breedte en diepte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse hoofdgevelvlakken en/of de harten van gemeenschappelijke scheidingsmuren;

2.6  de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een daarmee gelijk te stellen 

constructiedeel;

2.7  de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.8  de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 

gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.9  peil

a. voor bouwwerken, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van die weg ter 

plaatse van de hoofdtoegang vermeerderd met 0,20 m;

b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende maaiveld of het afgewerkte bouwterrein 

vermeerderd met 0,20 m.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. grondgebonden agrarische bedrijven, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw' 

tevens een glastuinbouwbedrijf is toegestaan;

b. hobbymatige grondgebonden agrarische activiteiten;

c. één bedrijfswoning, tenzij anders is aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal 

wooneenheden', met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' geen 

bedrijfswoning is toegestaan;

d. aan-huisgebonden-beroepen en bedrijven;

e. kleinschalig kamperen;

f. de huisvesting van seizoensarbeiders;

g. bed and breakfast;

h. dagrecreatie;

i. tuinen, erven en verhardingen;

j. parkeervoorzieningen;

k. groenvoorzieningen;

l. nutsvoorzieningen;

m. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

n. evenementen;

o. kaststation ter plaatse van de aanduiding 'Nutsvoorziening'.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemeen

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:

a. Per bouwvlak mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van één agrarisch bedrijf worden gebouwd. Indien 

tussen bouwvlakken de aanduiding 'relatie' is opgenomen, worden deze bouwvlakken aangemerkt als één 

bouwvlak.

b. De afstand van gebouwen tot de perceelsgrenzen met derden mag niet minder bedragen dan 5 m.

c. De afstand van kassen tot de perceelsgrenzen met derden niet minder mag bedragen dan 2 m.

3.2.2  Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen, niet zijnde kassen, gelden de volgende regels:

a. Bedrijfsgebouwen mogen uitsluitend binnen het aangeduide bouwvlak worden gebouwd.

b. De afstand van bedrijfsgebouwen tot de voorgevellijn van de bedrijfswoning mag niet minder bedragen dan 

3 m. In het geval geen bedrijfswoning aanwezig is, mag de afstand van bedrijfsgebouwen tot de as van de 

weg niet minder bedragen dan 18 m.

c. Ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw' mag:
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1. de gezamenlijke oppervlakte van bedrijfsgebouwen ten behoeve van verduurzaming ten hoogste 2.000 

m2 bedragen;

2. de gezamenlijke oppervlakte van de overige bedrijfsgebouwen ten hoogste 4.000 m2 bedragen;

d. De goothoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan 7 m;

e. De bouwhoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan 11 m;

f. De bouwhoogte van bedrijfsgebouwen ten behoeve van verduurzaming mag niet meer bedragen dan 12,5 m.

3.2.3  Kassen

Voor het bouwen van kassen, niet zijnde teeltondersteunende kassen, gelden de volgende regels:

a. Kassen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw'.

b. De afstand van bedrijfsgebouwen tot de voorgevellijn van de bedrijfswoning mag niet minder bedragen dan 

3 m. In het geval geen bedrijfswoning aanwezig is, mag de afstand van bedrijfsgebouwen tot de as van de 

weg niet minder bedragen dan 18 m.

c. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 8 m.

d. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 9 m.

e. De afstand tot woningen/ bedrijfswoningen op naastgelegen percelen mag niet minder bedragen dan 30 m.

3.2.4  Bedrijfswoningen

Bedrijfswoningen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak, mits voldaan is aan de volgende 

voorwaarden:

a. Het aantal bedrijfswoningen mag niet meer bedragen dan één per bouwvlak, tenzij anders is aangeduid ter 

plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden', met dien verstande dat ter plaatse van de 

aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' geen bedrijfswoning is toegestaan.

b. De voorgevel van de bedrijfswoning moet worden gesitueerd in de voorgevelrooilijn, dan wel op een 

afstand van maximaal 3 m daarachter. Indien toepassing van deze regel ertoe leidt dat de afstand van de 

bedrijfswoning tot de as van de weg minder dan 15 meter bedraagt, geldt in afwijking van deze regel dat de 

afstand van de bedrijfswoning tot de as van de weg minimaal 15 m en maximaal 18 meter dient te bedragen.

c. De inhoud van de bedrijfswoning mag niet meer dan 800 m³ bedragen.

d. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte 

(m)' anders is weergegeven;

e. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum 

bouwhoogte (m)' anders is weergegeven.

3.2.5  Aan- en uitbouwen bij bedrijfswoningen 

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

a. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.

b. Bijgebouwen en overkappingen dienen op een afstand van ten minste 3 m achter de voorgevellijn van de 

bedrijfswoning te worden gebouwd.

c. De maximale gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen mag niet meer bedragen dan 

150 m².

d. De goothoogte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3 m.

e. In afwijking van het bepaalde b, mag op de gronden voor de voorgevellijn per woning één aanbouw, zoals 

een portaal of erker worden gebouwd, met dien verstande dat:

f. de oppervlakte niet meer mag bedragen dan maximaal 6 m²;
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g. de diepte niet meer mag bedragen dan 1,5 m;

h. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 m;

i. de breedte niet meer mag bedragen dan 50% van de gevel.

3.2.6  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen het bouwvlak

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen het bouwvlak gelden de volgende regels:

a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande dat 

de bouwhoogte voor de voorgevellijn van de bedrijfswoning niet meer mag bedragen dan 1 m.

b. De bouwhoogte van poeren en poorten mag niet meer bedragen dan 2 m.

c. De bouwhoogte van installaties mag niet meer bedragen dan 12 m.

d. De bouwhoogte van energievoorzieningen ten behoeve van glastuinbouwbedrijven mag niet meer bedragen 

dan 12 m.

3.2.7  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten het bouwvlak

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten het bouwvlak gelden de volgende regels:

a. De bouwhoogte van poeren en poorten mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande dat een poer 

vierkant dient te zijn en dat de oppervlakte per poer niet meer dan 1 m2 mag bedragen.

b. De hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1 m.

c. Het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is toegestaan, mits:

1. de hoogte niet meer bedraagt dan 3 m;

2. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 10 m2.

3.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van:

a. het bepaalde in 3.2.2 onder a voor het bouwen van hulpgebouwen buiten het bouwvlak onder de volgende 

voorwaarden:

1. het aantal hulpgebouwen mag niet meer bedragen dan één per hectare;

2. de afstand van het hulpgebouw tot bouwvlakken van derden mag niet minder bedragen dan 30 m;

3. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 20 m2;

4. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 2,5 m

5. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 m;

6. er sprake is van een landschappelijk inpassing;

b. het bepaalde in 3.2.2 onder a voor het bouwen van veldschuren buiten het bouwvlak onder de volgende 

voorwaarden:

1. het aantal veldschuren mag niet meer bedragen dan één per hectare;

2. de afstand van het hulpgebouw tot bouwvlakken van derden mag niet minder bedragen dan 30 m;

3. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 40 m2;

4. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 4 m

5. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m;

6. er sprake is van een landschappelijk inpassing.

c. het bepaalde in 3.2.2 onder c ten behoeve van het bouwen van bedrijfsgebouwen op gronden binnen de 

aanduiding 'glastuinbouw' tot maximaal 20% van het bouwvlak tot een maximum van 6.000 m2, onder de 

volgende voorwaarde:
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1. de afwijking dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en/of 

-ontwikkeling van het bedrijf. Vooraf dient hieromtrent advies ingewonnen te worden bij een ter zake 

deskundige.

d. het bepaalde in lid 3.2.2 sub d voor een goothoogte tot maximaal 7,5 m, onder de volgende voorwaarde:

1. De afwijking dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en/of 

-ontwikkeling van het bedrijf. Vooraf dient hieromtrent advies ingewonnen te worden bij een ter zake 

deskundige.

e. het bepaalde in lid 3.2.3 sub c en d voor een goothoogte tot maximaal 7 m en een bouwhoogte tot maximaal 

8 m, mits de afwijking noodzakelijk is voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en/of -ontwikkeling 

van het bedrijf. Vooraf dient hieromtrent advies ingewonnen te worden bij een ter zake deskundige.

f. het bepaalde in lid 3.2.6 ten behoeve van de bouwhoogte van installaties en energievoorzieningen tot 

maximaal 15 m.

