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1 Inleiding
1.1

Aanleiding

Aan de Leuvense Kweldijk in Vuren is een melkveebedrijf gevestigd dat beschikt over agrarische
gronden, grienden en bossen. Een aantal van deze grienden liggen vlakbij de bedrijfsgebouwen van het
bedrijf. Deze grienden zijn in zeer slechte toestand. Het voornemen betreft het wijzigen van de grienden
naar agrarische grond. De grienden zullen verplaatst worden naar een locatie in de kernrandzone van
Heukelum, waar een meer robuust, aaneengesloten bos kan worden gevormd. De gemeente Lingewaal
heeft aangegeven in principe bereid te zijn mee te werken aan onderhavig initiatief, indien op een
correcte wijze een flora- en faunaonderzoek is uitgevoerd, indien de verkoopakte inzichtelijk is gemaakt
en indien de te compenseren percelen en de compensatiegebieden gelijk aan grootte zijn.
Het initiatief kan niet worden gerealiseerd op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Om
de wijzigingen van agrarisch naar natuur en van natuur naar agrarisch planologisch-juridisch mogelijk
te maken, is een procedure tot vaststelling van een nieuw bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1
Wet ruimtelijke ordening (Wro) noodzakelijk.
1.2

Ligging en begrenzing planlocatie

De grienden die zullen worden omgezet naar agrarische grond, liggen nabij het melkveebedrijf aan de
Leuvense Kweldijk 17. De grienden liggen op drie percelen die kadastraal bekend staan als gemeente
Vuren, sectie N, perceel 284 met een oppervlakte van 1,499 ha (verder aangeduid als perceel A), een
gedeelte van perceel 286 met een oppervlakte van 0,935 ha (verder aangeduid als perceel B) en een
gedeelte van perceel 266 met een oppervlakte van 0,761 ha (verder aangeduid als perceel C). Ter
compensatie wordt het perceel dat kadastraal bekend staat als gemeente Heukelum, sectie D, perceel
681 (verder aangeduid als perceel D) omgezet van agrarisch naar natuurgrond. Dit perceel heeft een
oppervlakte van 3,195 ha. In de onderstaande figuren zijn de locaties weergegeven.

D

C
A B

De vier locaties globaal weergegeven (bron: PDOK viewer)
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C

B
A

De grienden die zullen worden omgezet naar agrarische grond (bron: PDOK viewer)

D

Het agrarische perceel dat zal worden omgezet naar natuur (bron: PDOK viewer)
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C

B

A

Uitsnede kadastrale kaart (bron: Kadasterloep)

D

Uitsnede kadastrale kaart (bron: Kadasterloep)
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1.3

Vigerend bestemmingsplan

De vier percelen liggen binnen de begrenzing van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’,
‘Reparatieplan Bestemmingsplan Buitengebied 2014’ en ‘Buitengebied Parapluplan Nieuwe Hollandse
Waterlinie’.
1.3.1

Buitengebied 2012 en Reparatieplan

Het bestemmingsplan Buitengebied 2012 is op 9 oktober 2012 vastgesteld door de raad van de
gemeente Lingewaal. Tegen dit vastgestelde plan is beroep aangetekend. Op 18 december 2013 heeft
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna Raad van State) uitspraak gedaan over
de ingestelde beroepen en is het bestemmingsplan deels vernietigd. Naar aanleiding van de uitspraak
is een correctieve herziening van het bestemmingsplan opgesteld. Hierin zijn de wijzigingen van het
bestemmingsplan Buitengebied opgenomen die naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van
State noodzakelijk zijn. Op 21 mei 2014 is dit Reparatieplan vastgesteld.
Perceel A, B en C hebben de enkelbestemming ‘Natuur’, de dubbelbestemming ‘Waarde – Nieuwe
Hollandse Waterlinie’, en de gebiedsaanduiding ‘Openheid’. Daarnaast bevatten alle drie de percelen
de dubbelbestemming ‘Archeologische verwachting’, variërend van verwachting 1, 3 en 4.
Perceel D heeft de enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden’, deels
de enkelbestemming ‘Water’, de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologische verwachting 4’ en de
gebiedsaanduiding ‘Kernrandzone’.

C

D

B
A

Uitsnede bestemmingsplan Buitengebied 2012 (bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Enkelbestemming Natuur en gebiedsaanduiding Openheid
De voor Natuur aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het behoud en ontwikkeling van landschappelijke en natuurwaarden, met dien verstande dat
daaronder is begrepen:
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1. de instandhouding van de landschappelijke - en natuurwaarden behorend tot de
volgende landschapstyperingen:
 de Zuider Lingedijk en Diefdijk-Zuid met de oeverlanden van de rivier de Linge
en de daarbij behorende landschapselementen, begroeiingen en soorten,
waaronder begrepen grienden, kleine elzenbroekbosjes, moerasruigten,
grotezeggenmoerassen en diverse typen water- en verlandingsvegetatie en nat
bloemrijk schraalland;
 de uiterwaarden van de Waal met moerassen en nat grasland, afgewisseld met
afgetichelde graslanden, grienden en kleinere wateren, zoals doorbraakwielen,
klei- en zandputten, sloten en poelen;
 weidevogelgebieden Het Leuvensche veld, de Rietkampen en Broekgraaf met
vochtige graslandgebieden;
 botanisch waardevol grasland het Hooge veld met natte percelen en bloemrijk
schraalland;
2. de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied 'Zuider Lingedijk' en
'Diefdijk-Zuid';
b. behoud, herstel en ontwikkeling van kleinschalige natuur- en landschapselementen;
c.

ter plaatse van de aanduiding 'openheid', het behoud en herstel van de openheid van de
vochtige graslandgebieden ter bescherming van het waardevolle leefgebied voor weidevogels;

d. instandhouding van watergangen, sloten en andere waterpartijen;
e. de functies als bedoeld in de enkelbestemming ‘Water’ voorzover de gronden zijn gelegen
binnen 10 m van de bestemming 'Water';
Met daaraan ondergeschikt:
f. agrarisch medegebruik;
g. extensieve dagrecreatie en de daarbij behorende voorzieningen en educatief medegebruik;
h. waterhuishoudkundige voorzieningen;
i. waterlopen en waterpartijen;
j.

infrastructurele voorzieningen;

k.

voorzieningen van openbaar nut of andere voorzieningen voor water, elektriciteit, energie e.d.

Enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden’
De voor 'Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden' aangewezen gronden zijn bestemd
voor:
a. de uitoefening van een agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak grondgebonden agrarische
bedrijfsvoering;
b. behoud van landschappelijke- en natuurwaarden, met dien verstande dat daaronder is
begrepen de:
1. de instandhouding van de landschappelijke - en natuurwaarden van landbouwgronden
gelegen in het waardevolle landschap 'De Regulieren' ter bescherming van het
kleinschalige oeverwallandschap langs de meanderende Linge met fruitteelt, de gave
open kommen ten noorden van de Linge met weidebouw, grienden, populierenbosjes
en eendenkooien, patronen van sloten en weteringen en wegbeplanting langs rechte
wegen, in contrast met kleinschaligheid van Lingelandschap, de Diefdijk als opvallend
en beeldbepalend element aan de westkant en de rust, ruimte en donkerte van het
gebied;
Toelichting concept ontwerpbestemmingsplan Vuren – De Grienden

10

2. de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied 'Lingedijk & Diefdijk'
alsmede bouwwerken ten behoeve van onderhoud en beheer mede begrepen.
c. het opslaan van baggerspecie in weilanddepots;
d. de verkoop van streekeigen producten, met dien verstande dat de verkoopvloeroppervlakte niet
meer mag bedragen dan 50 m 2;
e. de functies als bedoeld in de enkelbestemming ‘Water’ voorzover de gronden zijn gelegen
binnen 20 m van de bestemming 'Water';
met daaraan ondergeschikt:
f. voorzieningen van openbaar nut;
g. extensieve dagrecreatie;
h. infrastructurele voorzieningen;
i. waterhuishoudkundige voorzieningen;
j.

waterlopen en waterpartijen;

k.

natuurvriendelijke oevers.

Enkelbestemming Water
De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor waterberging, waterhuishouding, waterlopen
en waterpartijen, de instandhouding en ontwikkeling van ter plaatse voorkomende natuur- en
landschapswaarden, natuurvriendelijke oevers en extensief recreatief gebruik.
Dubbelbestemming Waarde – Archeologische verwachting
De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 1', ‘Waarde – Archeologische verwachting 3’ en ‘Waarde
– Archeologische verwachting 4’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van (te verwachten) archeologische waarden.
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 1',
‘Waarde – Archeologische verwachting 3’ en ‘Waarde – Archeologische verwachting 4’ zonder of in
afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of
werkzaamheden uit te voeren:
a. het ophogen van de bodem met meer dan 2 meter;
b. grondwerkzaamheden, waartoe worden gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en
ontginnen van gronden, alsmede het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten,
vijvers en andere wateren en het aanleggen van drainage;
c.

bodem verlagen of afgraven (ook ten behoeve van het verwijderen van bestaande funderingen)
van gronden waarvoor geen ontgrondingenvergunning is vereist;

d. het verlagen van het waterpeil;
e. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
f. het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
g. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
h. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden, banen of
i.

parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen;
het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en
daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

Het hiervoor genoemde verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
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a. voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft tot een diepte van 30 cm onder het
bestaande maaiveld (Waarde – Archeologische verwachting 1 en 3) of 100 cm onder het
bestaande maaiveld (Waarde – Archeologische verwachting 4);
b. voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft binnen een afstand van maximaal 2,5 meter
c.

