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Toelichting

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Aan de Paalgraaf 11 te Hellouw is het griendbedrijf Van Aalsburg (hierna: 

initiatiefnemer) gevestigd. Op de locatie wordt griendhoud opgeslagen  en verwerkt 

tot vlechtschermen en zinkstukken voor de waterbouw. Het bedrijf zorgt zelf voor de 

winning aanvoer van de grondstof die wordt geteeld op zo'n 300 hectare met 

griendhout in de wijde omgeving. Materiaal en machines ten behoeve van het 

uitoefenen van de bedrijfsmatige activiteiten worden ter plaatste vervaardigd en 

gerepareerd. 

Vanwege wet- en regelgeving is het noodzakelijk geworden om het griend op het 

eigen bedrijfsperceel aan de Paalgraaf 11 op te slaan. De huidige situatie biedt hier 

onvoldoende mogelijkheden voor. Daarnaast is er een uitbreiding van 

bedrijfsgebouwen nodig om materieel overdekt op te kunnen slaan en te 

onderhouden. Deze toename van bedrijfsactiviteiten op het perceel zorgt er tevens 

voor dat er meer toezicht gewenst is bij de opslag van het wilgenhout en materieel 

en de gehuisveste arbeiders. Dien tengevolge is de behoefte aan een 2e 

bedrijfswoning ontstaan. 

Naast de ontwikkelingen aan de Paalgraaf 11 heeft het bedrijf agrarische 

bedrijfslocatie met bijbehorende gronden (c.a. 10 hectare) aan de Meikampgraaf 7 

aangekocht. Inmiddels is een deel van de gronden bij initiatiefnemers in eigendom 

en een deel verkocht aan boeren in de omgeving. Dit betekent dat de locatie niet 

meer als agrarisch grondgebonden bedrijf te exploiteren valt. De wens bestaat nu 

het perceel om te zetten naar particuliere bewoning conform de 

wijzigingsbevoegdheid die in het bestemmingsplan 'Buitengebied veegplan 2017' is 

opgenomen. 
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1.2  Doel

De gewenste ontwikkelingen aan de Paalgraaf 11 en Meikampgraaf 7 zijn niet in 

overeenstemming met het huidig planologisch regime. Met dit bestemmingsplan 

wordt een actueel juridisch kader geboden voor de gewenste ontwikkeling van 

beide percelen. Hierbij worden de opslagmogelijkheden en het bouwvlak aan de 

Paalgraaf 11 vergroot en wordt er een bedrijfswoning toegevoegd. Aan de 

Meikampgraaf 7 wordt het bouwvlak verkleind en zal de woonbestemming van 

toepassing worden. 

1.3  Plangebied

Figuur 1: Luchtfoto plangebied en omgeving (Bron: Pdokviewer)

Onderstaand is een globale begrenzing van het plangebied aangegeven. Het 

plangebied van beide locaties.
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Figuur 2: Situering plangebied en globale begrenzing (Bron: Pdok viewer)

1.4  Vigerend bestemmingsplan

De gronden ter plaatse van de Paalgraaf 11 en Meikampgraaf 7 maken onderdeel uit 

van het bestemmingsplan 'Buitengebied Neerijnen, veegplan 2017', van de 

gemeente Neerijnen, vastgesteld op 6 juli 2017. 

Ter plaatse van de Paalgraaf 11 is de bestemming 'Agrarisch' van van toepassing. De 

locatie heeft een bouwvlak van ca. 6650 m2. Daarnaast heeft de locatie de 

dubbelbestemming Waarde - Archeologie 4 en zijn de functieaanduiding 'specifieke 

vorm van agrarisch - griendhandel' en gebiedsaanduiding 'overige zone - open 

landschap ' van toepassing. 
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De agrarische locatie aan de Meikampgraaf 7 heeft de bestemming 'Agrarisch' met 

een bouwvlak van ca. 1 Hectare. Daarnaast is voor een deel van de gronden de 

dubbelbestemmigen 'Waarde - Archeologie 3' en 'Waarde - Archeologie 4' van 

toepassing en heeft de locatie de functieaanduiding 'grondgebonden veehouderij' 

en gebiedsaanduiding 'overige zone - open landschap'. Bij de bestemming 'Agrarisch'  

is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die de moeilijkheid biedt om bij sloop van 

stallen een woning te realiseren.

Figuur 3: Fragment verbeelding vigerend bestemmingsplan. (Bron: 

www.ruimtelijkeplannen.nl)

  Toelichting     9

 



 

1.5  Leeswijzer

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een weergave van de huidige en de 

toekomstige situatie gegeven. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het beleidskader. 

Hierin wordt het relevante beleid van het rijk, de provincie en de gemeente 

beschreven. De juridische planopzet wordt in het vierde hoofdstuk uiteengezet. In 

hoofdstuk 5 passeren alle relevante milieu- en omgevingsaspecten de revue. 

Hoofdstuk 6 gaat in op de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan. In het 

laatste hoofdstuk wordt de economische uitvoerbaarheid beschreven. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Huidige situatie

Paalgraaf 11

Griendhouthandel Van Aalsburg is een familiebedrijf waarin van vader op zoon (-s) 

het ambacht van de griendwerker is doorgegeven. De familiare band is nog steeds 

sterk aanwezig gelet op de 7 boers die samenwerken binnen het bedrijf. Het bedrijf 

is in Nederland en het buitenland actief en heeft met name kennis en ervaring op 

het gebied van zinkstukken, kraagstukken en beschoeiingen. Daarnaast verzorgt het 

bedrijf gevlochten wilgentenen schuttingen bij particulieren en bedrijven. 