3.4  Specifieke gebruiksregels

3.4.1  Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen:

a. boomgaarden binnen een afstand van 50 m tot (bedrijfs)woningen, sport- en recreatievoorzieningen en 

maatschappelijke voorzieningen, behoudens bestaande en vervanging van bestaande boomgaarden.

b. het gebruik van meer dan één bouwlaag van een bouwwerk voor het houden van dieren;

c. het opslaan van goederen van derden en het stallen van caravans;

d. het gebruik van bijgebouwen bij een woning als zelfstandige woningen en als afhankelijke woonruimte;

e. het gebruiken of laten gebruiken van een bedrijfswoning als burger-/plattelandswoning;

f. mestverwerking;

g. grootschalige opslag van aardoliehoudende vloeistoffen of schadelijke stoffen.

3.4.2  Aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven

Binnen de bestemming 'Agrarisch' is de uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven toegestaan 

als nevengeschikte activiteit, waarbij de volgende regels van toepassing zijn:

a. De omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 40% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de 

bebouwing tot een maximum van 50 m2.

b. De activiteit dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de woonomgeving waarbij geldt dat deze past in 

milieucategorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten.

c. Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen 

onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken.

d. Detailhandel is niet toegestaan.

e. De activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.

3.4.3  Kleinschalig kamperen

a. Kleinschalig kamperen is toegestaan, waarbij maximaal 15 standplaatsen tot maximaal 3.000 m2 is toegestaan 

binnen of aansluitend aan het bouwvlak.

b. Binnen het bouwvlak is maximaal 75 m2 aan sanitaire voorzieningen toegestaan.
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3.4.4  Bed and Breakfast

Bed and breakfast is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

a. Voorzieningen voor bed & breakfast zijn uitsluitend toegestaan binnen de bestaande bebouwing.

b. De exploitatie van de bed & breakfast wordt uitgeoefend door de hoofdbewoner van de woning.

c. Per woning is sprake van niet meer dan 3 bed & breakfast eenheden tot een oppervlakte van maximaal 150 

m2.

d. De woonfunctie van de woning blijft behouden.

e. Parkeren geschiedt op eigen terrein.

3.4.5  Huisvesting seizoenarbeiders in bedrijfsgebouwen

De vestiging van seizoensarbeiders binnen bestaande bedrijfsgebouwen is toegestaan, waarbij moet worden 

voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. De voor bewoning ingerichte gebouwen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het bedrijfsmatig 

verschaffen van nachtverblijf aan werknemers binnen het teeltseizoen die binnen het bedrijf waar ze 

gehuisvest zijn werkzaamheden verrichten.

b. Er mogen niet meer dan 12 seizoenarbeiders per bedrijf gehuisvest worden.

c. De oppervlakte ten behoeve van de huisvesting van seizoenarbeiders mag niet meer bedragen dan 200 m2.

d. In afwijking van het bepaalde onder b en c mag het aantal seizoensarbeiders en de oppervlakte ten behoeve 

van de huisvesting van seizoensarbeiders ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - 

huisvesting werknemers' niet meer bedragen dan bestaand.

e. De huisvesting bedraagt niet meer dan 6 maanden per kalenderjaar en bij glastuinbouwbedrijven ter plaatse 

van de aanduiding 'glastuinbouw' 10 maanden per kalenderjaar, waarbij er op jaarbasis minimaal 2 

aaneengesloten maanden de huisvesting moet zijn onderbroken.

f. Er mag geen sprake zijn van zelfstandige bewoning dan wel zelfstandige wooneenheden.

3.4.6  Evenementen

Evenementen zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden:

a. Er mag per terrein per jaar één maal een evenement worden georganiseerd. 

b. Het parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden.

c. Het evenement dient te voldoen aan het gemeentelijk beleid.

d. Er mag geen sprake zijn van aantasting van natuur- en landschapswaarden.

e. De duur van een evenement, inclusief op- en afbouwen mag niet meer bedragen dan 5 dagen.

3.5  Afwijken van de gebruiksregels

3.5.1  Afwijken nevenfuncties

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.1 en 3.4 ten behoeve van 

de uitoefening van nevenfuncties bij het agrarisch bedrijf, met dien verstande, dat:

a. De gezamenlijke vloeroppervlakte aan niet-agrarische activiteiten niet meer bedraagt dan 50% van het 

bebouwde oppervlak tot een maximum van 350 m², met uitzondering van agrarische bedrijven ter plaatse 

van de aanduiding 'overige zone - oeverwal - stroomrug' waarbij de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 

700 m2.

b. Nevenfuncties uitsluitend zijn toegestaan binnen de bestaande bebouwing.

c. De uitoefening van de nevenfunctie geen nadelige invloed heeft op de afwikkeling van het verkeer en/of 
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niet leidt tot een onaanvaardbare parkeerdruk.

d. Er geen buitenopslag voor de nevenfunctie plaatsvindt.

e. De agrarische bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische bedrijven mogen 

niet worden beperkt.

f. De afwijking gepaard gaat met een landschappelijke inpassing op basis van een door het bevoegd gezag 

goedgekeurd erfbeplantingsplan.

g. De omgevingsvergunning is niet strijdig met de belangen van relevante risicobronnen en het groepsrisico 

wordt afgewogen in het licht van een aanvaardbaar verblijfsklimaat.

h. De volgende nevenfuncties zijn toegestaan:

1. kleinschalige detailhandel tot maximaal 50 m2 verkoopvloeroppervlakte;

2. kleinschalige horeca, tot maximaal 50 m² en een bijbehorend terras tot maximaal 100 m2;

3. vakantieappartementen, waarbij maximaal 3 eenheden zijn toegestaan tot maximaal 195 m2;

4. trekkershutten tot een totaal maximaal oppervlak van 60 m2;

5. productiegebonden detailhandel inclusief opslag tot maximaal 50 m2 verkoopvloeroppervlakte;

6. dagrecreatie, waarbij de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 500 m2 en 750 m2 ter plaatse van de 

aanduiding 'overige zone - oeverwal - stroomrug';

7. zorgfunctie, waarbij de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 250 m2 en 375 m2 ter plaatse van de 

aanduiding 'overige zone - oeverwal - stroomrug';

8. statische binnenopslag, waarbij de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 1.000 m2 en 1.500 m2 ter 

plaatse van de aanduiding 'overige zone - oeverwal - stroomrug';

9. semi agrarische bedrijvigheid, waarbij de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 400 m2 en 600 m2 ter 

plaatse van de aanduiding 'overige zone - oeverwal - stroomrug'

10. niet agrarische bedrijvigheid, waarbij de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 400 m2 en 600 m2 ter 

plaatse van de aanduiding 'overige zone - oeverwal - stroomrug'.

i. Cumulatie van nevenfuncties, met uitzondering van statische binnenopslag en kleinschalig kamperen, is 

toegestaan tot maximaal 50% van de bedrijfsbebouwing, waarbij de oppervlakte niet meer mag bedragen 

dan 350 m2 en 700 m2 ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - oeverwal - stroomrug'.