uit een bestaande fundering van een bestaand bouwwerk;
voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft over een maximale oppervlakte van 100
m² (Waarde – Archeologische verwachting 1), 500 m2 (Waarde – Archeologische verwachting
3) of 5.000 m2 (Waarde – Archeologische verwachting 4) ;

d. indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de betrokken locatie geen
archeologische waarden (meer) aanwezig zijn of de archeologische waarden niet onevenredig
worden of kunnen worden geschaad;
e. indien de werken en/of werkzaamheden het gewone onderhoud betreffen, met inbegrip van
onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en beplantingen
f.

binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;
voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft waarvoor ten tijde van het van kracht
worden van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning in dit kader is verleend;

g. voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft die direct samenhangen met een verleende
omgevingsvergunning op grond van het afwijken van de bouwregels.
Dubbelbestemming Waarde – Nieuwe Hollandse Waterlinie
De voor "Waarde – Nieuwe Hollandse Waterlinie " aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor behoud en herstel van de ter plaatse voorkomende
cultuurhistorische waarden.
a. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Nieuwe Hollandse Waterlinie'
zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor
het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden) de volgende
werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
1. het verlagen, vergraven, ophogen of egaliseren van de bodem;
2. het diepploegen, diepwoelen of het uitvoeren van andere ingrepen in de bodem,
waaronder ook begrepen de aanleg van leidingen, allen dieper dan 0,60 m onder
maaiveld, waarbij de kruidlaag volledig wordt omgeploegd, alsmede de aanleg van
drainage ongeacht de diepte tenzij het gaat om vervanging van bestaande drainage;
3. het bebossen of anderszins beplanten van gronden met houtopstanden, waaronder
begrepen het kweken en telen van bomen, struiken en heesters in verband met
tuinbouw of als (agrarische) houtteelt;
4. het aanleggen van landschapselementen;
b. Het verbod als bedoeld in sub a is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
1. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan;
c.

3. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
Een omgevingsvergunning als bedoeld in sub a mag alleen worden verleend indien door de
uitvoering van de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden dan wel door de
daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, geen blijvend onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan de waarden en/of functies die het plan beoogt te beschermen, tenzij
hieraan door het stellen van voorwaarden voldoende tegemoet kan worden gekomen.
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Gebiedsaanduiding Kernrandzone
De gebiedsaanduiding Kernrandzone geeft aan dat daar een bedrijf aan huis is toegestaan. Deze
aanduiding is dan ook niet van toepassing op het voorgenomen initiatief.
1.3.2

Buitengebied Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie

Op 10 december 2012 is het Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie vastgesteld door de raad van
de gemeente Lingewaal. Alle vier de percelen hebben de dubbelbestemming ‘Waarde – Nieuwe
Hollandse Waterlinie’. De percelen A, B en C bevatten daarnaast de gebiedsaanduiding
‘Inundatiekommen’ en perceel D bevat de gebiedsaanduiding ‘Verdichtingsvelden’.
Dubbelbestemming Waarde – Nieuwe Hollandse Waterlinie
a. De voor ‘Waarde – Nieuwe Hollandse Waterlinie’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de instandhouding, het herstel en de
ontwikkeling van het erfgoed van uitzonderlijke universele waarde van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Deze universele waarden zijn benoemd in Bijlage 1 Kernkwaliteiten
Nationaal Landschap en Inundatiekom Tielerwaard en bestaan in ieder geval uit de volgende
waarden:
1. het unieke, in samenhang met het landschap ontworpen negentiende en twintigsteeeuwse hydrologische en militair verdedigingssysteem, bestaande uit:
 inundatiegebieden;
 zone met verdedigingswerken als forten, batterijen, lunetten, betonnen
mitrailleurkazematten en groeps- schuilplaatsen in hun samenhang met de
omgeving;
 voormalige schootsvelden (visueel open) en Verboden Kringen (merendeels
onbebouwd gebied) rondom de forten; waterwerken als waterlichamen,
sluizen, inlaten, duikers en dijken functionerend in samenhang met
verdedigingswerken en inundatiegebieden;
 overige elementen als beschutte wegen, (resten van) loopgraven en
tankgrachten;
 de landschappelijke inpassing en camouflage van de voormalige militaire
objecten;
 de historische vestingstructuur van de vestingsteden Gorinchem en
Woudrichem;
2. grote openheid;
3. groen en overwegend rustig karakter met inbegrip van de fruitteelt op de stroomruggen.
b. Ten aanzien van de onderlinge relatie tussen de dubbelbestemmingen geldt dat
dubbelbestemmingen gericht op de (externe) veiligheid prevaleren boven de
dubbelbestemming Waarde - Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Op deze gronden mag ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - inundatiekommen' en 'overige zone
- verdichtingsvelden' worden gebouwd ten dienste van de andere daar voorkomende bestemmingen op
grond van daarin opgenomen afwijkingsmogelijkheden en wijzigingsbevoegdheden, met dien verstande
dat de volgende aanvullende voorwaarde in acht moet worden genomen voor zover de gronden zijn
gelegen buiten het agrarisch bouwvlak dan wel buiten het bestemmingsvlak van een niet-agrarische
bestemming, niet zijnde de bestemming Bos, Natuur, Groen of Water:
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a. er wordt voldaan aan de ontwerprichtlijnen Nieuwe Hollandse Waterlinie en, indien het de
gronden betreft ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - inundatiekommen', de
ontwerprichtlijnen
Inundatiekom
Tielerwaard,
zoals
benoemd
in Bijlage
1
Kernkwaliteiten Nationaal Landschap en Inundatiekom Tielerwaard, waarover de gemeentelijke
commissie adviseert.
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Nieuwe Hollandse Waterlinie' zonder
of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor het uitvoeren
van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden) de volgende werken, geen bouwwerken
zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. het ophogen van gronden;
b. het verlagen van gronden (alleen geldend bij de Verdichtingsvelden);
c. het afgraven, verleggen of ophogen van historische polderkades en/of natuurlijke reliëfranden;
d. het aanplanten van permanente hoogopgaande beplanting, waaronder mede begrepen
boomteelt en/of fruitteelt, met een (gezamenlijke) oppervlakte van meer dan 500 m² (alleen
geldend bij de Inundatiekommen);
e. het vellen of rooien van hoogopgaande beplanting, waaronder mede begrepen boomteelt en/of
fruitteelt, met een (gezamenlijke) oppervlakte van meer dan 50 m² (alleen geldend bij de
f.

verdichtingsvelden);
het verleggen of dempen van watergangen en/of waterpartijen;

g. het aanleggen van bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de
daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur (alleen geldend bij de
Inundatiekommen).
Toetingscriteria:
a. een omgevingsvergunning als bedoeld hiervoor mag alleen worden verleend indien door de
uitvoering van de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden dan wel door de
daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, geen blijvend onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan de waarden en/of functies die het plan beoogt te beschermen, tenzij
hieraan door het stellen van voorwaarden voldoende tegemoet kan worden gekomen;
b. voor het aantonen of er geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de te
beschermen waarden en/of functies wordt, ter plaatse van de aanduiding 'overige zone kernzone', advies ingewonnen bij de gemeentelijke commissie, die in hun beoordeling de
kernkwaliteiten en ontwerprichtlijnen, zoals benoemd in Bijlage
Nationaal Landschap en Inundatiekom Tielerwaard betrekken.
1.3.3

1

Kernkwaliteiten

Conclusie

De voorgenomen plannen zijn strijdig met het bestemmingsplan Buitengebied 2012 en de herziening
daarvan, omdat de bestemming Natuur geen agrarisch grondgebruik toestaat. Andersom is het
ontwikkelen van grienden niet toegestaan in de bestemming Agrarisch met waarden - Natuur- en
landschapswaarden. De plannen zijn niet in strijd met de dubbelbestemming Waarde – Archeologische
verwachting, omdat de grondwerkzaamheden niet dieper reiken dan 30 cm. Voor de werken binnen de
dubbelbestemming Waarde – Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt een omgevingsvergunning voor het
uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden aangevraagd.
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De omgevingsvergunning die in het kader van de hiervoor genoemde dubbelbestemming Waarde –
Hollandse Waterlinie aangevraagd dient te worden, zal ook worden aangevraagd in het kader van het
Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tevens zal het parapluplan blijven gelden ter plekke van de
vier deelgebieden. Er is dan ook geen strijdigheid met dit Parapluplan.
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2 Beschrijving van de bestaande en toekomstige situatie
2.1

Bestaande situatie

De drie grienden die gekapt zullen worden, liggen dicht bij elkaar en hebben planologisch de
bestemming Natuur. De gronden zijn bedoeld voor de behoud en ontwikkeling van landschappelijke –
en natuurwaarden en -elementen. De grienden zijn in slechte staat.
Perceel A bevat te kappen opstand wat voornamelijk bestaat uit diverse wilgen en eiken. Door het
gevoerde beheer zijn de bomen in de griend gemiddeld kleiner dan 5 meter. De ondergroei bestaat uit
diverse ruigtesoorten en biedt daardoor schuilplaats voor grondgebonden fauna. Aangrenzend aan de
oost-, zuid- en westzijde liggen kavelsloten met steile en slecht begroeide oevers. De griend is echter
goed bereikbaar voor fauna via de dam aan de noordzijde en via loopplanken over de kavelsloten.
Perceel B is reeds gekapt en is in de huidige vorm zeer vergelijkbaar met de omliggende agrarische
weilanden.
Perceel C maakt onderdeel uit van een griend die gedeeltelijk permanent gekapt wordt. De kwaliteit van
de griend is laag als gevolg van bladvraat door diverse insecten waaronder het elzenhaantje. Aan de
buitenzijde van de griend is een brede kruidenrand aangelegd met in- en uitheemse kruidenrijke soorten.
Aangrenzend aan de noord-, oost- en westzijde van de griend liggen kavelsloten met rijke
oeverbegroeiing. Voor grondgebonden zoogdieren is de griend goed bereikbaar via de dam aan de
zuidzijde. De griend zelf heeft een open structuur en biedt voornamelijk schuilplaatsen voor kleine,
grondgebonden fauna. De opgaande vegetatie, met name de hogere populieren, bieden potentiële
nestlocaties voor vogels. Navolgend zijn een aantal foto’s opgenomen die een impressie geven van de
grienden en de directe omgeving hiervan.