Van Aalsburg heeft zich in de loop der jaar gespecialiseerd in de teelt en verwerking 

van griend(wilgenhout). Griend werd in het verleden verkregen door het kappen en 

beheren van natuurgebieden. Momenteel heeft het bedrijf ruim 100 hectare in 

gebruik. In combinatie met beheer en van natuurterreinen en loonpercelen wordt er 

jaarlijks circa 300 hectare bewerkt. Hierdoor is er een constante en homogene 

aanvoer van griendhout.

Griend wordt op de locatie Paalgraaf 11 opgeslagen en verwerkt tot wiepen die weer 

worden gebruikt voor versterking van oevers, kusten en bodems. Een gedeelte van 

het wilgenhout wordt gebruikt voor het vormen van onderstammen. Deze worden 

doorverkocht aan boomtelers voor de teelt van sierwilgen. Afzet van deze 

onderstammen vindt in hoofdzaak plaats in Nederland en Duitsland.

Op het achter terrein worden de wilgentenen opgeslagen totdat ze worden 

verwerkt. Voorheen werden de geoogste wilgentenen bewaard op de teeltvelden. 

De afgelopen jaren is gebleken dat de opslag op de teeltvelden gevoelig is voor 

brandstichting. Naast de verloren oogst komt hierdoor ook de bedrijfsvoering, 

waarbij het nakomen van leveringsafspraken van essentieel belang is, in de knel. 

Vanwege het grote risico op de teeltpercelen is besloten om de opslag te 

concentreren op het achter terrein.

Naast de bedrijfswoning is er een loods aanwezig waarin meerdere functies zijn 

ondergebracht, namelijk: kantoor, werknemersverblijven, sanitaire ruimten en 

kantine, opslag materiaal en materieel en een werkplaats. Voor het onderhoud en 

reparatie is de werkplaats noodzakelijk. Door de aard van het bedrijf worden 

werktuigen in eigen beheer ontwikkeld en onderhouden. Machines en werktuigen 
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worden gebruikt op de teeltvelden of bij het afleveren, toepassen en verwerken van 

het eindproduct op locatie.

Figuur: Luchtfoto Paalgraaf 11 te Hellouw (Bron: www.griendhouthandel.nl)

Meikampgraaf 7

Op de Meikampgraaf 7 vinden geen agrarische activiteiten meer plaats. De 

voormalige eigenaar heeft de werkzaamheden met betrekking tot het houden van 

melkrundvee een aantal jaren geleden beëindigd. Het erf en de aanwezige 

gebouwen zijn nog wel ingericht voor het houden van melkvee. Op het perceel zijn 

de volgende gebouwen en overige bouwwerken aanwezig: bedrijfswoning, 

ligboxenstal, rundveeschuur, hooiberg en voersilo’s en kuilvoeropslagen.

De gronden behorende bij het bedrijf zijn door de voormalige eigenaar in delen 

verkocht.Bij de bedrijfslocatie resteert nog een kleine huiskavel. Het bouwvlak 

bedraagt circa 1 hectare met daarop 1.715 m2 te saneren bedrijfsgebouwen.
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Figuur: Luchtfoto Meikampgraaf 7 te Hellouw

2.2  Toekomstige situatie

Initiatiefnemer wil aan de Paalgraaf 11 te Hellouw een nieuwe opslag voor het 

materiaal realiseren, meer opslagruimte voor het griendhout creëren en een 2e 

bedrijfswoning bouwen.  Om de vergroting van het bouwvlak aan de Paalgraaf 11 

mogelijk te maken wordt een deel van het agrarisch bouwvlak aan de Meikampgraaf 

verplaatst naar de Paalgraaf 11 en zal de agrarische bestemming aan de 

Meikampgraaf 7 omgezet worden naar een woonbestemming.

Paalgraaf 11

Op de bedrijfslocatie aan de Paalgraaf 11 is er sprake van een ruimtegebruik voor wat 

betreft de stalling van voertuigen en de opslag van griendhout. Daarnaast is er 

permanent toezicht noodzakelijk gelet op de opslag van griend(brandveiligheid) en 

de op het bedrijf verblijvende werknemers.

Bedrijfsgebouwen

Voor het opslaan van te gebruiken materialen, stallen van machines en werktuigen is 

meer bedrijfsruimte nodig en bestaat de wens de werkplaats te vergroten. Veel 

machines en werktuigen worden op dit moment buiten gestald. Dit is nadelig voor 
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de levensduur van de machines en zorgt voor extra onderhoudskosten. Er is 

behoefte om het bestaande bedrijfsgebouw te verlengen en een extra kapschuur 

voor het stallen van werktuigen te realiseren. 

Activiteiten

Vanwege het aanwezige bedrijfsrisico is het noodzakelijk om de geoogste voorraad 

wilgentenen op te slaan op het bedrijfsterrein. Binnen de huidige functieaanduiding 

griendhandel is hiervoor onvoldoende ruimte. Het vergroten van het opslag terrein 

is noodzakelijk vanuit het oogpunt van een adequate bedrijfsvoering. 