3.5.2  Afwijken kleinschalig kamperen

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.4.3 ten behoeve van 

extra standplaatsen, waarbij maximaal 25 standplaatsen tot maximaal 5.000 m2 is toegestaan binnen of 

aansluitend aan het bouwvlak, mits:

a. Sprake is van een landschappelijke inpassing.

b. De omgevingsvergunning is niet strijdig met de belangen van relevante risicobronnen en het groepsrisico 

wordt afgewogen in het licht van een aanvaardbaar verblijfsklimaat.

3.5.3  Afwijken ten behoeve van huisvesting seizoensarbeiders in bedrijfsgebouwen en/of logiesgebouwen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in 3.4.5, waarbij moet worden voldaan 

aan de volgende voorwaarden:

a. De voor bewoning ingerichte gebouwen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het bedrijfsmatig 

verschaffen van nachtverblijf aan werknemers binnen het teeltseizoen die binnen het bedrijf waar ze 

gehuisvest zijn werkzaamheden verrichten.

b. De noodzaak dient aangetoond te zijn door een advies van een ter zake deskundige.
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c. Er mogen niet meer dan 32 seizoenarbeiders per bedrijf gehuisvest worden.

d. De oppervlakte ten behoeve van de huisvesting van seizoenarbeiders mag niet meer bedragen dan 400 m2.

e. De huisvesting bedraagt niet meer dan 6 maanden per kalenderjaar en bij glastuinbouwbedrijven ter plaatse 

van de aanduiding 'glastuinbouw' 10 maanden per kalenderjaar, waarbij de huisvesting op jaarbasis minimaal 

2 aaneengesloten maanden moet zijn onderbroken.

f. Er mag geen sprake zijn van zelfstandige bewoning dan wel zelfstandige wooneenheden.

g. De omgevingsvergunning is niet strijdig met de belangen van relevante risicobronnen en het groepsrisico 

wordt afgewogen in het licht van een aanvaardbaar verblijfsklimaat.

3.5.4  Afwijken ten behoeve van de huisvesting van seizoensarbeiders in woonunits en / of stacaravans

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in 3.4.5 voor het huisvesten van 

seizoensarbeiders in woonunits en/of stacaravans, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. Er is aangetoond dat huisvesting binnen de bestaande bebouwing niet mogelijk is.

b. De afwijking dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en/of -ontwikkeling 

van het bedrijf. In geval de afwijking meer dan 12 seizoensarbeiders betreft, dient hieromtrent vooraf advies 

ingewonnen te worden bij een ter zake deskundige.

c. De woonunits en / of stacaravans mogen uitsluitend worden gebruikt voor het bedrijfsmatig verschaffen van 

nachtverblijf aan werknemers binnen het teeltseizoen die binnen het bedrijf waar ze gehuisvest zijn 

werkzaamheden verrichten.

d. Er mogen niet meer dan 32 seizoenarbeiders per bedrijf gehuisvest worden.

e. De oppervlakte ten behoeve van de huisvesting van seizoenarbeiders mag niet meer bedragen dan 400 m2.

f. De huisvesting bedraagt niet meer dan 6 maanden per kalenderjaar en bij glastuinbouwbedrijven ter plaatse 

van de aanduiding 'glastuinbouw' 10 maanden per kalenderjaar, waarbij de huisvesting op jaarbasis minimaal 

2 aaneengesloten maanden moet zijn onderbroken.

g. Er mag geen sprake zijn van zelfstandige bewoning dan wel zelfstandige wooneenheden.

h. De omgevingsvergunning is niet strijdig met de belangen van relevante risicobronnen en het groepsrisico 

wordt afgewogen in het licht van een aanvaardbaar verblijfsklimaat.

3.5.5  Afwijken mantelzorgvoorzieningen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in 3.4.1 onder d ten 

behoeve van de realisering van een mantelzorgvoorziening in een bijbehorend bouwwerk, mits:

a. de behoefte aan mantelzorg is aangetoond, dan wel de mantelzorg een ouder-kind relatie betreft waarbij de 

ouder 65 jaar of ouder is;

b. de mantelzorgvoorziening is bedoeld voor de huisvesting van één huishouden;

c. de waarden en belangen van derden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad;

d. de afhankelijke woonruimte binnen de vigerende regeling inzake aan- en uitbouwen en bijgebouwen wordt 

ingepast met een maximale oppervlakte van 80 m²;

e. er geen zelfstandige woning ontstaat.

f. na beëindiging van de mantelzorgsituatie dient de tijdelijke woonunit weer verwijderd te worden;

g. bij de mantelzorgvoorziening geen afzonderlijke bijgebouwen worden opgericht.
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3.5.6  Afwijken dubbele bewoning

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in lid 3.1 ten 

behoeve van dubbele bewoning van een bedrijfswoning, inclusief aanbouwen, zonder formele splitsing van de 

woning, indien dat in het kader van bedrijfsopvolging noodzakelijk wordt geacht, met dien verstande dat:

a. maximum 2 huishoudens zijn toegestaan in de bedrijfswoning;

b. geen tweede zelfstandige woning mag ontstaan;

c. de inhoud van de bedrijfswoning minimaal 500 m3 bedraagt.

3.5.7  Afwijken afstand boomgaarden tot gevoelige functies

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in 3.4.1 onder a ten 

behoeve van de realisering van een boomgaard binnen 50 m van gevoelige functies, mits uit onderzoek blijkt 

dat:

a. De afwijking milieuhygiënisch inpasbaar is.

b. Er geen hinder is voor omliggende (bedrijfs)woningen en bedrijven.

3.5.8   Afwijken ten behoeve van kleinschalige mestverwerking

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in 3.4.1 onder f ten 

behoeve van kleinschalige mestverwerking, mits:

a. de afwijking dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en/of -ontwikkeling 

van het bedrijf. Vooraf dient hieromtrent advies ingewonnen te worden bij een ter zake deskundige;

b. de mestverwerking in hoofdzaak gebruik maakt van biomassastromen uit de directe omgeving;

c. het digestaat van de mestverwerking een organische meststof is die in hoofdzaak weer wordt afgezet in de 

directe omgeving;

d. de (agrarische) bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen (agrarische) bedrijven niet 

mogen worden beperkt.

3.6  Wijzigingsbevoegdheden

3.6.1  Wijziging ten behoeve van vormverandering bouwvlak

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de 

vormverandering van het bouwvlak, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. De vormverandering is noodzakelijk voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en/of-ontwikkeling van 

het bedrijf.

b. De totale oppervlakte van het bouwvlak mag niet worden vergroot.

c. De wijziging dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.

d. De agrarische bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische bedrijven mogen 

niet worden beperkt.

e. De wijziging gaat gepaard met een landschappelijke inpassing op basis van een door het bevoegd gezag 

goedgekeurd erfbeplantingsplan.