Foto-impressie van de grienden op perceel A, B en C
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Het compensatiegebied, perceel D, beslaat 3,195 ha agrarische weidegrond. De locatie is bestemd als
Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden en is in de hoofdzaak bedoeld voor de
uitoefenen van grondgebonden agrarische bedrijfsvoering.
De weidegrond is intensief gebruikt en betreft derhalve een door raaigras gedomineerde begroeiing op
een voedselrijke bodem. Rondom en in het midden van het perceel lopen kavelsloten met steile oevers
en een overheersende lage waterkwaliteit. Ten noorden grenst het perceel aan een reeds bestaande
bosschage met de planologische bestemming Natuur. Ten noordoosten ligt de bebouwde kom van
Heukelum. Aan de zuidzijde, langs de Dwarsweg, grenst de planlocatie aan een ontwikkelende griend.
Het perceel heeft in de huidige vorm enkel een functie als (sub)optimaal foerageergebied van
(roof)vogels en algemene grondgebonden fauna zoals diverse muisachtigen en diverse amfibieën.
Schuil- en voortplantingsplaatsen voor deze soorten ontbreken. Navolgend beeld geeft een impressie
van de huidige situatie.

Het compensatieperceel (perceel D) in Heukelum

2.2

Gewenste situatie

De beoogde ingreep betreft de verplaatsing van de grienden op perceel A, B en C naar perceel D. De
bomen en struiken op perceel A, B en C zullen gekapt worden en het terrein zal geëgaliseerd worden.
De laatste stap is het inzaaien van gras en overige werkzaamheden. De percelen zullen ingezet worden
voor in de hoofdzaak grondgebonden agrarische bedrijfsvoering – conform de bestemming Agrarisch.
Qua gebruiksmogelijkheden wordt er aangesloten bij de omliggende percelen.
Perceel D (in Heukelum) wordt ingericht als nieuwe grienden. Het perceel zal worden aangeplant met
gemengd bosplantsoen en zal de bestemming Natuur krijgen.
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Landschappelijke inpassing
Bij de inpassing wordt rekening gehouden met de omgeving en met de pijlers die zijn opgenomen in
het provinciaal beleid (zie ook paragraaf 3.2.1).
De beplanting bestaat uit hoofdopstand en randbeplanting. De randbeplanting c.q. omzoming zal
bestaan uit knotwilgen. De hoofdopstand bestaat uit gemengd bosplantsoen, bestaande uit onder
andere hazelaar, Gelderse roos, veldesdoorn, meidoorn, inlandse eik en essen. Verder zullen enkele
paden voor beheer, onderhoud en schouwwerkzaamheden worden ingepast en wordt daar waar
mogelijk een doorzicht naar het dorp gerealiseerd..
In paragraaf 4.2 wordt nader ingegaan op de impact van het voornemen op het landschap.
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3 Beleidskader
3.1

Rijksbeleid

3.1.1

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), die op 13 maart 2012 door de minister is vastgesteld,
vormt de overkoepelende rijksstructuurvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland tot 2028,
met een doorkijk naar 2040.
Het rijksbeleid richt zich op het versterken van de internationale positie van Nederland en het behartigen
van de nationale belangen, zoals de hoofdnetwerken voor personen- en goederenvervoer, energie,
natuur, waterveiligheid, milieukwaliteit en bescherming van het werelderfgoed. Het Rijk streeft naar een
concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Daarbij wordt ingezet op een krachtige aanpak
die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker voorop zet, investeringen prioriteert en ruimtelijke
ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar verbindt.
Om dit doel te bereiken werkt het Rijk samen met andere overheden. In de SVIR zijn ambities tot 2040
en doelen, belangen en opgaven tot 2028 geformuleerd. Het Rijk heeft drie hoofddoelen geformuleerd:
- het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijkeconomische structuur;
-

het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid, waarbij de
gebruiker voorop staat;

-

het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin natuurlijke en cultuurhistorische
waarden behouden zijn.

Het beleid met betrekking tot verstedelijking, groene ruimte en landschap laat het Rijk, onder het motto
‘decentraal wat kan, centraal wat moet’, zoveel mogelijk over aan provincies en gemeenten. Gemeenten
krijgen daarbij de ruimte voor kleinschalige natuurlijke groei en voor het bouwen van huizen die
aansluiten bij de woonwensen van mensen. De sturing op verstedelijking, zoals afspraken over
binnenstedelijk bouwen en doelstellingen voor herstructurering, laat het Rijk voor een groot deel los.
In totaal zijn 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd, die bijdragen aan het realiseren van de
drie hoofddoelen. Het betreft onder meer het borgen van ruimte voor de hoofdnetwerken (weg, spoor,
vaarwegen, energievoorziening, buisleidingen), het verbeteren van de milieukwaliteit, ruimte voor
waterveiligheid, ruimte voor klimaatbestendige stedelijke ontwikkeling, ruimte voor behoud van unieke
cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten en ruimte voor een nationaal netwerk voor natuur.
Verder is één van de nationale belangen die de SVIR benoemt, het belang van een ‘zorgvuldige
afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten’. Concreet
betekent dit onder meer dat ruimte zorgvuldig moet worden benut en overprogrammering moet worden
voorkomen. Om die doelstellingen te bereiken, is in 2012 de ladder voor duurzame verstedelijking
opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening. Alle stedelijke ontwikkelingen dienen aan de Ladder voor
duurzame verstedelijking getoetst te worden.
De ladder voor duurzame verstedelijking is niet van toepassing op onderhavig project, omdat de
functiewijziging van Agrarisch naar Natuur en andersom niet wordt gezien als nieuwe stedelijke
ontwikkeling.
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Conclusie
Het betreft een ontwikkeling van relatief beperkte omvang zonder strijdigheid met de SVIR. Het
rijksbeleid is voor de functiewijzigingen niet relevant.
3.1.2

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)

Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking getreden.
Gemeenten moeten bij het vaststellen van bestemmingsplannen, wijzigingsplannen of
uitwerkingsplannen rekening houden met het Barro. Doel van het Barro is bepaalde onderwerpen uit de
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte te verwezenlijken. In het Barro worden een aantal projecten
opgesomd die een groot Rijksbelang hebben. Per project worden regels gegeven, waaraan
bestemmingsplannen moeten voldoen. De regels zijn een uitwerking van de onderwerpen uit de
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.
In het Barro zijn veertien onderwerpen met bijzonder rijksbelang beschreven:


Rijksvaarwegen;



Project mainportontwikkeling Rotterdam;



Kustfundament;



Grote rivieren;



Waddenzee en waddengebied;



Defensie;



Hoofdvaarwegen en landelijke spoorwegen;



Elektriciteitsvoorziening;



Buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen;



Natuurnetwerk Nederland;



Primaire waterkeringen buiten het kustfundament;



IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte);



Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarden;



Ruimtereservering parallelle Kaagbaan.

Conclusie
Het initiatief valt niet onder een van de projecten uit het Barro. Door het initiatief zal eveneens geen
nationaal belang worden geschaad.
3.2

Provinciaal beleid

3.2.1

Geconsolideerde Omgevingsvisie Gelderland (januari 2018)

Het vertrekpunt bij het maken van deze Omgevingsvisie (die op 9 juli 2014 door de Provinciale Staten
is vastgesteld) zijn de maatschappelijke opgaven geweest die in gesprekken met overheden,
organisaties en particulieren zijn benoemd. De gedeelde opgaven in deze Omgevingsvisie zijn de
uitkomst van een evenwaardige uitwisseling tussen deze partijen (co-creatie). De opgaven zijn die
zaken die partijen met elkaar delen. Ongeacht wie wat doet en welke rollen zij spelen, staan deze
opgaven centraal voor de komende pakweg vijf tot tien jaar.
Rivierenland
Alle vier de percelen vallen onder het deelgebied Rivierenland. Rivierenland wordt gekenmerkt door:


groen open gebied, omzoomd door rivieren;
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ruimte voor dynamiek en ontwikkeling, met name vrijetijdseconomie, agribusiness en logistiek;
balans zoeken tussen koesteren, vernieuwen en benutten.