Tweede bedrijfswoning

Bedrijfsmatig is er gelet op de activiteiten en risico's van de bedrijfsvoering 

behoefte aan een tweede bedrijfswoning. Voor het realiseren van een extra woning 

aan de Paalgraaf 11 is geen woningcontingent beschikbaar. 

Zoals in  paragraaf 1.4 is aangegeven wordt in het vigerende bestemmingsplan de 

mogelijkheid geboden om bij sloop van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen 

een woning terug te bouwen. Aan de voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid 

wordt voldaan door het slopen van de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen aan 

de Meikampgraaf 7. Vervolgens wordt dit bouwrecht verplaatst naar de Paalgraaf 11. 

Het verplaatsen van deze 'extra' woning is een goed alternatief voor het behoud van 

de ruimtelijke kwaliteit en huidige ruimtelijke kenmerken aan de Meikampgraaf 7 

en is tevens een goede oplossing voor de genoemde knelpunten op de locatie aan 

Paalgraaf 11.

Zoals gezegd wordt de jaaroogst van griend opgeslagen voordat het verwerkt wordt. 

Voorheen vond de opslag plaats op werkterreinen, door de verzekering wordt geëist 

dat de opslag plaatsvindt op bewoond en bewaakt terrein. Dit betekent dat de 

bedrijfsleiding dag en nacht moet zorgen voor toezicht. Dit toezicht kan vanwege het 

bedrijfsrisico niet worden neergelegd bij de aanwezige buitenlandse werknemers.

Op het bedrijf wordt vaak zes dagen per week gewerkt. Zeker door de medewerkers 

die op het bedrijf woonachtig zijn. De eigenaar van het bedrijf is het aanspreekpunt 

voor de bedrijfsvoering maar ook verantwoordelijk voor het wel en wee van de op 

het bedrijf woonachtige medewerkers. In feite is toezicht en controle vanwege de 

medewerkers een 24 uurs verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die ook 

geldt buiten de normale werktijden en niet planmatig kan worden opgelost.

Vanwege de opslag van materialen en werkvoorraden is toezicht op het bedrijf en 
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bedrijfsterrein noodzakelijk. Direct kunnen reageren bij calamiteiten houd 

bedrijfsrisico’s beperkt en is van belang voor de continuïteit van het bedrijf. Om 

deze taak goed te kunnen uitvoeren zal een 2e bedrijfswoning worden gebouwd om 

naast de huidige bedrijfsleider een 2e bedrijfsleider in te kunnen huisvesten. Op 

deze manier kan voldoende toezicht worden geborgd. 

Onderstaand is een impressie en plattegrond weergegeven van de gewenste 

situatie:

Figuur: Impressie gewenste situatie
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Figuur: plattegrond gewenste situatie Paalgraaf 11

Landschappelijke inpassing

De bedrijfsontwikkeling aan de Paalgraaf 11 wordt landschappelijk ingepast conform 

het landschappelijk inpassingsplan dat is bijgevoegd als Bijlage 1 bij deze toelichting. 

De inpassing is gebaseerd op de uitgangspunten van het 

Landschapsontwikkelingsplan. Aanbevolen wordt om hallen en schuren in te passen 

met populierenbossen, elzensingels of kades met doornige beplanting. Op 

onderstaande afbeelding is de uitwerking op soorten niveau hiervan te zien.
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Figuur: Landschappelijke inpassing Paalgraaf 11.

Voor de inpassing van het nieuwe erf worden de volgende elementen toegevoegd, 

of verwijderd.

Verwijderen laurier. Aan de westzijde van het plangebied is reeds laurier 

aangeplant. De laurierhaag wordt verwijderd en vervangen door een 

struweelhaag met inheemse beplanting;

Aanplant scheerhaag. Op de grens tussen het woon- en werkgedeelte van het erf 

wordt een scheerhaag aangelegd;

Aanplant knotwilgen. Langs de westrand van het plangebied worden knotwilgen 

geplant. Deze beplanting sluit aan bij de reeds aanwezige kavelgrensbeplanting 

rond andere delen van het bedrijf;

Op een aangebracht wallichaam van ca. 1 meter hoog, wordt een vlechtmat van 

wilg geplaatst ter afscherming van het privédeel van het erf naar de weg. Deze 

vlechtmat is een verwijzing naar het bedrijf;

Op de meest zuidwestelijke punt van het plangebied is een rode beuk geplant. 

Deze zal worden verwijderd.
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In het landschappelijk inpassingsplan wordt de inrichting en het beheer van de 

beplanting verder toegelicht. 

Meikampgraaf 7

De locatie betreft een voormalig melkveebedrijf. De bijbehorende gronden zijn 

verkocht aan meerdere andere agrarische bedrijven in de omgeving. Het doorzetten 

van een agrarisch bedrijf op deze locatie is vanwege het overblijvende oppervlak van 

de huiskavel onrealistisch. Gelet op de asbesthoudende daken moet er een 

oplossing worden gezocht voor de huidige bedrijfsgebouwen.

Het is financieel niet rendabel om de bestaande gebouwen aan te passen of te 

verbouwen ten behoeve van een agrarisch bedrijf. Er wordt daarom gekozen voor 

sloop van de huidige gebouwen en gebruik te maken van de VAB (vrijkomende 

agrarische bebouwing) regeling van de gemeente. Op deze manier ontstaat de 

mogelijkheid een compensatiewoning te realiseren. 