3.6.2  Wijziging ten behoeve van vergroting bouwvlak

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de vergroting van 

het bouwvlak, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
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a. Vergroting van het bouwvlak is toegestaan tot een maximum van 2 ha voor grondgebonden agrarische 

bedrijven, waarbij voor grondgebonden veehouderijen ter plaatse van de aanduiding 'grondgebonden 

veehouderij' de stikstofemissie vanuit het betreffende bedrijf niet toe mag nemen, tenzij sprake is van:

1. een bestaand gebruik zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet;

2. bestaande activiteiten die stikstofemissie veroorzaken en vergund zijn;

3. bestaande activiteiten waarvoor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is verleend;

4. een vereveningseffect, zoals bedoeld in artikel 1 .

b. vergroting van het bouwvlak is toegestaan tot een maximum van 5 ha, waarvan maximaal 4 ha netto glas voor 

glastuinbouwbedrijven ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw', met dien verstande dat ter plaatse van 

de aanduiding 'overige zone - regionaal cluster glastuinbouw' een vergroting van meer dan 5 ha is 

toegestaan, mits:

1. wijziging noodzakelijk is voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en/of -ontwikkeling van het 

bedrijf;

2. verplaatsing naar een concentratiegebied of regionaal cluster bedrijfseconomisch niet mogelijk is;

3. rekening gehouden wordt met aanwezige gebiedskwaliteiten.

c. De vergroting dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en/of -ontwikkeling 

van het bedrijf. Vooraf dient hieromtrent advies ingewonnen te worden bij een ter zake deskundige.

d. De vergroting dient plaats te vinden aansluitend aan het bestaande bouwvlak.

e. De wijziging dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.

f. De agrarische bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische bedrijven mogen 

niet worden beperkt.

g. De wijziging gaat gepaard met een landschappelijke inpassing op basis van een door het bevoegd gezag 

goedgekeurd erfbeplantingsplan.
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Artikel 4  Waarde - Archeologie 2

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen terreinen zijn, naast andere bestemmingen, mede bestemd voor 

de bescherming van archeologische waarden.

4.2  Bouwregels

a. Op deze terreinen mogen ten behoeve van de in lid 4.1 bedoelde bestemming uitsluitend bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, worden gebouwd die voor aanvullend of definitief archeologisch onderzoek 

noodzakelijk zijn.

b. In aanvulling op het bepaalde onder a mogen bouwwerken ten behoeve van de andere, voor deze gronden 

geldende bestemmingen worden gebouwd, indien:

1. het bouwplan betrekking heeft op wijziging of vervanging van bestaande bebouwing, waarbij de 

oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut;

2. de totale bodemingreep kleiner is dan 250 m² en de verstoring minder diep dan 50 cm is.

4.3  Afwijken van de bouwregels

a. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 4.2 

voor bouwwerken ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemmingen.

b. De afwijking wordt verleend, indien op basis van een aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is 

aangetoond dat:

1. de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden of kunnen worden 

geschaad.

2. op de betrokken locatie geen behoudenswaardige archeologische relicten aanwezig zijn.

c. Alvorens het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een afwijking als bedoeld onder a, wint zij 

schriftelijk advies in bij de archeologisch deskundige omtrent de vraag of de archeologische waarden niet 

onevenredig worden of kunnen worden geschaad en de eventueel te stellen voorwaarden verbonden aan de 

omgevingsvergunning.

d. Indien een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend is het ten tijde van de bouwwerkzaamheden 

aan de gemeente Neerijnen of een daardoor aangewezen partij altijd toegestaan archeologische 

waarnemingen te doen.

4.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

a. Het is verboden op of in deze gronden, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende 

werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

1. grondwerkzaamheden dieper dan 50 cm en over een oppervlakte groter dan 250 m², waartoe worden 

gerekend het ophogen, afgraven (ook ten behoeve van het verwijderen van bestaande funderingen) 

woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het vergraven, verruimen 

of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen van drainage, met uitzondering van 

het vervangen van een bestaande drainage;

2. het verlagen van het waterpeil;

3. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;

4. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee verband 
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houdende constructies, installaties of apparatuur;

5. het werken met opsporingsapparatuur (waaronder vallen metaaldetectoren, grondradar en andere 

detectieapparatuur) gevolgd door het opgraven van archeologische vondsten en relicten.

b. De werken of werkzaamheden, waarvoor het verbod van sub a geldt, zijn slechts toelaatbaar, indien mede op 

basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden 

niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad.

c. Het verbod, zoals in sub a bedoeld, is niet van toepassing, indien:

1. het gaat om onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en beplantingen 

en werkzaamheden binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;

2. het gaat om gronden die (vergund) geroerd zijn en op gronden die binnen 5 m van bestaande 

funderingen zijn gelegen;

3. op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken 

locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;

4. de werken en werkzaamheden:

reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;

mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning of een 

ontgrondingsvergunning;

5. de werken en werkzaamheden op aanvullend of definitief archeologisch onderzoek zijn gericht.

d. Alvorens het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in sub a, 

wint zij schriftelijk advies in bij de archeologische deskundige omtrent de vraag of de archeologische 

waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad en de eventueel te stellen voorwaarden.

e. In geval van omgevingsvergunningverlening is het aan de gemeente Neerijnen of een daardoor aangewezen 

partij altijd toegestaan archeologische waarnemingen te doen ten tijde van het uit te voeren werk.
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Artikel 5  Waarde - Archeologie 3

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen terreinen zijn, naast andere bestemmingen, mede bestemd voor 

de bescherming van archeologische waarden.

5.2  Bouwregels

a. Op deze terreinen mogen ten behoeve van de in lid 5.1 bedoelde bestemming uitsluitend bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, worden gebouwd die voor aanvullend of definitief archeologisch onderzoek 

noodzakelijk zijn.

b. In aanvulling op het bepaalde onder a mogen bouwwerken ten behoeve van de andere, voor deze gronden 

geldende bestemmingen worden gebouwd, indien:

1. het bouwplan betrekking heeft op wijziging of vervanging van bestaande bebouwing, waarbij de 

oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut;

2. de totale bodemingreep kleiner is dan 5.000 m² en de verstoring minder diep dan 50 cm is.

5.3  Afwijken van de bouwregels

a. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 5.2 

voor bouwwerken ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemmingen.

b. De afwijking wordt verleend, indien op basis van een aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is 

aangetoond dat:

1. de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden of kunnen worden 

geschaad;

2. op de betrokken locatie geen behoudenswaardige archeologische relicten aanwezig zijn.

c. Alvorens het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een afwijking als bedoeld onder a, wint zij 

schriftelijk advies in bij de archeologisch deskundige omtrent de vraag of de archeologische waarden niet 

onevenredig worden of kunnen worden geschaad en de eventueel te stellen voorwaarden verbonden aan de 

omgevingsvergunning.

d. Indien een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend is het ten tijde van de bouwwerkzaamheden 

aan de gemeente Neerijnen of een daardoor aangewezen partij altijd toegestaan archeologische 

waarnemingen te doen.