De pijlers voor dit deelgebied zijn logistiek, agrobusiness, vrijetijdseconomie en vitaal platteland.
Nationale landschappen
De Nationale Landschappen zijn de symbolen bij uitstek van het Gelderse cultuurlandschap. Ze geven
op (inter)nationale schaal een afspiegeling van de landschappelijke diversiteit en krijgen daarom
speciale aandacht. De provincie wil samen met haar partners ook door ruimtelijke ontwikkelingen de
Kernkwaliteiten van de Nationale Landschappen behouden, herstellen en versterken en de
landschappelijke samenhang vergroten. De percelen liggen in het Nationale Landschap de Nieuwe
Hollandse Waterlinie waar navolgend op in wordt gegaan.
Nieuwe Hollandse Waterlinie
De provincie en haar partners streven er samen naar de Nieuwe Hollandse Waterlinie als erfgoed te
behouden en ontwikkelen. Ontwikkeling is gericht op passende nieuwe functies, het vergroten van het
economisch potentieel en de verankering in de maatschappij. Het beschermen gebeurt met ruimtelijke
regelgeving waarmee ontwikkelingen zorgvuldig worden afgewogen tegen de kernkwaliteiten. Deze
kernkwaliteiten mogen bij ontwikkelingen niet aangetast worden. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een
cultuurhistorisch fenomeen van wereldbelang dat de provincie voor de toekomst wil behouden.
Perceel A, B en C zijn gelegen in Tielerwaard, Land van Maas en Waal Water bergen. Kenmerkend
voor dit gebied is de amorfe structuur, relatief weinig dynamiek, grootschalig, vrij uitzicht vanaf de dijk
en gave open kommen langs de grens met Zuid-Holland.
Perceel D is gelegen in deelgebied De Regulieren. De Regulieren bestaan uit een fraai kleinschalig
oeverwallandschap, gave open kommen, forten en inundatievelden en de Diefdijk als opvallend en
beeldbepalend element aan de westkant.
Agrarische grond ter plekke van perceel A, B en C is passend binnen de Omgevingsvisie van de
provincie. Agrarische gronden versterken het vrije uitzicht en de grootschaligheid. Het realiseren van
grienden is eveneens passend binnen de Omgevingsvisie. De Regulieren worden onder andere
gekenmerkt door de grienden. Voorts worden de bestaande structuren en sloten niet aangepast.
Conclusie
De wijziging van Agrarisch naar Natuur en andersom is in lijn met de omgevingsvisie van de provincie
Gelderland.
3.2.2

Geconsolideerde Omgevingsverordening Gelderland (januari 2018)

De omgevingsverordening is een uitwerking van de omgevingsvisie en geeft regels omtrent de daar
geldende bestemmingen. De regels voor het opstellen van plannen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie
zijn als volgt.
Beschrijving van de kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
1. De kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn:
a. het unieke, in samenhang met het landschap ontworpen negentiende en twintigsteeeuwse hydrologische en militair verdedigingssysteem, bestaande uit:
i. inundatiegebieden;
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ii. zones met verdedigingswerken als forten, batterijen, lunetten, betonnen
mitrailleurkazematten en groepsschuilplaatsen in hun samenhang met de
omgeving;
iii. voormalige schootsvelden (visueel open) en verboden kringen (merendeels
onbebouwd gebied) rondom de forten;
iv. waterwerken als waterlichamen, sluizen,

inlaten,

duikers

en

dijken

functionerend in samenhang met verdedigingswerken en inundatiegebieden;
v. overige elementen als beschutte wegen, (resten van) loopgraven en
tankgrachten; de landschappelijke inpassing en camouflage van de voormalige
militaire objecten;
vi. de historische vestigingsstructuur van de vestingssteden Muiden, Weesp,
Naarden, Nieuwersluis, Gorinchem en Woudrichem;
b. de grote openheid;
c. het groene en overwegend rustige karakter.
2. Gedeputeerde Staten geven een nadere beschrijving van de kernkwaliteiten van de Nieuw
Hollandse Waterlinie in de Gelderse Kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie - uitwerking
en toepassing.
Bescherming van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
1. Een bestemmingsplan voor gronden die onderdeel uitmaken van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie zoals aangegeven op de kaart maakt ten opzichte van het ten tijde van de
inwerkingtreding van de verordening geldende bestemmingsplan geen activiteiten mogelijk die
de kernkwaliteiten zoals bedoeld in de hiervoor genoemde Beschrijving van de kernkwaliteiten
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, eerste en tweede lid, aantasten.
2. De toelichting op een bestemmingsplan bevat een beschrijving van de in het plangebied
aanwezige cultuurhistorische waarden, het door de gemeente te voeren beleid en van de wijze
waarop met eventuele veranderingen wordt omgegaan. Bij de beschrijving van de verschillende
waarden wordt gebruik gemaakt van de nadere beschrijving van de kernkwaliteiten van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals bedoeld in de hiervoor genoemde Beschrijving van de
kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, tweede lid.
Conclusie
Voorliggend bestemmingsplan is in lijn met de omgevingsverordening. In paragraaf 4.2 wordt nader in
gegaan op de aanwezige cultuurhistorische waarden. In deze paragraaf wordt ook ingegaan op het door
de gemeente te voeren beleid met betrekking tot de Hollandse Waterlinie. Hier wordt ook in paragraaf
1.3 (vigerend bestemmingsplan) op ingegaan. .
3.3
3.3.1

Gemeentelijk beleid
Het Manifest van Lingewaal: Structuurvisie Plus 2030

Op 28 januari 2010 is het ‘Manifest van Lingewaal’ vastgesteld door de raad van de gemeente
Lingewaal. Hierin zijn de beleidskaders van de gemeente tot en met 2030 in hoofdlijnen vastgesteld.
Lingewaal is een gemeente in de punt van het Gelders Rivierengebied dat ligt op het snijvlak van
grenzen: het grenst aan de Waal, de Linge, de provincie Zuid-Holland, de Randstad. De ruimtelijke
structuur wordt bepaald door de dijken en nederzettingen langs beide rivieren die een sterk oost-west
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verloop kennen. Daartussen ligt het lage komgebied van de Tielerwaard met zijn openheid, leegheid en
sterke agrarische gebruik.
Navolgend is een uitsnede van de visiekaart weergegeven.

D

A, B,
en C

Uitsnede visiekaart met aanduiding percelen

Kernen
Rondom de kernen is de kernrandzone aangegeven. In dit gebied komen kern en buitengebied bij
elkaar. Hier is ruimte voor een mix van functies die, in een landschappelijke context, een functie
vervullen voor de bewoners van de kern en/of de gemeente. Dit is ook de zone waar ruimte voor lokale
ommetjes, dorpse evenementen, activiteiten bij de boer, bijzondere zorgvoorzieningen, kleinschalige
bedrijvigheid en speelvoorzieningen kan worden gevonden. Dit, zoals gezegd, in een landschappelijke
setting waarin ook ruimte is voor natuur en water(berging).
Landschap
Het uitgangspunt voor het landschap is het promoten van Lingewaal en het verbinden van de bewoners
en de kernen.
De oeverwallen langs de Linge en Waal met daartussen de grote kom van de Tielerwaard is wezenlijk
voor de ruimtelijke verschijningsvorm van Lingewaal. Deze geografische positie is de basis geweest
voor de verdere ontwikkeling van het gebied. De oeverwallen kennen een kleinschalig (half-)besloten
landschap met nederzettingen, buitens, boomgaarden met een grote cultuurhistorische waarde. Er is
sprake van een grote menging aan functies. De kommen zijn vooral grootschalig, leeg, open en
monofunctioneel van karakter. Dit contrast dient ook in de toekomst zichtbaar te blijven om een
vervlakking van het landschap tegen te gaan.
Agrarische sector
De agrarische sector beheert en ontwikkelt het buitengebied. In de structuurvisie wordt onder andere
genoemd dat de gemeente meewerkt aan de totstandkoming van natuur en wateropgaven als er sprake
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is van voldoende compensatie van de agrarische sector. De gemeente Lingewaal wil de agrarische
sector in stand houden en verder stimuleren.
Met de voorgenomen ontwikkeling wijzigt het aantal hectare natuurgrond en landbouwgrond niet, er
vindt slechts een uitwisseling plaats van de locatie. Beide vormen van grondgebruik, Natuur en
Agrarisch, zijn passend op de locaties. Zoals blijkt uit de visiekaart zal de nieuw te realiseren agrarische
grond geplaatst worden in het komgebied primair landbouw. De nieuwe natuur wordt gerealiseerd in de
kernrandzone met landschappelijke inpassing / nieuw bos. Voorts wordt genoemd dat de gemeente
Lingewaal achter de belangen van de agrariërs staat. Met voorliggend initiatief wordt recht gedaan aan
de belangen van een agrariër en is er tevens aandacht voor de natuur.
Conclusie
Zoals blijkt uit het voorgaande is de gewenste ontwikkeling in lijn met de structuurvisie van de gemeente
Lingewaal. Er wordt met onderhavig initiatief recht gedaan aan de belangen van een agrariër en
tegelijkertijd wordt het landschap in stand gehouden.
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4 Uitvoeringsaspecten
In dit hoofdstuk zullen de relevante uitvoeringsaspecten bij het plan worden besproken.
Achtereenvolgens komen de aspecten ten aanzien van flora en fauna, archeologie en cultuurhistorie en
de milieuaspecten aan bod.
4.1