Met dit bestemmingplan wordt de compensatiewoning verplaatst naar de Paalgraaf 

11. De verplaatsing draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse van de 

Meikampgraaf 7. Er worden namelijk oude gebouwen gesloopt en er vindt geen 

nieuwbouw van een (milieu) gevoelige functie plaats. 

Op onderstaande afbeelding is de gewenste situatie aan de Meikampgraaf 7 

weergegeven. In het hoofdstuk vier wordt ingegaan op de milieutechnische 

inpasbaarheid van het omzetten van de agrarische functie naar een woonfunctie aan 

de Meikampgraaf 7. 
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Figuur: gewenste situatie Meikampgraaf 7

Landschappelijke inpassing

Ook het perceel aan de Meikampgraaf 7 wordt van een landschappelijke inpassing 

voorzien. Deze inpassing is gebaseerd op een ruimtelijke analyse van het 

omliggende landschap, het historische landschap en de beleidsuitgangspunten uit 

het Landschapsontwikkelingsplan van de gemeente. Het landschappelijk 

inpassingsplan voor de Meikampgraaf 7 is bijgevoegd als Bijlage 2 bij deze 

toelichting. Op de onderstaande afbeelding is de gewenste inpassing te zien.
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Figuur: Inpassingsplan voor de Meikampgraaf 7.

Voor de inpassing van het nieuwe erf worden de volgende elementen toegevoegd 

of verwijderd:

Aanplant scheerhaag. Op de overgang van het erf (privé) naar het aangrenzende 

agrarische cultuurland, wordt een scheerhaag aangelegd;

Aanplant hoogstam fruitbomen. Op het erf worden twee hoogstam perenbomen 

geplant;

Verwijderen knotwilgen buiten het erf. De recent aangeplante knotwilgen langs 

de erftoegangsweg, die na planrealisatie in agrarisch cultuurland komen te staan, 

worden verwijderd.
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Hoofdstuk 3  Beleidskaders
Dit hoofdstuk behandelt het beleid dat betrekking heeft op het bestemmingsplan. 

Achtereenvolgens wordt ingegaan op het rijks, provinciaal, (regionaal) en 

gemeentelijk beleid, welke een relatie hebben met het plangebied.

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte geeft de ambitie aan voor Nederland in 

2040. Die ambitie is vertaald in doelen voor de middellange termijn tot 2028. Het Rijk 

streeft naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. De 

bestuurlijke drukte, ingewikkelde regelgeving of een sectorale blik met negatieve 

gevolgen voor de ontwikkeling van Nederland dient met de nieuwe structuurvisie 

gekeerd te worden. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op 

slechts 13 nationale belangen. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale 

overheden beleidsvrijheid.

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte richt zich op de volgende 13 nationale 

belangen:

Vergroten van de concurrentiekracht van Nederland

1. Een excellente ruimtelijk-economische structuur van Nederland door een 

aantrekkelijk vestigingsklimaat in en goede internationale bereikbaarheid van 

de stedelijke regio’s met een concentratie van topsectoren;

2. Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en de 

energietransitie;

3. Ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via 

buisleidingen;

4. Efficiënt gebruik van de ondergrond.

Verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid

5. Een robuust hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen rondom en tussen 

de belangrijkste stedelijke regio’s inclusief de achterlandverbindingen;

6. Betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem;

7. Het in stand houden van het hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen 

om het functioneren van het mobiliteitssysteem te waarborgen.
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Waarborgen kwaliteit leefomgeving

8. Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen 

geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s;

9. Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en kaders 

voor klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling;

10. Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke 

cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten;

11. Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en 

ontwikkelen van flora- en faunasoorten;

12. Ruimte voor militaire terreinen en activiteiten;

13. Zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en 

infrastructurele besluiten.

3.1.2  Toets

Het voorliggende plan behoort niet tot 1 van de 13 belangen waarvoor decentrale 

overheden geen beleidsvrijheid hebben. Het beleid voor het voorliggende initiatief 

wordt dan ook neergelegd bij de decentrale overheden.

3.1.3  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)

Op 1 oktober 2012 is aan het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), 

waarin rijksregels ten aanzien van de ruimtelijke inrichting van Nederland zijn 

verzameld, een aantal onderwerpen toegevoegd. Het gaat onder andere om de 

Ecologische hoofdstructuur, elektriciteitsvoorziening, toekomstige uitbreiding 

hoofd(spoor)wegennet, veiligheid rond rijksvaarwegen.

3.1.4  Toets

Het Barro bevat geen relevante regels die invloed uitoefenen op het onderhavige 

plan.
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3.1.5  Ladder voor duurzame verstedelijking

In de SVIR is de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is 

per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 

3.1.6, lid 2) opgenomen. Op 1 juli 2017 is de Ladder in het Besluit ruimtelijke  

ordening gewijzigd. Aanleiding voor de wijziging waren in de praktijk gesignaleerde 

knelpunten bij de uitvoering van de Ladder en de wens om te komen tot een  

vereenvoudigd en geoptimaliseerd instrument.

Om een ontwikkeling adequaat te kunnen toetsen aan de ladder is het noodzakelijk 

inzicht te geven in de begrippen 'bestaand stedelijk gebied' en 'stedelijke  

ontwikkeling'.