5.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

a. Het is verboden op of in deze gronden, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende 

werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

1. grondwerkzaamheden dieper dan 50 cm en over een oppervlakte groter dan 5.000 m², waartoe worden 

gerekend het ophogen, afgraven (ook ten behoeve van het verwijderen van bestaande funderingen) 

woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het vergraven, verruimen 

of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen van drainage, met uitzondering van 

het vervangen van een bestaande drainage;

2. het verlagen van het waterpeil;

3. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;

het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee 
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verband houdende constructies, installaties of apparatuur;

4. het werken met opsporingsapparatuur (waaronder vallen metaaldetectoren, grondradar en andere 

detectieapparatuur) gevolgd door het opgraven van archeologische vondsten en relicten.

b. De werken of werkzaamheden, waarvoor het verbod van sub a geldt, zijn slechts toelaatbaar, indien mede op 

basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden 

niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad.

c. Het verbod, zoals in sub a bedoeld, is niet van toepassing, indien:

1. het gaat om onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en beplantingen 

en werkzaamheden binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;

2. het gaat om gronden die (vergund) geroerd zijn en op gronden die binnen 5 m van bestaande 

funderingen zijn gelegen;

3. op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken 

locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;

4. de werken en werkzaamheden:

reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;

mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning of een 

ontgrondingsvergunning;

5. de werken en werkzaamheden op aanvullend of definitief archeologisch onderzoek zijn gericht.

d. Alvorens het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in sub a, 

wint zij schriftelijk advies in bij de archeologische deskundige omtrent de vraag of de archeologische 

waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad en de eventueel te stellen voorwaarden.

e. In geval van omgevingsvergunningverlening is het aan de gemeente Neerijnen of een daardoor aangewezen 

partij altijd toegestaan archeologische waarnemingen te doen ten tijde van het uit te voeren werk.
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Artikel 6  Waarde - Archeologie 4

De voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden dienen alleen bij projecten in het kader van de Tracéwet 

en projecten met een bodemingreep/ verstrorende werkzaamheden met een oppervlakte van meer dan 10.000 

m² te worden onderzocht op eventuele archeologisch waardevolle resten.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 7  Antidubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven 

of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 8  Algemene bouwregels

8.1  Maatvoering

In die gevallen dat de goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud, horizontale dan wel verticale diepte en/of 

de afstand tot enige aanduiding van bouwwerken, die in overeenstemming met het bepaalde in de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht tot stand zijn gekomen, op het tijdstip van terinzagelegging van het 

ontwerp van het plan minder dan wel meer bedraagt dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels is 

voorgeschreven respectievelijk toegestaan, geldt die goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud, 

horizontale dan wel verticale diepte en/of afstand in afwijking daarvan als minimaal respectievelijk maximaal 

toegestaan.

8.2  Bebouwingspercentage

In die gevallen dat een bebouwingspercentage, dat in overeenstemming met een verleende vergunning tot 

stand is gekomen, op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van het plan meer bedraagt dan in de 

bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels zijn voorgeschreven, geldt dat bebouwingspercentage in afwijking 

daarvan als maximaal toegestaan.

8.3  Voorwaardelijke verplichting waterberging

a. Een omgevingsvergunning voor het bouwen of gebruiken van gronden binnen de bestemming 'Agrarisch' 

wordt niet eerder verleend dan nadat in voldoende mate is voorzien in waterberging binnen deze 

bestemming overeenkomstig het 'Verordening afvoer hemel- en grondwater West Betuwe', waarbij de Keur 

van het Waterschap Rivierenland in acht moet worden genomen;

b. Als de 'Verordening afvoer hemel- en grondwater West Betuwe ' wordt gewijzigd, wordt met die wijziging 

rekening gehouden.

c. Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder a en b, mits in dat geval 

geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en waarden, alsmede de 

belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden.
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Artikel 9  Algemene gebruiksregels

9.1  Algemene gebruiksregels

In die gevallen dat het bestaande gebruik, dat in overeenstemming met een verleende vergunning tot stand is 

gekomen, op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van het plan meer bedraagt dan in de 

gebruiksregels in hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven respectievelijk toegestaan, geldt dat gebruik in 

afwijking daarvan als maximaal toegestaan.

9.2  Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan:

a. gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een seksinrichting en/of 

escortbedrijf, raamprostitutie en straatprostitutie;

b. het gebruik van bijgebouwen bij een woning als zelfstandige woningen en als afhankelijke woonruimte;

c. het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden en bebouwing als opslag- of bergplaats van 

gebruikte, afgedankte c.q. aan de oorspronkelijke bestemming onttrokken goederen, voorwerpen of 

materialen, behoudens voor zover noodzakelijk in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van 

de grond;

d. het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden voor het storten of lozen van vaste of 

vloeibare afvalstoffen, behoudens voor zover dat noodzakelijk in verband met het op de bestemming 

gerichte gebruik van de grond;

e. het gebruiken van gebouwen ten behoeve van de huisvesting van de verzorgers van paarden;

f. evenementen tenzij uitdrukkelijk toegestaan.
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Artikel 10  Algemene aanduidingsregels

10.1  overige zone - oeverwal - stroomrug

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone - oeverwal - stroomrug' zijn de gronden, naast de voor die 

gronden aangewezen bestemmingen, tevens bestemd voor het behoud, herstel en ontwikkeling van de 

aanwezige landschappelijke elementen van de rivieroeverwallen en stroomruggen.

10.2  Veiligheidszone - Kaststation

De voor 'Veiligheidszone - Kaststation' aangeduide gronden zijn mede bestemd voor het tegengaan van het 

bouwen en/of gebruiken van gebouwen als beperkt kwetsbaar object en kwetsbare objecten vanwege locaties 

voor risicovolle inrichtingen.

10.2.1  bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere ter plaatse voorkomende bestemmingen mogen op of in deze 

gronden geen beperkt kwetsbare objecten en kwetsbare objecten worden gebouwd, met uitzondering van 

bestaande bouwwerken.

10.2.2  afwijking van de bouwregels

In afgeweken van het bepaalde in 10.2.1 in die zin dat beperkt kwetsbare objecten en worden gebouwd, mits: 

a. De minimale afstand 4 meter bedraagt.

10.2.3  Specifieke gebruiksregels 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van gronden en bouwwerken als beperkt kwetsbaar object en kwetsbare object, met 

uitzondering van bestaand gebruik.
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Artikel 11  Algemene afwijkingsregels

11.1  Algemene afwijkingen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken:

a. Van de in deze regels gegeven maten, afmetingen en percentages, met uitzondering van de inhoud van een 

(bedrijfs)woning, tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages.

b. Van deze regels en toestaan dat de afstand van gebouwen tot de as van de weg niet minder mag bedragen 

dan 10 m, met dien verstande dat:

1. de afwijking stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is;

2. er geen onevenredige hinder ontstaat voor omliggende functies.

c. Van deze regels en toestaan dat de afstand van gebouwen tot de perceelsgrens met derden niet minder mag 

bedragen dan 2 m, met dien verstande dat:

1. de afwijking stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is;

2. er geen onevenredige hinder ontstaat voor omliggende functies.

d. Van deze regels en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling 

in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of –intensiteit daartoe aanleiding geeft.

e. Van deze regels en toestaan dat het bouwvlak in geringe mate wordt overschreden, indien een meetverschil 

daartoe aanleiding geeft.

f. Van deze regels ten behoeve van de overschrijding van de voorgevellijn of voorgevelrooilijn voor de bouw 

van een luifel aan de voorgevel van een hoofdgebouw, geen woning zijnde, met dien verstande dat:

1. de overschrijding van de voorgevellijn of voorgevelrooilijn niet meer mag bedragen dan 2 m;