Flora- en fauna

Wet natuurbescherming
Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet heeft de
Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet vervangen. Het doel is om met één
wet en minder regels de wet makkelijker te kunnen toepassen. Vanaf 1 januari 2017 bepalen de
provincies wat wel en niet mag in de natuur in hun gebied. Ook zorgen de provincies vanaf deze datum
voor vergunningen en ontheffingen. De Rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor het beleid van grote
wateren, zoals het IJsselmeer.
De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden (voorheen geregeld in
de Natuurbeschermingswet 1998). Ter bescherming van deze Natura 2000-gebieden voorziet de Wet
natuurbescherming in een vergunningenregime voor het realiseren of verrichten van projecten en
andere handelingen die de natuurlijke kenmerken van een aangewezen Natura 2000-gebied kunnen
aantasten.
Voorts voorziet de Wet natuurbescherming in de bescherming van planten- en diersoorten binnen en
buiten de beschermde natuurgebieden (voorheen geregeld in de flora- en faunawet). Het uitgangspunt
is dat beschermde planten- en diersoorten geen schade mogen ondervinden. Voor het uitvoeren van
werkzaamheden in de openbare ruimte is het niet altijd nodig een vrijstelling of een ontheffing aan te
vragen. Voor onder andere reguliere werkzaamheden of ruimtelijke ontwikkelingen geldt een vrijstelling
voor beschermde soorten op voorwaarde dat gehandeld wordt volgens een goedgekeurde
gedragscode. Verder worden vrijstellingsregelingen op de nationaal beschermde soorten per provincie
vastgesteld.
Wanneer het onmogelijk is schade aan streng beschermde planten en dieren tijdens ruimtelijke
ontwikkelingen en inrichting te voorkomen, moet altijd een ontheffing worden aangevraagd. De
voorwaarden verbonden aan een vrijstelling of een ontheffing zijn afhankelijk van de status van de
planten- en diersoorten die in het plangebied voorkomen.
NNN
Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen
natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende
agrarisch gebied. In het NNN liggen onder andere bestaande natuurgebieden en alle Natura 2000gebieden. Het NNN is op provinciaal niveau uitgewerkt en middels ruimtelijke nota’s en verordeningen
voorzien van juridische doorwerking. In sommige provincies bestaan er naast het NNN ook nog andere
groene zones die een zekere mate van bescherming genieten.
Effect te vergunnen activiteiten
Door Ecoresult is een quickscan in het kader van de Wet natuurbescherming en Verordening ruimte
uitgevoerd. In het onderstaande worden de conclusies samengevat, het gehele rapport is als bijlage
bijgevoegd.
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Beschermde gebieden
Op basis van de afstand tot het plangebied en de aard van de werkzaamheden valt op voorhand uit te
sluiten dat de activiteiten negatieve effecten hebben op het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en Groene
Ontwikkelingszone (GO). Aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk. Het aanvragen van een
vergunning is niet nodig.
Beschermde soorten
Soorten Vogelrichtlijn
Beide deelgebieden zijn ongeschikt als vaste rust- en verblijfplaats voor vogels met jaarrond
beschermde nesten in gebouwen en bomen. Aanvullend onderzoek is niet nodig.
Beide deelgebieden zijn potentieel geschikt voor vogels met niet jaarrond beschermde nesten (o.a.
koolmees, pimpelmees en zwarte kraai) en algemene vogels. Er zijn geen zwaarwegende feiten of
ecologische omstandigheden om deze nestplaatsen jaarrond te beschermen.
Tijdelijke schadelijke effecten door uitvoering van de werkzaamheden op bezette nesten van niet
jaarrond beschermde soorten en algemene vogels zijn te voorkomen door buiten het broedseizoen te
werken (buiten grofweg de periode 15 maart – 15 augustus). In gebruik zijnde vogelnesten mogen in
principe nooit worden verstoord. Indien er binnen het broedseizoen gewerkt wordt in het plantsoen is
voorafgaand aan de werkzaamheden een controle door een deskundig ecoloog noodzakelijk.
Soorten Habitatrichtlijn
Potentieel geschikte voor voortplantingsplaatsen, vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen zijn
binnen beide deelgebieden afwezig. Essentieel foerageergebied van vleermuizen is binnen beide
deelgebieden afwezig. Vliegroutes zijn mogelijk aanwezig langs de Tweede Middelste Wetering langs
de grienden en de eikenlaan langs de Dwarsweg. Deze worden in de nieuwe situatie behouden.
Aanwezigheid van verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen van overige habitatrichtlijnsoorten zijn in
het plangebied redelijkerwijs uit te sluiten. Aanvullend (veld)onderzoek is niet nodig. Het aanvragen van
een ontheffing of vergunning is niet nodig.
Nationaal beschermde soorten
Beide deelgebieden zijn voor niet vrijgestelde soorten enkel geschikt als niet essentieel functioneel
leefgebied. Het plangebied is geschikt voor Nationaal beschermde soorten waarvoor in de provincie
Gelderland een vrijstelling geldt. Aanvullend onderzoek naar deze soorten is niet noodzakelijk. Wel geldt
te allen tijde de zorgplicht. Dit houdt in dat mogelijk schadelijke effecten op deze soorten zoveel mogelijk
dienen te worden voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door het verplaatsen van dieren naar veilige locaties
buiten het werkgebied indien zij aangetroffen worden tijdens de werkzaamheden of direct daar
voorafgaand.
Aanbeveling
In het rapport is een aanbeveling opgenomen om het leefgebied van kleine marters (bunzing, hermelijn
en wezel) in de omgeving geschikter te maken. Dit kan door het aanleggen van een takkenril in de te
behouden griend ten westen van het plangebied. Dit zou goed gerealiseerd kunnen worden met het
vrijgekomen hout uit de te kappen griend.

Toelichting concept ontwerpbestemmingsplan Vuren – De Grienden

26

Conclusie
De gewenste ontwikkeling is niet in strijd met de flora- en faunawetgeving.
4.2

Cultuurhistorie

In 2012 heeft de gemeenteraad de Cultuurhistorische Waardenkaart vastgesteld. De kaart is een
inventarisatie van het bovengrondse erfgoed. Doel van de kaart is om het erfgoed zo overzichtelijk
mogelijk zichtbaar(der) te maken, onder de aandacht te brengen en te behouden. De Cultuurhistorische
Waardenkaart is in samenwerking met de Historische Verenigingen en amateur archeologen tot stand
gekomen.
Uit de Cultuurhistorische Waardenkaart blijkt dat het verkavelingspatroon in de deelgebieden
strookvormig is ingedeeld en valt onder komontginningen. Tevens zijn de percelen aangeduid als
inundatiegebied. De percelen A, B en C zijn gekenmerkt als grienden. Op perceel C was een
eendenkooi gelegen die momenteel verdwenen is.
Navolgend is een uitsnede van de Cultuurhistorische Waardenkaart weergegeven.
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Uitsnedes cultuurhistorische waardenkaart gemeente Leusden met aanduiding plangebied

Komontginningen
Het verkavelingspatroon van de gemeente Lingewaal wordt bepaald door kenmerkende strookvormige
kavels. Het oorspronkelijke patroon van lange strookvormige verkavelingen is grotendeels verdwenen
en veranderd in blokverkaveling. De provincie Gelderland heeft in het kader van de cultuurhistorische
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waardenkaart Gelderland de historisch-geografische eenheden (zoals stroomrug- en komontginningen)
in kaart gebracht.
De vier percelen zijn aangeduid als komontginingen. Deze structuur wordt vrijwel niet aangetast door
de uitvoering van het plan. De percelen blijven grotendeels overeenkomen en de kenmerkende
strookvormige kavels blijven behouden.
Inundatiegebieden
De strategische ligging van de gemeente Lingewaal, het gebied waar Linge en Waal samenvloeien,
wordt geïllustreerd door de aanleg van de forten Nieuwesteeg en Vuren, onderdeel van de Hollandse
Waterlinie. De Nieuwe Hollandse Waterlinie drukt een duidelijk stempel op het landschap van
Lingewaal. Als een rode draad, liggen de verschillende onderdelen van de linie door de gemeente; vanaf
de stad Gorinchem, via fort Vuren, fort Nieuwesteeg richting het fort en de inundatiewerken bij Asperen.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie was van 1815 tot 1940 de hoofd defensielinie van Nederland. De linie
bestond uit een keten van 50 forten, 6 vestingsteden en 750 betonnen groepsschuilplaatsen, 88
mitrailleur-kazematten en veel militaire sluizen. De waterlinie was 85 km lang en liep van de Zuiderzee
(Muiden) tot de Biesbosch (Werkendam). De verdediging bestond uit het onder water zetten (inunderen)
van een gebied als hindernis voor de vijand.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is één van de grootste cultuurhistorische lineaire structuren van
Nederland. Deze militaire megastructuur is een landschappelijk unicum. Tot de dag van vandaag is
deze structuur bepalend voor de openheid van het landschap door de vrije schootsvelden.
Hoewel de afzonderlijke onderdelen van de waterlinie grote waarde hebben, is het cultuurhistorisch
belang van de linie voor een groot deel gelegen in de samenhang met de schoots- en inundatievelden
en de relatie tussen de verschillende onderdelen. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is recent als geheel
door de RCE als rijksmonument aangewezen. De verboden kringen, inundatiegebieden en enkele losse
objecten vallen buiten deze bescherming; alleen de gebouwde of aangelegde werken zijn in circa 90
clusters beschermd.
De structuur en de openheid van de velden wordt niet per definitie aangetast. Met uitzondering van
perceel C blijven de percelen de huidige structuur behouden. Van de percelen A, B en C zullen de
grienden verwijderd worden, wat meer openheid creëert. Op perceel D zal beplanting aangebracht
worden, waardoor hier de openheid afneemt. In het vigerende bestemmingsplan worden de percelen A,
B en C met een gebiedsaanduiding aangewezen als ‘openheid’. Ter plaatse van de aanduiding
openheid is de grond mede bestemd voor het behoud en herstel van de openheid van de vochtige
graslandgbieden ter bescherming van het waardevolle leefgebied voor weidevogels. Tevens zijn deze
drie percelen dubbel bestemd als Waarde – Nieuwe Hollandse Waterlinie, waarin ook deze openheid
van belang is. Door de grienden te kappen wordt de openheid in het gebied versterkt en hersteld.
Door het aanplanten van compensatiebos in Heukelum zal daar juist het open landschap en het zicht
op het plaatsje Heukelum worden verminderd. Hier geldt de gebiedsaanduiding ‘openheid’ echter niet,
waardoor deze wisseling van bestemming wat dat betreft passend is in het vigerende beleid.
Eendenkooi
Een eendenkooi is een vanginrichting voor eenden, die bestaat uit een vijver met vangarmen of -pijpen
en een ‘kooibos’. Hieraan was doorgaans ook een ‘kooihuisje’ verbonden. Aan eendenkooien is
vanouds het recht van afpaling verbonden. Dat houdt in dat er binnen een straal van enkele honderden
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tot wel 1500 meter geen activiteiten mogen plaatsvinden die de vangst zouden kunnen verstoren. De
kooien liggen als opvallende elementen in de laaggelegen kommen en zijn vanwege hun economische
betekenis en als landschappelijk karakteristieke elementen opgenomen op de cultuurhistorische
waardenkaart.
De eendenkooi op perceel C betreft een reeds verdwenen eendenkooi. Op de Cultuurhistorische
Waardenkaart zijn deze verdwenen elementen toegevoegd omdat ze van belang kunnen zijn voor de
archeologische verwachting van het gebied. In de volgende paragraaf wordt hier nader op ingegaan.
Grienden
Grienden zijn binnen- of buitendijkse aanplanten van wilg of es, waarbij het hout dat op laag afgezette
stobben groeit wordt geoogst. Wilgenhout werd in het hele gebied geteeld en hoofdzakelijk gebruikt
voor bescherming van de kribben en dijklichamen. Dit hout werd om de vier jaar gekapt. Ook werden
op laaggelegen landerijen elzen (elzenpassen) aangeplant in tijden van lage akkerbouwprijzen.
Elzenhout werd om de vijf jaar gekapt.
Met voorliggend initiatief worden drie grienden die in slechte staat verkeren, omgezet naar
landbouwgrond. Ter compensatie zal er voor een gelijke oppervlakte nieuwe grienden worden
aangelegd.
Conclusie
De gewenste ontwikkeling is in lijn met het beleid van de gemeente Lingewaal met betrekking tot
Cultuurhistorie. De openheid in het beschermde gebied met de dubbelbestemming Waarde – Nieuwe
Hollandse Waterlinie wordt versterkt, en de grienden in slechte staat worden op een andere locatie
herplant.
4.3