In de Bro zijn in artikel 1.1.1 definities opgenomen voor:

Bestaand stedelijk gebied: 'bestaand stedenbouwkundig samenstel van 

bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, 

detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal 

culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur'.

Stedelijke ontwikkeling: ́ ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 

zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere 

stedelijke voorzieningen.´ 

De Ladder voor duurzame verstedelijking moet worden gevolgd wanneer  

planologisch nieuwe “stedelijke ontwikkelingen” mogelijk worden gemaakt binnen 

bestaand stedelijk gebied. Nieuwe planologische bouwmogelijkheden van enige 

omvang kwalificeren als zodanig en zijn 'Ladderplichtig'. Het al dan niet toenemen 

van het ruimtebeslag is een belangrijk criterium voor het aanmerken van een 

ontwikkeling als een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Indien er wel sprake is van een 

(geringe) toename van bouwmogelijkheden, dan is doorgaans sprake van een 

nieuwe stedelijke ontwikkeling. Ook als er formeel geen sprake is van nieuwe 

stedelijke ontwikkeling moet toch het nut, de noodzaak en uitvoerbaarheid van de 

ontwikkeling op die plek worden aangetoond. Door middel van het   

alternatievenonderzoek moet worden aangetoond dat de gekozen locatie buiten 

bestaand stedelijk gebied een betere optie is dan een locatie binnen bestaand 

stedelijk gebied. Er wordt daarmee verwacht dat er een goede kennis is van de 

bestaande voorraad. In beide gevallen van ontwikkeling, zowel  binnen als buiten 

bestaand gebied, moet er voldaan worden aan een goede ruimtelijke ordening.
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3.1.6  Toets

Er is bij het verruimen van de mogelijkheden aan de Paalgraaf 11 en het wijzigen van 

de bestemming aan de Meikampgraaf 7 geen sprake van stedelijke ontwikkelingen 

binnen het bestaand stedelijk gebied. Voor dit planvoornemen hoeft de ladder niet 

verder te worden doorlopen.

3.1.7  Conclusie

Het initiatief voldoet aan het Rijksbeleid.

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Omgevingsvisie (december 2017)

De provincie kiest er in de Omgevingsvisie voor om vanuit twee hoofddoelen bij te 

dragen aan een toekomstbestendig Gelderland. Deze zijn:

Een duurzame economische structuur;

Het borgen van de kwaliteit en veiligheid van onze leefomgeving.

Deze twee hoofddoelen benadrukken de rol en kerntaken van de provincie als 

middenbestuur. Zij beïnvloeden elkaar. Economische structuurversterking vraagt om 

een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Dit betekend onder andere goede 

bereikbaarheid en voldoende vestigingsmogelijkheden. Het betekent ook een 

aantrekkelijke woon- en leefomgeving met de unieke kwaliteiten van natuur, water 

en landschap in Gelderland.

Rivierenland

Het plangebied is gelegen in het gebied 'Rivierenland'. Het Rivierenland is een regio 

gekenmerkt door:

Groen open gebied, omzoomd door rivieren;

Ruimte voor dynamiek en ontwikkeling, met name vrijetijdseconomie, 

agribusiness en logistiek;

Balans zoeken tussen koesteren, vernieuwen en benutten.

De provincie en haar partners streven in de regio naar

De inzet van de gemeenten, maatschappelijke organisaties, ondernemers en 

provincie is nodig om in te spelen op de opgaven in Rivierenland. De gezamenlijke 
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inspanningen en opgaven richten zich op vier speerpunten:

Logistiek

Agribusiness

Vrijetijdseconomie

Vitaal Platteland

De speerpunten die van belang zijn in relatie tot het voornemen betreft 'Vitaal 

Platteland'.

Agribusiness

De ambitie om tot de top-5 van de Europese tuinbouwregio's te horen;

Versterking en innovatie van de volgende sectoren: fruitteelt, 

paddestoelenteelt, glastuinbouw en laanboomteelt;

Beleidsuitwerking ruimtelijke consequenties van de ontwikkelingen in deze 

sectoren.

Vitaal Platteland

Een passend voorzieningenniveau in kernen en dorpen;

Schaalvergroting en verbreding van de agrarische sector;

Functieverandering van de agrarische bebouwing;

Ontwikkeling van ruimtelijk beleid met provinciaal kader en lokaal maatwerk.

3.2.2  Toets

De voorgenomen ontwikkeling van het griendhouthandelsbedrijf aan de Paalgraaf 11 

betreft een uitbreiding van een bestaande agrarische functie in het 

Rivierenlandschap. Met de voorgenomen ontwikkeling is een verduurzaming van de 

bestaande functie wordt voorzien van een goede landschappelijke inpassing. 

Aan de Meikampgraaf 7 vindt een wijziging plaats van agrarisch bedrijf naar wonen 

met bijbehorende sloop van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. De 

toekomstige situatie wordt landschappelijk ingepast hetgeen kwaliteitswinst 

oplevert. Dit draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving.
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3.2.3  Omgevingsverordening Gelderland

Met de verordening stellen Provinciale Staten regels over de inhoud, toelichting of 

onderbouwing van bestemmingsplannen. Deze regels kunnen betrekking hebben op 

het hele provinciale grondgebied, delen of gebiedsgerichte thema's. Gemeenten 

moeten binnen een bepaalde termijn hun bestemmingsplan afstemmen op de in de 

verordening opgenomen regels.