2. de bouwhoogte van de luifel niet meer mag bedragen dan de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw;

3. er geen bezwaren bestaan vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid.

g. Van deze regels en toestaan dat openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten behoeve van het openbaar 

vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de bediening van kunstwerken, toiletgebouwtjes, en 

naar aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes worden gebouwd, met dien verstande dat:

1. de inhoud per gebouwtje niet meer dan 50 m3 mag bedragen;

2. de bouwhoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen;

h. Van deze regels ten aanzien van de maximaal toegestane bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot:

1. ten behoeve van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, tot niet meer dan 40 m;

2. ten behoeve van waarschuwings- en/of communicatiemasten tot niet meer dan 50 m;

3. ten behoeve van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot niet meer dan 10 m;

i. Van deze regels ten aanzien van de maximaal toegestane bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van een 

overschrijding van deze maximaal toegestane bouwhoogte voor plaatselijke verhogingen, zoals 

schoorstenen, luchtkokers, liftkokers, lichtkappen en technische ruimten, met dien verstande dat:

1. de maximale oppervlakte van de vergroting niet meer mag bedragen dan 10% van het betreffende platte 

dakvlak of de horizontale projectie van het schuine dakvlak;

2. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 1,25 maal de maximaal toegestane bouwhoogte van het 

betreffende gebouw.
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11.2  Afwijking bed & breakfast

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen ten behoeve van het uitoefenen van een bed & 

breakfast, mits:

a. de woonfunctie als hoofdfunctie gehandhaafd blijft, waarbij de oppervlakte die wordt gebruikt ten behoeve 

van de bed & breakfast maximaal 40% van het vloeroppervlak van de (bedrijfs)woning bedraagt, met een 

maximum van 50 m²;

b. de bed & breakfast binnen de bestaande woning wordt gerealiseerd;

c. de bed & breakfast in parkeergelegenheid en bergingsmogelijkheden volledig op het eigen perceel voorziet;

d. er geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woon- en leefklimaat van omwonenden en de 

bedrijfsvoering van omliggende bedrijven ontstaan.
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Artikel 12  Algemene wijzigingsregels

12.1  Wijzigen Waarde - Archeologie 1/2/3/4

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen door:

a. de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie 2', 'Waarde - Archeologie 3' of 'Waarde - Archeologie 4' 

geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch 

onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;

b. aan gronden alsnog de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie 1', 'Waarde - Archeologie 2', 'Waarde - 

Archeologie 3' of 'Waarde - Archeologie 4' toe te kennen indien uit aanvullend en/of definitief archeologisch 

onderzoek blijkt dat de begrenzing van de gronden met deze medebestemming, gelet op ter plaatse 

aanwezige archeologische waarden, aanpassing behoeft
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 13  Overgangsrecht

13.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering 

is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het 

plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 

waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een omgevingsvergunning verlenen 

voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het bepaalde onder a met maximaal 

10%.

c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende 

plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

13.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering 

de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor 

een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te 

laten hervatten.

d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 14  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Het Nieuwe Achterom 12 te Est'van de 

gemeente West Betuwe. 
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Bijlagen regels
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Bijlage 1  Staat van bedrijfsactiviteiten
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Bijlage 2. bij de regels  

Staat van bedrijfsactiviteiten 

Inleiding 

Voornaamste criterium voor het al dan niet toelaten van bedrijfsactiviteiten is dat be-

drijven qua omvang en aard passen binnen de kern, geen onevenredige toename van het 

aantal verkeersbewegingen kan plaatsvinden en geen vergroting van de milieubelasting 

optreedt. 

 

Aan de vestiging van grootschalige industriële bedrijven, transportbedrijven, groothan-

delsbedrijven en bedrijven met detailhandel in volumineuze goederen, toonzalen, bouw- 

en sloopbedrijven, grootschalige horeca-activiteiten en bedrijfsactiviteiten die naar aard en 

invloed op de functies en waarden van het landelijk gebied hiermee zijn te vergelijken, 

wordt geen medewerking verleend. Deze dienen zich op een daartoe ingericht bedrijven-

terrein te vestigen. 

 

De toegesneden lijst is tevens getoetst aan de gedeeltelijke ligging in het grond-

waterbeschermingsgebied. 

Indeling 

De staat “bedrijfstypen: bedrijven” omvat de bedrijfstypen met de desbetreffende SBI-

codes. Voor elk bedrijfstype zijn kenmerken zoals afstanden tot een rustige woonwijk 

weergegeven. De weergegeven kenmerken zijn van toepassing op ‘gemiddelde’, moderne 

bedrijven binnen een bedrijfstype. Hierbij is rekening gehouden met de normaliter bij deze 

bedrijven voorkomende opslagen en installaties. Het komt echter ook voor dat bedrijven 

opslagen of installaties hebben, die anders dan ‘normaal’ zijn voor die bedrijven. Voor die 

gevallen is de staat “bedrijfstypen: opslagen en installaties” opgesteld. 

Richtafstanden voor geur, stof, geluid en gevaar 

Per bedrijfstype zijn voor elk van de aspecten geur, stof, geluid en gevaar de 

richtafstanden aangegeven die in de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen 

een bedrijf en woningen om hinder en schade aan mensen binnen aanvaarde normen 

houden. 

Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gekozen: 

- Het betreft ‘gemiddelde’ nieuwe bedrijven met voor nieuwe bedrijven gangbare 

voorzieningen binnen het gedefinieerde bedrijfstype. 

- Het betreft woningen in een rustige woonwijk met weinig verkeer. 

De afstand geldt in principe tussen de perceelgrens van het bedrijf (bij een gangbare 

perceelsgrootte en -indeling) en anderzijds de gevel van een woning. 
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De volgende afstanden worden gehanteerd: 10, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 700, 1000, 1500m. 

 

Achter de afstand voor geluid is -waar van toepassing- de letter C van continu 

opgenomen. Hiermee is dan aangegeven dat de meeste bedrijven binnen het 

desbetreffende bedrijfstype continu dag en nacht in bedrijf zijn met die activiteiten die 

(mede) bepalend zijn voor het geluidniveau. 

 

Achter de afstand voor geluid is -waar van toepassing- de letter Z van zonering 

opgenomen. Dit betreft bedrijven die zeer veel geluid produceren en als zodanig in het 

Inrichtingen- en Vergunningenbesluit (IVB) bij de Wet milieubeheer zijn aangewezen. 

 

De afstand voor het gevaar houdt verband met de mogelijke gevolgen van brand, 

explosies en de verspreiding van schadelijke stoffen voor mensen in de omgeving van 

bedrijven. Dit gevaar staat gelijk aan het begrip ‘externe veiligheid’. 

Grootste afstand 

In een aparte kolom is de grootste afstand voor geur, stof, geluid en gevaar in de staat 

opgenomen. Van deze grootste afstand is de zogenaamde categorie afgeleid. 

Categorie 

De zogenaamde categorie loopt uiteen van 1 tot en met 6 en is direct afgeleid van de 

grootste afstand: 

-  categorie 1: grootste afstand 0 of 10 m; 

- categorie 2: grootste afstand 30 m; 

-  categorie 3.1 en 3.2: grootste afstand 50 en 100 m; 

-  categorie 4.1 en 4.2: grootste afstand 200 en  300 m; 

-  categorie 5.1, 5.2. en 5.3: grootste afstand 500, 700 of 1000 m; 

-  categorie 6: grootste afstand 1500 m. 