Archeologie

Wettelijk kader
Sinds 1 juli 2016 is de Erfgoedwet van kracht. Deze wet vervangt zes wetten en regelingen op het
gebied van cultureel erfgoed:
1. Monumentenwet 1988
2. Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten
3. Wet tot behoud van cultuurbezit
4. Wet tot teruggave cultuurgoederen uit bezet gebied
5. Uitvoeringswet UNESCO -verdrag 1970
6. Regeling materieel beheer museale voorwerpen
De Erfgoedwet hanteert de beschermingsniveaus zoals die in de gelden in de voorgaande regelingen.
Voor de vergunningverlening van een beschermd archeologisch monument, het verbod tot beschadigen
of vernielen van een rijksmonument en de bescherming van stads- en dorpsgezichten geldt dat de
Monumentenwet 1988 van kracht blijft tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Deze regels
blijven dus gelden en zijn ongewijzigd overgenomen in de Erfgoedwet.
Doelstelling van de wetten is de bescherming en het behoud van archeologische waarden. Als gevolg
van dit verdrag wordt in het kader van de ruimtelijke ordening het behoud van het archeologisch erfgoed
meegewogen zoals alle andere belangen die bij de voorbereiding van het plan een rol spelen. De
gehanteerde uitgangspunten zijn:
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archeologische waarden zoveel mogelijk in de bodem bewaren (behoud in situ);



in ruimtelijke ordening (planvorming) al rekening houden met archeologische waarden;



de bodemverstoorder betaalt archeologisch vooronderzoek en mogelijke opgravingen.

Gemeenten zijn verplicht om bij het vaststellen van bestemmingsplannen rekening te houden met de in
de grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische waarden.
Onderzoek / beoordeling
De vier percelen hebben allen een archeologische verwachting, variërend van ‘Waarde –
Archeologische verwachting 1’, ‘Waarde – Archeologische verwachting 3’ en ‘Waarde – Archeologische
verwachting 4’ in het vigerende bestemmingsplan.
De werkzaamheden kunnen zonder onderzoeksplicht worden uitgevoerd, indien het onder andere
werkzaamheden in de bodem betreft tot een diepte van 30 cm onder het bestaande maaiveld (Waarde
– Archeologische verwachting 1 en 3) of 100 cm onder het bestaande maaiveld (Waarde –
Archeologische verwachting 4), en voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft over een
maximale oppervlakte van 100 m² (Waarde – Archeologische verwachting 1), 500 m 2 (Waarde –
Archeologische verwachting 3) of 5.000 m 2 (Waarde – Archeologische verwachting 4). Het verwijderen
en aanplanten van grienden zal niet gepaard gaan met werkzaamheden dieper dan 30 cm onder het
bestaande maaiveld over een groter oppervlakte dan 100 m 2, waardoor er geen onderzoeksplicht of
vergunningplicht aan de werkzaamheden gebonden zit.
Deze verwachtingen komen overeen met de genoemde verwachtingen in de archeologische
beleidskaart van de gemeente Lingewaal. Navolgend is de uitsnede van de archeologische beleidskaart
weergegeven, waaruit blijkt dat de deelgebieden vallen onder categorie 6, 8, 9 en 10.

Uitsnede archeologische beleidskaart met aanduiding plangebied

De gemeente Lingewaal heeft tevens een archeologische waarden en verwachtingen kaart opgesteld.
Hieruit blijkt dat het perceel in Heukelum (perceel D) diepe verstoringen heeft. Perceel A, B en C vallen
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– overeenkomstig de archeologische beleidskaart – deels in laag, middelmatig en hoog archeologisch
waardevol gebied. Daarbij blijkt – zoals reeds genoemd in paragraaf 4.2 – dat perceel C gelegen is op
een voormalige eendenkooi.
Uit de toelichting van de archeologische beleidskaarten blijkt dat er geen regels gelden voor de gebieden
die zijn aangeduid als eendenkooi. Omdat de bodemingrepen niet over een groter oppervlak dan 100
m2 dieper dan 30cm zullen reiken, kan worden aangenomen dat eventuele restanten van de eendenkooi
intact blijven.

Uitsnede archeologische waarden en verwachtingen met aanduiding plangebied

Voorts zijn op basis van deze wet mogelijke (toevals)vondsten bij het verrichten van werkzaamheden in
de bodem altijd beschermd. Er geldt een meldingsplicht bij het vinden van (mogelijke) waardevolle
zaken. Dat melden dient terstond te gebeuren.
Conclusie
De gewenste ontwikkeling zal niet gepaard gaan met werkzaamheden dieper dan 30 cm beneden
maaiveld, waardoor nader archeologisch onderzoek niet benodigd is. Vanuit archeologisch oogpunt is
er geen belemmering voor onderhavig initiatief.
4.4

Verkeer en parkeren

Perceel A, B en C die van Natuur naar Agrarische grond zullen worden omgezet, zijn niet ontsloten met
een weg, maar zijn omringd door weiland. De gronden zullen via de weilanden en via eigen terrein
betreden worden. De gewenste ontwikkeling gaat dan ook niet gepaard met extra verkeer via de wegen.
De gewenste realisatie van de grienden op perceel D in Heukelum zal eveneens geen extra verkeer
trekken. De locatie wordt ingericht met grienden en is niet bedoeld voor (toeristisch) gebruik.
Onderhavig initiatief heeft geen betrekking op de parkeerdruk. Het realiseren van parkeerplaatsen is
niet nodig.
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Conclusie
De gewenste ontwikkelingen hebben geen veranderingen in de verkeersgeneratie of parkeerdruk tot
gevolg.
4.5

Luchtkwaliteit

Wet milieubeheer
Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van de luchtkwaliteit geïmplementeerd in de Wet
milieubeheer (Wm). De in deze wet gehanteerde normen gelden overal, met uitzondering van een
arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing). Op 15 november 2007 is het
onderdeel luchtkwaliteit van de Wm in werking getreden. In de Wet milieubeheer zijn onder andere
regels en grenswaarden opgenomen voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood,
koolmonoxide en benzeen.
De Wet luchtkwaliteit (artikel 5.16, eerste lid, Wm) stelt dat ruimtelijke plannen doorgang kunnen vinden
indien aan één van de onderstaande voorwaarden is voldaan:


de plannen niet leiden tot het overschrijden van een grenswaarde;



de luchtkwaliteit tengevolge van de plannen (per saldo) verbetert of ten minste gelijk blijft;



de plannen niet in betekenende mate (NIBM) bijdragen aan de concentratie van NO2 en PM10
in de buitenlucht. Vanaf het in werking treden van het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit op 1 augustus 2009 wordt onder een NIBM bijdrage een bijdrage van minder dan
3% van de grenswaarde verstaan;



het project is opgenomen of past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht (NSL).

AMvB en Regeling niet in betekenende mate (NIBM)
De Wet luchtkwaliteit maakt onderscheid tussen grote en kleine ruimtelijke projecten. Een project is
klein als het slechts in geringe mate (ofwel niet in betekenende mate) leidt tot een verslechtering van
de luchtkwaliteit. De grens ligt bij een toename van de NO2 en /of PM10 jaarconcentratie met maximaal
3% van de grenswaarden (of wel een toename van maximaal 1,2 μg/m3 NO2 en/of PM10). NIBM
projecten kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd
worden. Grotere projecten daarentegen kunnen worden opgenomen in het NSLprogramma, mits ook
overtuigend wordt aangetoond dat de effecten van dat project worden weggenomen door maatregelen.
De AMvB en Regeling “niet in betekenende mate” bevatten criteria waarmee kan worden bepaald of
een project van een bepaalde omvang wel of niet als “in betekenende mate” moet worden beschouwd.
Het betreft onder andere de onderstaande gevallen, waarbij een project als NIBM wordt beschouwd:


Woningbouw: = 1500 woningen (netto) bij minimaal 1 ontsluitingsweg, en = 3000 woningen bij
minimaal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling.