3.2.4  Toets

Voor de Paalgraaf 11 en Meikampgraaf 7 is het 'Plussenbeleid' van toepassing. Dit 

beleid geldt voor veehouderijen. Het onderhavige initiatief betreft geen 

ontwikkeling die is gericht op een veehouderij. Dit geldt ook voor de glastuinbouw 

aanduiding waar de locaties in zijn gelegen. Er is geen sprak van ontwikkeling van 

glastuinbouw. Verder worden er geen regels gesteld in de Verordening. 

3.2.5  Conclusie

Het plan voldoet aan het provinciaal beleid.

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Visie buitengebied gemeente Neerijnen

In de gemeente Neerijnen komen vier verschillende landschapseenheden voor. 

Deze landschapseenheden hebben vanuit landschappelijk en cultuurhistorisch 

oogpunt een eigen identiteit en unieke, gebiedsgebonden ruimtelijke kwaliteiten. 

De plangebieden zijn gelegen binnen de landschapseenheid 'Grootschalige 

kommen'.
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Figuur: Fragment visie buitengebied Neerijnen

Deze landschapseenheid wordt als volgt beschreven: Achter de oeverwallen liggen 

in het binnendijks gelegen gebied de lager gelegen kommen van zware rivierklei. In 

deze kommen kwam het water tot rust, na met kracht over de hogere oevers te zijn 

gestroomd. Door aanleg van gemalen, het rechttrekken en verbeteren van 

weteringen en ruilverkaveling is de waterhuishouding in de komgebieden sterk 

verbeterd en zijn de kommen in gebruik genomen als agrarisch weidegrond.

Kenmerken

Het kenmerk van de grootschalige kommen is de grootschalige openheid. Het 

agrarisch grondgebruik bestaat overwegend uit grasland (veehouderij). In de laagste 

en natste gedeelten van de kommen liggen enkele eendenkooien, broekbossen en 

grienden). In de Neerijnen zijn deze gebieden te vinden in Het Broek, het 

natuurreservaat ten zuidwesten van de het knooppunt Deil. In de grootschalige 
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kommen liggen geen kernen, slechts verspreide boerderijen en andere bebouwing 

op grote onderlinge afstand. Het wegenpatroon bestaat uit rechte wegen. De van 

oudsher slagenverkaveling is na ruilverkaveling rationeel met rechte wegen en lange 

weteringen geworden. Het gebied kent weinig wegbeplanting, en ook opgaand 

groen als perceelsgrens ontbreekt.

Betekenis voor het buitengebied van Neerijnen

Kenmerkend voor de grootschalige kommen is de grote openheid en de grotendeels 

monofunctionaliteit in de vorm van veehouderij. Dit landschap is kwetsbaar omdat 

veranderingen door de grote openheid heel zichtbaar zijn. In dit gebied is het 

daarom wenselijk dat de huidige veehouderij de belangrijkste functie blijft. 

Aandachtpunt in dit gebied is de bebouwing. Grootschalige gebouwen zijn 

ongewenst. Dit betekent dat de veehouder beperkt uitbreidingsmogelijkheden 

krijgt, dat de compositie op het erf een aandachtspunt is en dat intensieve 

veehouderij en megastallen uitgesloten zijn.

3.3.2  Toets

Het plangebied aan de Paalgraaf 11 wordt voorzien van erfbeplanting die zich goed 

voegt in het bestaande landschap. Een groot deel van het bestaande agrarische erf 

aan de Meikampgraaf 7 wordt gesaneerd een landschappelijk goed ingepast. Dit 

heeft een positief effect op de openheid van het gebeid. Beide plangebieden zijn op 

deze manier goed ingepast in de landschapseenheid 'Grote open kommen'

3.3.3  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: 
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voorkomen, verkorten, vervoerskeuze en verschonen.

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

het aanpassen van het gedrag. 

3.3.4  Toets

Op het bedrijf van de initiatiefnemer is het thema 'Werken en bedrijven: het 

verduurzamen van de bedrijfsvoering van lokale bedrijven' van toepassing. Bij de 

bouw van de woning en bedrijfsgebouw kunnen de volgende duurzame handelingen 

worden toegepast:

resthout van het productieproces wordt gebruikt voor het verwarmen van de 

bestaande loods;

woning kan worden verwarmd met het resthout (biomassa) door deze aan te 

sluiten op de verwarming van de bestaande loods;

op de bestaande loods liggen zonnepanelen, dit kan nog worden uitgebreid;

de nieuwe woning wordt gasloos gebouwd;

er worden duurzame materialen toegepast.

3.3.5  Landschapsontwikkelingsplan 

De gemeente Neerijnen, Geldermalsen en Lingewaal hebben gezamenlijk een 

Landschapsontwikkelingsplan (LOP) opgesteld. De beide plangebieden zijn gelegen 

in 'Het rustieke hart van de Tielerwaard'. In dit gebied wordt de landbouw met 

eventueel nieuwe teelten of verbrede activiteiten als stuwende kracht aangemerkt. 

De opslag van wilgentenen wordt specifiek genoemd in dit deelgebied.