 

Toevoeging letter D: divers 

Bij de bepaling van de afstanden voor de onderscheiden bedrijfstypen is telkens uitgegaan 

van een ‘gemiddeld’ modern, nieuw bedrijf met gebruikelijke voorzieningen. Er zijn echter 

ook bedrijfstypen, waar binnen individuele bedrijven een grote diversiteit bestaat. Dit 

dient tot uitdrukking in de afstanden te komen. In die gevallen is in de staat de letter D 

van ‘divers’ opgenomen. 
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Indices voor verkeer en visuele hinder 

De aspecten verkeersaantrekkende werking en visuele hinder zijn kwalitatief beoordeeld 

en weergegeven met een index. De index loopt uiteen van 1 tot en met 3, met de volgende 

betekenis: 

1: potentieel geen of geringe emissie of hinder; 

2: potentieel aanzienlijke emissie of hinder; 

3: potentieel zeer ernstige emissie of hinder. 

 

Daarbij is bij verkeer onderscheid gemaakt tussen goederenvervoer (G) en 

personenvervoer (P). 

Indices bodem 

B. bodemverontreiniging 

De letter B is opgenomen indien een gemiddeld bedrijf binnen het genoemde bedrijfstype 

een verhoogde kans op bodemverontreiniging geeft. 

Indices lucht 

L: luchtverontreiniging 

Uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht kan in planologisch opzicht relevant zijn. 

Indien dit aspect relevant kan zijn in relatie tot de in de staat genoemde grootste afstand, is 

de letter L vermeld. Er kunnen dan overwegingen zijn om de genoemde afstand te 

verhogen. 

Gebruikte afkortingen 

De volgende afkortingen worden in de staat gebruikt: 

-   niet van toepassing of niet relevant 

<  kleiner dan 

>  groter 

=   gelijk aan 

cat  categorie 

e.d.  en dergelijke 

kI,   klasse 

n.e.g.  niet elders genoemd 

o.c.  opslagcapaciteit 

p.c.  productiecapaciteit 

p.o.  productieoppervlak 

b.o. bedrijfsoppervlak 

v.c.  verwerkingscapaciteit 



NL.IMRO.1708.BuitengebiedSTWBV-VA01 

u   uur 

d   dag 

w   week 

j  jaar 

B   bodemverontreiniging 

C   continu 

D   divers 

L   luchtverontreiniging 

Z  zonering 

R  risico (besluit externe veiligheid inrichtingen mogelijk van toepassing) 

V  vuurwerkbesluit van toepassing 
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01 - 

LANDBOUW EN 

DIENSTVERLENING T.B.V. 

DE LANDBOUW                               

0149 0 

Fokken en houden van 

overige dieren:                               

0149 5 - bijen 10 0 30 C   10   30   2 1 G 1     

0149 6 - overige dieren 30 10 30 C   0   30 D 2 1 G 1     

016 0 

Dienstverlening t.b.v. de 

landbouw:                               

016 1 

- algemeen (o.a. 

loonbedrijven): b.o. > 500 m² 30 10 50     10   50 D 3.1 2 G 1     

016 2 

- algemeen (o.a. 

loonbedrijven): b.o.<= 500 m²  30 10 30     10   30   2 1 G 1     

016 4 

- plantsoenendiensten en 

hoveniersbedrijven: b.o. <= 

500 m² 30 10 30     10   30   2 1 G 1     

0162   KI-stations 30 10 30 C   0   30   2 1 G 1     

14 - 

VERVAARDIGING VAN 

KLEDING; BEREIDEN EN 

VERVEN VAN BONT                               
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141   

Vervaardiging van kleding en -

toebehoren (excl. van leer) 10 10 30     10   30   2 2 G 2     

16  

HOUTINDUSTRIE EN 

VERVAARDIGING 

ARTIKELEN VAN HOUT, 

RIET, KURK E.D.                

162902  

Kurkwaren-, riet- en 

vlechtwerkfabrieken 10 10 30   0  30  2 1 G 1   

18 - 

UITGEVERIJEN, 

DRUKKERIJEN EN 

REPRODUKTIE VAN 

OPGENOMEN MEDIA                               

181   Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10     0   10   1 1 P 1     

181129   

Kleine drukkerijen en 

kopieerinrichtingen 10 0 30     0   30   2 1 P 1 B   

1814 A Grafische afwerking 0 0 10     0   10   1 1 G 1     

1814 B Binderijen 30 0 30     0   30   2 2 G 1     

1813   

Grafische reproduktie en 

zetten 30 0 10     10   30   2 2 G 1 B   

1814   Overige grafische aktiviteiten 30 0 30     10   30 D 2 2 G 1 B   
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182   

Reproduktiebedrijven 

opgenomen media 0 0 10     0   10   1 1 G 1     

26,28,33 - 

VERVAARDIGING VAN 

KANTOORMACHINES EN 

COMPUTERS                               

26,28,33 A 

Kantoormachines- en 

computerfabrieken 30 10 30     10   30   2 1 G 1     

26,32,33 - 

VERVAARDIGING VAN 

MEDISCHE EN OPTISCHE 

APPARATEN EN 

INSTRUMENTEN                               

26,32,33 A 

Fabrieken voor medische en 

optische apparaten en 

instrumenten e.d. 30 0 30     0   30   2 1 G 1     

41,42,43 - BOUWNIJVERHEID                               

41,42,43 3 

- aannemersbedrijven met 

werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30     10   30   2 1 G 1 B   

45,47 - 

HANDEL/REPARATIE VAN 

AUTO'S, MOTORFIETSEN; 

BENZINESERVICESTATIONS                               
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45204 B Autobeklederijen 0 0 10     10   10   1 1 G 1     

46 - 

GROOTHANDEL EN 

HANDELSBEMIDDELING                               

461   

Handelsbemiddeling 

(kantoren) 0 0 10     0   10   1 1 P 1     

4622   Grth in bloemen en planten 10 10 30     0   30   2 2 G 1     

4634   Grth in dranken 0 0 30     0   30   2 2 G 1     

4635   Grth in tabaksprodukten 10 0 30     0   30   2 2 G 1     

4636   

Grth in suiker, chocolade en 

suikerwerk 10 10 30     0   30   2 2 G 1     

4637   

Grth in koffie, thee, cacao en 

specerijen 30 10 30     0   30   2 2 G 1     

4638,4639   

Grth in overige voedings- en 

genotmiddelen 10 10 30     10   30   2 2 G 1     

464,46733   

Grth in overige 

consumentenartikelen 10 10 30     10   30   2 2 G 1     

46752   Grth in kunstmeststoffen 30 30 30     30  30   2 1 G 1     

4674   

Grth in overige intermediaire 

goederen 10 10 30     10   30   2 2 G 2     

466 0 Grth in machines en                               
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apparaten: 

466 1 

- machines voor de 

bouwnijverheid 0 10 100     10   100   3.2 2 G 2     

466,469   

Overige grth (bedrijfsmeubels, 

emballage, vakbenodigdheden 

e.d. 0 0 30     0   30   2 2 G 1     

47 - 

DETAILHANDEL EN 

REPARATIE T.B.V. 