Kantoorlocaties: = 100.000 m 2 bruto vloeroppervlakte bij minimaal 1 ontsluitingsweg, en =
200.000 m2 bruto vloeroppervlakte bij minimaal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige
verkeersverdeling.



Woningbouw en kantoorlocaties: 0,0008*aantal woningen+ 0,000012*bruto vloeroppervlak
kantoren in m2 = 1,2 bij één ontsluitingsweg en 0,0004*aantal woningen+ 0,000006*bruto
vloeroppervlak kantoren in m 2 = 1,2 bij één ontsluitingsweg.
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Ook als het bevoegd gezag op een andere wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan
maken dat het geplande project NIBM bijdraagt, kan toetsing van de luchtkwaliteit achterwege blijven.
Tevens is in artikel 5 van het Besluit NIBM een anticumulatie bepaling opgenomen, die zegt dat de
effecten van beoogde ontwikkelingen in de omgeving van het plangebied moeten worden meegenomen
in de beoordeling van het betreffende plan. Hiermee wordt voorkomen dat verschillende NIBM-projecten
samen toch in betekenende mate bijdragen aan verslechtering van de luchtkwaliteit.
Onderzoek / beoordeling
Het initiatief kan, gezien de beperkte omvang, aangemerkt worden als een project dat niet in betekende
mate van invloed is op de luchtkwaliteit. Toetsing van het aspect luchtkwaliteit is daardoor, op grond
van artikel van de Regeling NIBM niet noodzakelijk. Er behoeft dus niet getoetst te worden aan de
grenswaarden.
Conclusie
Vanuit het aspect luchtkwaliteit is er geen belemmering voor onderhavig initiatief.
4.6

Bodemkwaliteit

Het Besluit op de ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6) schrijft voor dat in het kader van een ruimtelijk
planologische procedure moet worden aangetoond dat de kwaliteit van de bodem en het grondwater in
het plangebied in overeenstemming zijn met het gewenste nieuwe gebruik. De bodemkwaliteit kan
(negatief) van invloed zijn op de gewenste nieuwe ontwikkeling.
Indien sprake is van een functiewijziging zal er in veel gevallen een bodemonderzoek moeten worden
uitgevoerd op de planlocatie. Door middel van zo'n onderzoek kan in beeld worden gebracht of de
bodemkwaliteit en de beoogde functie van het plangebied bij elkaar passen.
Onderzoek/beoordeling
Onderhavig initiatief betreft een wijziging van Natuur naar Agrarisch en vice versa. Beide bestemmingen
betreffen geen gevoelige bestemming. Nader onderzoek naar de bodem is dan ook niet benodigd.
Conclusie
Er zullen geen risico’s voor de volksgezondheid en het milieu aanwezig zijn met betrekking tot de
voorgenomen activiteit op het onderhavige perceel.
4.7

Geluidhinder

De Wet geluidhinder regelt de bescherming van kwetsbare functies, zoals woningen, tegen geluid
vanwege wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen. De grienden en de agrarische gronden
zijn geen kwetsbare functies in de zin van Wet geluidhinder.
Conclusie
Vanuit de Wet geluidhinder bestaan er geen beperkingen tegen onderhavig planontwikkeling.
4.8

Bedrijven en milieuzonering

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stelt zich ten doel een goede kwaliteit van het
leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder
milieuzonering verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen
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milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren
anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand
tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate
de milieubelastende functie het milieu sterker belast. Milieuzonering heeft twee doelen:


het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere
gevoelige functies;



het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.

Onderzoek/beoordeling
Onderhavig project is niet aan te merken als ‘gevoelige functie’. Een nadere toets aan de milieuzonering
kan achterwege blijven.
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat de voorgenomen ontwikkeling met betrekking tot milieuzonering in
overeenstemming is te achten met een goede ruimtelijke ordening.
4.9

Externe veiligheid

Wettelijk kader
Sommige activiteiten brengen risico's op zware ongevallen met mogelijk grote gevolgen voor de
omgeving met zich mee. Externe veiligheid richt zich op het beheersen van deze risico's. Het gaat
daarbij om onder meer de productie, opslag, transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Dergelijke
activiteiten kunnen een beperking opleggen aan de omgeving. Door voldoende afstand tot de risicovolle
activiteiten aan te houden kan voldaan worden aan de normen. Aan de andere kant is de ruimte schaars
en het rijksbeleid erop gericht de schaarse ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten. Het ruimtelijk beleid
en het externe veiligheidsbeleid moeten dus goed worden afgestemd. De wetgeving rond externe
veiligheid richt zich op de volgende risico’s:


risicovolle (Bevi-)inrichtingen;



vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen;



vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor.

Daarnaast wordt er in de wetgeving onderscheid gemaakt tussen de begrippen kwetsbaar en beperkt
kwetsbaar en plaatsgebonden risico en groepsrisico.
Onderzoek / beoordeling
Kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten dienen getoetst te worden aan het aspect externe veiligheid.
De grienden en de agrarische gronden zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten en daarbij zal er geen
toename van het aantal personen op de desbetreffende locaties plaatsvinden. Toetsing aan externe
veiligheid is derhalve niet benodigd.
Conclusie
Er bestaat vanuit het thema externe veiligheid geen belemmering voor onderhavig initiatief.
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4.10

Kabels en leidingen

Uit de toelichting en verbeelding van bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is op te maken dat er geen
planologisch relevante kabels en leidingen in het plangebied of in de directe omgeving daarvan
aanwezig zijn.
4.11 Water
Beleidskader
Water en ruimtelijke ordening hebben veel met elkaar te maken. Aan de ene kant is water één van de
sturende principes in de ruimtelijke ordening en kan daarmee beperkingen opleggen aan het
ruimtegebruik zoals locaties voor stadsuitbreiding. Aan de andere kant kunnen ontwikkelingen in het
ruimtegebruik ongewenste effecten hebben op de waterhuishouding.
Op Europees en nationaal niveau heeft water een eigen plaats gekregen in de ruimtelijke besluitvorming
via de verplichte 'watertoets'. Een watertoets geeft aan wat de gevolgen zijn van een ruimtelijk plan voor
de waterhuishouding in het betreffende gebied. Zo'n waterparagraaf moet sinds 1 januari 2003 worden
opgenomen in de toelichting bij ruimtelijke plannen. Doel van de watertoets is de relatie tussen
planvorming op het gebied van de ruimtelijke ordening en de waterhuishouding te versterken.
Een watertoets is verplicht als het gaat om een functieverandering en/of bestemmingswijziging. Op basis
van informatie en randvoorwaarden vanuit waterbeheerder, het waterbeleid en relevante
bodemgegevens worden de verschillende wateraspecten uitgewerkt in een waterparagraaf. De
waterparagraaf beschrijft het huidige watersysteem alsmede de mogelijkheden en randvoorwaarden
voor het toekomstig watersysteem. De waterparagraaf wordt afgestemd met de waterbeheerder.
Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande de
waterhuishouding. Deze paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's.
Europa
Met ingang van december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KWR) van kracht geworden. In het
kader van de Kaderrichtlijn worden kwaliteitseisen gesteld, gericht op het beschermen en verbeteren
van de aquatische ecosystemen (verplichting per stroomgebied). Deze richtlijn stelt als norm dat
oppervlaktewateren binnen 15 jaar na inwerkingtreding moeten voldoen aan een 'goede ecologische'
toestand (GET). Voor kunstmatige wateren, zoals de meeste stadswateren, geldt dat de
oppervlaktewateren minimaal moeten voldoen aan een 'goed ecologisch potentieel' (GEP). Inmiddels
zijn de GEP-normen per stroomgebied uitgewerkt.
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Rijk
In december 2009 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan geeft op hoofdlijnen
aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015 voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer.
Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, voldoende en schoon water
en diverse vormen van gebruik van water. Ook worden de maatregelen genoemd die hiervoor worden
genomen. Het Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en
vervangt alle voorgaande nota's waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van
de Waterwet die met ingang van 22 december 2009 van kracht is. Op basis van de Wet ruimtelijke
ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie. In het
Nationaal Waterplan is een eerste uitwerking gegeven aan het Deltaprogramma dat wordt opgesteld
naar aanleiding van het advies van de Deltacommissie in 2008. Dit programma is gericht op duurzame
veiligheid en zoetwatervoorziening.
Beoordeling
Het plangebied is gelegen binnen het gebied van waterschap Rivierenland.
De gewenste ontwikkelingen gaan niet gepaard met het toevoegen van verharding. De gronden worden
allen ingericht conform de gewenste bestemming: agrarisch en natuur. De waterbestemming op het
perceel in Heukelum zal niet gewijzigd worden. Er zullen dan ook geen problemen optreden in het kader
van de waterafvoer.
Conclusie
Vanuit waterhuishoudkundige overwegingen worden er geen bezwaren verwacht tegen onderhavig
initiatief.
4.12 M.e.r.-beoordeling
De wet- en regelgeving voor milieueffectrapportage (m.e.r.) is vastgelegd in hoofdstuk 7 van de Wet
milieubeheer en in de AMvB Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). In de Wet milieubeheer zijn
vooral de procedurele verplichtingen opgenomen. In Besluit m.e.r. is opgenomen wanneer een m.e.r.
verplicht is. Onderdeel D van de bijlage bevat activiteiten, plannen en besluiten waarvoor het maken
van een m.e.r.-beoordeling verplicht is. Voor elke activiteit die genoemd wordt in het Besluit m.e.r. maar
die beneden de drempelwaarden van onderdeel D valt, moet beoordeeld worden of er sprake is van
(mogelijke) nadelige milieugevolgen. Voor deze activiteiten dient een vormvrije m.e.r.-beoordeling
uitgevoerd te worden. Deze motivering dient qua inhoud aan te sluiten bij de m.e.r.-beoordeling, maar
heeft geen vormvereisten.
De voorgenomen activiteit komt het dichtst in de buurt van de activiteit zoals omschreven onder
categorie D9 van het Besluit m.e.r.: een landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding
daarvan. Toch kan gesteld worden dat het hier niet onder valt, omdat het voornemen slechts het
‘verplaatsen’ van de natuur- en landbouwgrond betreft. De huidige grienden zijn in slechte staat, wat
betekent dat dan wel onderhoud nodig is, dan wel nieuwe aanleg, om het gebied in stand te houden.
De grienden worden nieuw aangelegd, op een ander perceel. Voor deze beperkte wijziging hoeft geen
vormvrije m.e.r. doorlopen te worden.
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5 Juridische planbeschrijving
5.1