Toets

Het rustieke hart van de Tielerwaard is opgedeeld in drie deelgebieden. De 

plangebieden zijn gelegen in het deelgebied 'De open kommen'. Dit gebied blijft 

open met ruimte voor grondgebonden duurzame landbouw. Deze landbouw moet 

de beste garantie bieden voor  het behoud van de karakteristieke openheid en de 

weidevogelbiotoop. In het rustieke hardt zullen de dorpspolders voornamelijk in 

landbouwkundig gebruik blijven. 

Voor de vergroting van de locatie Paalgraaf 11 wordt een landschapsplan opgesteld 

om te zorgen voor een goede landschappelijke inpassing van het perceel. Voor het 

rapport wordt verwezen naar de bijlagen 3 en 4 van deze toelichting.
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3.3.6  Conclusie

Gelet op het bovenstaande is de conclusie dat het initiatief past binnen de kaders 

van het beleid van de gemeente Neerijnen.
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Hoofdstuk 4  Milieu en 
omgevingsaspecten

Ingevolge artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening wordt in dit hoofdstuk 

een beschrijving opgenomen van het verrichte onderzoek naar relevante feiten en af 

te wegen belangen (artikel 3.2. Algemene wet bestuursrecht). Het gaat daarbij 

(vooral) om de mogelijke effecten van de activiteit dit het plan heeft op de 

omgeving. Bij deze effectbeschrijving is uitgegaan van de maximale invulling van de 

ruimte die het plan biedt.

4.1  Milieuzonering

4.1.1  Wettelijk kader

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 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 ander gevoelige functies; 

het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten 

duurzaam onder aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen. 

De VNG uitgave "Bedrijven en Milieuzonering" geeft een eerste inzicht in de 

milieuhinder van inrichtingen. Zoals hiervoor reeds genoemd, wordt bij het 

realiseren van nieuwe bestemmingen gekeken naar de omgeving waarin de nieuwe 

bestemmingen worden gerealiseerd. Hierbij spelen twee vragen en rol: 

1. past de nieuwe functie in de omgeving (externe werking); 

2. laat de omgeving de nieuwe functie toe (interne werking).
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4.1.2  Toets

Paalgraaf 11

Externe werking

De bedrijfsactiviteiten t.b.v. de griendhouthandel hebben een milieucontour. De 

functie laat zich als volgt vertalen in de omschrijvingen die volgen uit bijlage 1 van de 

VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering:

Tabel: afstanden VNG brochure

Uit bovenstaande bovenstaande tabel valt op te maken dat op grond van de 

bedrijfsactiviteiten een maximale richtafstand van 50 meter geldt. Aan die 

richtafstand wordt ten opzichte van omliggende woningen voldaan voor het uit te 

breiden deel van het bouwvlak en de opslag. Op voorhand is het woon- en 

leefklimaat ter plaatse van die woningen gewaarborgd.

Interne werking

In de omgeving van de aangevraagde ontwikkeling bevinden zich een aantal 

agrarische bedrijven waaronder teeltbedrijven en veehouderijen.

Deze bedrijven vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit 

milieubeheer. De afstand voor het aspect geur is niet van toepassing. De wettelijke 

afstanden hebben voorrang op de richtafstanden. Zie voor verdere toelichting het 

ODA-advies “Geur veehouderij”. Daaruit komt naar voren dat voor alle genoemde 

veehouderijen een minimumafstand voor geur van 50 meter geldt. Aan die 

wettelijke afstand en de resterende richtafstanden voor stof, geluid en gevaar wordt 

ten opzichte van het uit te breiden gedeelte van het bedrijf voldaan.

Meikampgraaf 7

Externe werking

Het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming op het 

perceel Meikampgraaf 7 heeft geen negatieve externe werking op de omgeving.

Interne werking
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In de directe omgeving van de Meikampgraaf 7 zijn diverse bedrijfslocaties 

aanwezig. In onderstaande tabel is per bedrijf de omschrijving en de bijbehorende 

afstanden aangegeven.

Tabel: Afstanden VNG brochure

Deze bedrijven vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit 

milieubeheer. De afstand voor het aspect geur is niet van toepassing. De wettelijke 

afstanden hebben voorrang op de richtafstanden. Zie voor verdere toelichting het 

ODA-advies “Geur veehouderij”. Daaruit komt naar voren dat voor alle genoemde 

veehouderijen een minimumafstand voor geur van 50 meter geldt. Aan die 

wettelijke afstand en de resterende richtafstanden voor stof, geluid en gevaar wordt 

ten opzichte van de grens van het nieuwe bouwvlak voor de woonbestemming 

voldaan.

4.1.3  Conclusie

Gelet op de richtafstanden uit de VNG brocure is de uitbreiding van de 

Griendhouthandel aan de Paalgraaf 11 en de bestemmingswijziging aan de 

Meikampgraaf 7 uitvoerbaar.

4.2  Bodem

4.2.1  Wettelijk kader

Het beleid ten aanzien van de bodemkwaliteit is op nationaal niveau vastgelegd in 

de Wet bodembescherming (Wbb) en het (bijbehorende) Besluit bodemkwaliteit. Er 

wordt gestreefd naar een duurzaam bodembeheer. Bij een ruimtelijk plan moet de 

bodemkwaliteit van het betreffende gebied inzichtelijk worden gemaakt. 