PARTICULIEREN                               

4778   

Detailhandel in vuurwerk tot 

10 ton verpakt 0 0 10     10  10   1 1 P 1     

4952   

Reparatie t.b.v. particulieren 

(excl. auto's en motorfietsen) 0 0 10     10   10   1 1 P 1     

55 - 

LOGIES-, MAALTIJDEN- EN 

DRANKENVERSTREKKING                               

562   Cateringbedrijven 10 0 30 C   10   30   2 1 G/P 1     

49 - VERVOER OVER LAND                               

493   Taxibedrijven 0 0 30 C   0   30   2 2 P 1     

50,51 - 

VERVOER OVER WATER / 

DOOR DE LUCHT                               
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50,51 A 

Vervoersbedrijven (uitsluitend 

kantoren) 0 0 10     0   10   1 2 P 1     

52 - 

DIENSTVERLENING T.B.V. 

HET VERVOER                               

5222   

Overige dienstverlening t.b.v. 

vervoer (kantoren) 0 0 10     0   10   1 2 P 1     

791   Reisorganisaties 0 0 10     0   10   1 1 P 1     

5229   

Expediteurs, cargadoors 

(kantoren) 0 0 10     0   10 D 1 1 P 1     

53 - 

POST EN 

TELECOMMUNICATIE                               

531,532   Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C   0   30   2 2 P 1     

61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C   0   10   1 1 P 1     

64,65,66 - 

FINANCIELE INSTELLINGEN 

EN VERZEKERINGSWEZEN                               

64,65,66 A 

Banken, 

verzekeringsbedrijven, 

beurzen 0 0 10 C   0   10   1 1 P 1     

41,68 - 

VERHUUR VAN EN HANDEL 

IN ONROEREND GOED                               
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41,68 A 

Verhuur van en handel in 

onroerend goed 0 0 10     0   10   1 1 P 1     

77 - 

VERHUUR VAN 

TRANSPORTMIDDELEN, 

MACHINES, ANDERE 

ROERENDE GOEDEREN                               

7711   Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30     10   30   2 2 P 1     

7712,7739   

Verhuurbedrijven voor 

transportmiddelen (excl. 

personenauto's) 10 0 50     10   50 D 3.1 2 G 1     

772   

Verhuurbedrijven voor 

roerende goederen n.e.g. 10 10 30     10   30 D 2 2 G 2     

62 - 

COMPUTERSERVICE- EN 

INFORMATIETECHNOLOGIE                               

62 A 

Computerservice- en 

informatietechnologie-bureau's 

e.d. 0 0 10     0   10   1 1 P 1     

62 B Datacentra 0 0 30 C   0   30   2 1 P 1     

72 - 

SPEUR- EN 

ONTWIKKELINGSWERK                               
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721   

Natuurwetenschappelijk 

speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30     30  30   2 1 P 1     

722   

Maatschappij- en 

geesteswetenschappelijk 

onderzoek 0 0 10     0   10   1 1 P 1     

63,69tm71,73,74, 

77,78,80tm82 - 

OVERIGE ZAKELIJKE 

DIENSTVERLENING                               

63,69tm71,73,74, 

77,78,80tm82 A 

Overige zakelijke 

dienstverlening: kantoren 0 0 10     0   10 D 1 2 P 1     

74203   

Foto- en 

filmontwikkelcentrales 10 0 30 C   10   30   2 2 G 1 B   

82992   

Veilingen voor huisraad, kunst 

e.d. 0 0 10     0   10   1 2 P 1     

86 - 

GEZONDHEIDS- EN 

WELZIJNSZORG                               

8621,8622,8623   

Artsenpraktijken, klinieken en 

dagverblijven 0 0 10     0   10   1 2 P 1     

94 - DIVERSE ORGANISATIES                               

941,942   

Bedrijfs- en 

werknemersorganisaties 0 0 10     0   10   1 1 P 1     
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SBI-2008   OMSCHRIJVING 
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(kantoren) 

59 - 

CULTUUR, SPORT EN 

RECREATIE                               

591,592,601,602   

Studio's (film, TV, radio, 

geluid) 0 0 30 C   10   30   2 2 G 1     

8552   Muziek- en balletscholen 0 0 30     0   30   2 2 P 1     

85521   Dansscholen 0 0 30 C   0   30   2 2 P 1     

96 - 

OVERIGE 

DIENSTVERLENING                               

96011 A 

Wasserijen en 

strijkinrichtingen 30 0 50 C   30   50   3.1 2 G 1     

96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50     30   50   3.1 2 G 1   L 

96012   

Chemische wasserijen en 

ververijen 30 0 30     30  30   2 2 G 1 B L 

96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30     0   30   2 1 G 1     

96013 B Wasserettes, wassalons 0 0 10     0   10   1 1 P 1     

9313,9604   

Fitnesscentra, badhuizen en 

sauna-baden 10 0 30 C   0   30   2 1 P 1     

9305 B 

Persoonlijke dienstverlening 

n.e.g. 0 0 10 C   0   10 D 1 1 P 1     
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Bijlage 3. bij de regels  

Overzicht aan huis gebonden beroepen/bedrijven 

Door de kamers van koophandel is de volgende lijst samengesteld van personen die als aan huis 

gebonden beroepen (vrije beroepsbeoefenaars), gelden. Dit zijn: 

1. adviseur 

2. advocaat 

3. accountant-administratieconsulent 

4. alternatieve genezer 

5. belastingconsulent 

6. bouwkundig architect 

7. dierenarts 

8. fysiotherapeut 

9. gerechtsdeurwaarder 

10. huidtherapeut 

11. huisarts 

12. interieurarchitect 

13. juridisch adviseur 

14. kunstenaar 

15. logopedist 

16. makelaar 

17. medisch specialist 

18. notaris 

19. oefentherapeut Cesar/Mensendieck 

20. organisatieadviseur 

21. orthopedagoog 

22. psycholoog 

23. redacteur 

24. registeraccountant 

25. stedenbouwkundige 

26. tandarts 

27. tandartsspecialist 

28. tolk 

29. tuin- en landschapsarchitect 

30. verloskundige 

 

Een beroep dat hier niet op voorkomt, geldt in beginsel niet als ‘aan huis gebonden beroep (vrij 

beroep)’, tenzij de onderneming/beroepsbeoefenaar anders aan kan tonen. 

 

Ook gastouderopvang kan worden aangemerkt als een aan huis gebonden beroep. 
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Bij de uitoefening van consumentverzorgende en/of ambachtelijke bedrijvigheid valt te denken aan: 

1 autorijschool (geen theorie) 

2 bloemschikker 

3 computerservice (o.a. systeembouw/-analyse) 

4 decorateur 

5 fietsenreparateur 

6 fitness-studio 

7 fotograaf 

8 goud- en zilversmid 

9 glazenwasser 

10 hoedenmaker 

11 hondentrimmer 

12 instrumentenmaker 

13 kaarsenmaker 

14 kapper 

15 klompenmaker 

16 koeriersdienst 

17 lijstenmaker 

18 loodgieter 

19 meubelmaker 

20 muziekinstrumentenmaker 

21 nagelstudio/pedicure 

22 pottenbakker 

23 prothesemaker 

24 reisorganisatie (kleinschalig) 

25 reparatie van kleine consumentenartikelen  

 (antiek/radio’s-tv’s/horloges etc.) 

26 schoonheidsspecialist 

27 traiteur 

28 tv/radio reparateur 

29 zadelmaker 

 

Deze lijst is niet uitputtend. Echter het uitgangspunt bij deze activiteiten moet zijn dat het 

woonkarakter niet wezenlijk mag worden aangetast. 
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