Inleiding

In een bestemmingsplan zijn de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor het plangebied opgenomen. Het
onderhavige bestemmingsplan regelt de inrichting van het gebied op hoofdlijnen door de gronden te
beleggen met een bestemming. Het juridische deel van het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding
(kaart) in samenhang met de regels. In dit hoofdstuk wordt het juridische deel van het bestemmingsplan
nader toegelicht.
De regels en verbeelding zijn opgesteld conform de RO-standaarden 2012, waarbij in het bijzonder het
IMRO 2012 (Informatiemodel Ruimtelijke Ordening) en de SVBP 2012 (Standaard Vergelijkbare
Bestemmingsplannen) van belang zijn.
Het bestemmingsplan ‘Vuren, De Grienden’ bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. De
verbeelding en de regels tezamen vormen het juridisch bindende deel van het plan. Verbeelding en
regels dienen te allen tijde in onderlinge samenhang te worden bezien en toegepast. Op de verbeelding
krijgen alle gronden binnen het plangebied een bestemming. Binnen een bestemming kunnen nadere
aanduidingen zijn aangegeven. De juridische betekenis van deze bestemmingen en aanduidingen zijn
terug te vinden in de regels. Een gedeelte van de informatie op de verbeelding heeft geen juridisch
betekenis, maar is slechts opgenomen om de leesbaarheid van en oriëntatie op de verbeelding te
vergroten, zoals een kadastrale/BGT ondergrond. Alle letters, aanduidingen en lijnen worden verklaard
in de legenda op de verbeelding.
De regels bepalen de gebruiksmogelijkheden van de gronden binnen het plangebied en geven tevens
de bouw- en gebruiksmogelijkheden met betrekking tot bouwwerken aan. De regels van het
bestemmingsplan ‘Vuren – De Grienden’ zijn opgebouwd conform de door de SVBP 2012
voorgeschreven systematiek en omvatten inleidende regels, bestemmingsregels, algemene regels, en
ten slotte de overgangs- en slotregels.
5.2

Inleidende regels

5.2.1 Begrippen

In de begripsregels worden omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan gebruikte
begrippen. Deze worden opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen. Alleen die begripsregels
worden opgenomen die gebruikt worden in de regels en die tot verwarring kunnen leiden of voor
meerdere uitleg vatbaar zijn.
5.2.2 Wijze van meten

Om op een eenduidige manier afstanden en oppervlakten te bepalen, wordt in de ‘wijze van meten’
uitleg gegeven wat onder de diverse begrippen wordt verstaan. Ten aanzien van de wijze van meten op
de verbeelding geldt steeds dat het hart van een lijn moet worden aangehouden. Ook voor de ‘wijze van
meten’ worden in de SVBP 2012 richtlijnen gegeven.
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5.3

Bestemmingsregels

5.3.1 Opbouw bestemmingen

De gronden van het gehele plangebied hebben een positieve bestemming. Een positieve bestemming
betekent dat het gebruik van de gronden voor de verschillende bestemmingen direct mogelijk is.
Bovendien betekent het dat oprichting van gebouwen direct mogelijk is nadat burgemeester en
wethouders een omgevingsvergunning hebben verleend, welke dient te voldoen aan onder meer de
regels van het bestemmingsplan, het Bouwbesluit en de Bouwverordening. De opbouw van de
bestemmingen ziet er in beginsel als volgt uit:


Bestemmingsomschrijving;



Bouwregels;



Nadere eisen;



Afwijken van de bouwregels;



Specifieke gebruiksregels;



Afwijken van de gebruiksregels;



Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of
werkzaamheden;



Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk;



Wijzigingsbevoegdheid.

5.3.2 Bestemmingen

Agrarisch
Binnen de bestemming Agrarisch staat de uitoefening van een agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak
grondgebonden agrarische bedrijfsvoering voorop; boomkwekerijen zijn niet toegestaan ter plaatse van
de aanduiding 'openheid'; de 'openheid' dient te worden behouden en te worden hersteld;
Natuur
De gronden binnen de bestemming Natuur zijn bedoeld voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling
van kleinschalige natuur- en landschapselementen.
Water
Daar waar de gronden bestemd zijn als Water, is de grond bestemd voor waterberging en
waterhuishouding, waterlopen en waterpartijen. Daarnaast dienen de ter plaatse voorkomende natuuren landschapswaarden in stand gehouden te worden en ontwikkeld. Natuurvriendelijke oevers en
extensief recreatief gebruik is binnen deze bestemming ook toegestaan.
Waarde – Archeologische verwachting
De gronden met de dubbelbestemming Waarde – Archeologische verwachting zijn mede bestemd voor
de bescherming van archeologische waarden. Dit bestemmingsplan bevat drie afzonderlijke
dubbelbestemmingen: waarde 1, waarde 3 en waarde 4. Voor elke bestemming geldt een specifiek
bestemmingsregiem. Het regiem voorziet in een stelsel waarbij voor het uitvoeren van werken en/of van
werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig is. Voorts is aangegeven wanneer archeologisch
onderzoek benodigd is.
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Waarde – Nieuwe Hollandse Waterlinie
Binnen de bestemming Waarde – Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn de gronden mede bestemd voor het
behoud en herstel van de ter plaatse voorkomende cultuurhistorische waarden.
5.4

Algemene regels

5.4.1 Anti-dubbeltelregel

Een anti-dubbeltelregel wordt opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een
bestemmingsplan bepaalde bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen
beslaan, het opengebleven terrein ook nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of
bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld. De opgenomen anti-dubbeltelregel is
gelijkluidend aan de in het Besluit ruimtelijke ordening voorgeschreven formulering.
5.4.2 Overige algemene regels

Voor het hele plangebied geldt een aantal algemene regels. Het gaat hier om algemene bouw- en
gebruiksregels, mogelijkheden om af te wijken van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde,
onderwerpen, en procedureregels worden behandeld.
5.5

Overgangs- en slotregels

5.5.1 Overgangsrecht

In deze regels wordt het overgangsrecht, zoals voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke ordening en
de Wabo, overgenomen.
5.5.2 Slotregel

Als laatste wordt de slotregel opgenomen, ook zoals voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke ordening.
Deze regel geeft aan hoe het plan kan worden aangehaald.
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6 Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid
6.1

Economische uitvoerbaarheid

De planontwikkeling komt geheel voor rekening en risico van de initiatiefnemer. De ontwikkeling zal
geschieden conform hetgeen bepaald is in de Wet ruimtelijke ordening. De verwezenlijking van het plan
is dan ook niet afhankelijk van gemeentelijke investeringen. De kosten voor de ambtelijke afhandeling
van de procedure worden verrekend op basis van de daarvoor geldende leges. Voor wat betreft
planschade zal de gemeente indien nodig met initiatiefnemer een (anterieure) overeenkomst afsluiten.
Het plan wordt dan ook economisch haalbaar geacht.
6.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Voor onderhavig bestemmingsplan wordt de uniforme voorbereidingsprocedure gevolgd als bedoeld in
hoofdstuk 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, in samenhang met het gestelde in de Wet ruimtelijke
ordening.
6.2.1

Overleg met overheidsinstanties

In het kader van de overlegverplichting ex artikel 3.1.1 Bro dient een bestemmingsplan, in het kader van
het vooroverleg te worden voorgelegd aan betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten
van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de
behartiging van belangen welke mogelijk in het plan in het geding zijn.
Het bestemmingsplan zal ten minste worden voorgelegd aan de provincie Gelderland en het
Waterschap Rivierenland. De opmerkingen van de provincie en het waterschap worden afgewogen en
waar nodig verwerkt, alvorens het plan wordt vastgesteld.
6.2.2

Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Vuren – De Grienden’ heeft ter inzage gelegen van XX tot XX. Digitaal
was het plan in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.XX). Een analoog exemplaar lag in
dezelfde periode ter visie op het gemeentehuis van de gemeente Lingewaal. Het plan is gepubliceerd
in de Staatscourant, in XX en op de gemeentelijke website.
Er zijn XX zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. In de nota van beantwoording
zienswijzen zal worden aangegeven hoe de betreffende zienswijzen zijn beoordeeld. De zienswijzen
hebben wel/niet geleid tot wijzigingen in het plan.
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