Uitgangspunt wat betreft de bodem in het plangebied is dat de kwaliteit ervan 

zodanig dient te zijn, dat er geen risico's zijn voor de volksgezondheid bij het gebruik 

van het plangebied voor de beoogde functie(s). 

Aan de Paalgraaf 11 wordt een 2e bedrijfswoning te gerealiseerd. Omdat het gebouw 

een zogenaamde verblijfsruimte betreft, dient bij de aanvraag van een 
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omgevingsvergunning Bouw – op grond van de Woningwet/Bouwverordening – een 

bodemonderzoek te worden aangeleverd. 

Op grond van de onderzoeksresultaten kan beoordeeld worden of de 

bodemkwaliteit geschikt is voor de toekomstige functie als woning of dat deze een 

mogelijke belemmering vormt voor de (financiële) uitvoerbaarheid van het plan.

4.2.2  Toets

Paalgraaf 11

Voor de locatie van de woning aan de Paalgraaf 11 is een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd conform NEN5740 (zie Bijlage 3). De resultaten van dit 

onderzoek laten zien dat de bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de bouw 

van de woning.

Meikampgraaf 7

Hier wordt geen bouwwerk gerealiseerd met een verblijfsfunctie. De huidige 

woning blijft in tact.

4.2.3  Conclusie

Het uitgevoerde bodemonderzoek toont aan dat het plan uitvoerbaar is voor het 

aspect bodem.

4.3  Geluid

4.3.1  Wetgeving

Bij het opstellen van ruimtelijke plannen binnen een geluidzone waarbij 

geluidgevoelige bestemmingen (zoals woningen) zijn betrokken is de Wgh van 

toepassing. De Wgh kent drie geluidbronnen waarvoor geluidzones gelden:

railverkeerslawaai;

wegverkeerslawaai:

industrielawaai.

Wanneer een ontwikkeling in een zone valt zoals aangegeven in de Wgh, zal 

akoestisch moeten worden aangetoond dat aan de grenswaarden in deze wet wordt 

voldaan. Kan niet worden voldaan aan deze grenswaarden, dan bestaat onder 

voorwaarden de mogelijkheid hogere grenswaarden vast te stellen. Burgemeester 
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en Wethouders zijn bevoegd om deze hogere grenswaarden vast te stellen. Hierbij 

moet een procedure worden doorlopen die aan de eisen van de Wgh moet voldoen.

4.3.2  Toets

Voor zowel de Meikampgraaf als voor de Paalgraaf 11 geldt dat er een 

woonbestemming komt te liggen binnen de geluidszone van een weg. De 

woonbestemming aan de Meikampgraaf 7 ligt ook binnen de zone van de 

Betuwelijn. Gelet hierop is akoestisch onderzoek uitgevoerd (zie Bijlage 4).

Uit het onderzoek volgt dat de geluidsbelasting Lden op de nieuwe 

woonbestemmingen ten gevolge van omliggende wegen en de spoorlijn voldoet aan 

de voorkeusgrenswaarden. 

4.3.3  Conclusie

Het aspect geluid vormt geen belemmering voor de uitvoering van het plan.

4.4  Geur

4.4.1  Wetgeving

Voor de beoordeling van geurhinder van veehouderijen gelden de volgende kaders:

Wet geurhinder en veehouderij;

Activiteitenbesluit milieubeheer;

4.4.2  Toets

Bij besluitvorming over ruimtelijke plannen gaat het erom voor geurhinder van 

veehouderijen de volgende vragen te beantwoorden:

1. Is ter plaatse van geurgevoelige objecten een goed woon- en leefklimaat 

gegarandeerd?

2. Wordt niet iemand onevenredig in zijn belangen geschaad?

Welke afstand voldoende is, vloeit op grond van de jurisprudentie over de 

omgekeerde werking voort uit de regelgeving voor geurhinder. In het algemeen is 

het zo, dat wanneer geurgevoelige objecten op voldoende afstand van 

veehouderijen zijn gepland, het woon- en leefklimaat als goed wordt aangemerkt en 

niemand onevenredig in zijn belangen wordt geschaad.

Paalgraaf 11
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De voorgenomen ontwikkeling aan de Paalgraaf 11 vindt plaats buiten de bebouwde 

kom. In de omgeving van de locatie bevinden zich enkele agrarische bedrijven. 

Locatie Activiteit Afstand Odeur

Paalgraaf 4 Glastuinbouw N.v.t. nee

Paalgraaf 1 Melkvee > 50 m nee

Tabel: Omliggende bedrijven

De voorgenomen ontwikkeling vindt plaats op voldoende afstand van omliggende 

veehouderijen. De voorgenomen ontwikkeling werkt niet belemmerend voor deze 

bedrijven. Ook het woon- en leefklimaat op de locatie zelf is hierbij niet in het 

geding.

Meikampgraaf 7

Voor de omschakeling van de agrarische bedrijfsbestemming naar wonen zal in het 

kader van het activiteitenbesluit een melding worden gedaan als het 

bestemmingsplan is vastgesteld.  De ontwikkeling aan de Meikampgraaf 7 bevindt 

zich buiten de bebouwde kom en is meegenomen in de toetsing als geurgevoelig 

object.  

In de omgeving van de locatie bevinden zich enkele agrarische bedrijven. Dit is 

weergegeven in onderstaande tabel:

Locatie Activiteit Afstand Odeur

Meikampgraaf 6 Melkvee > 50 m nee

Meikampgraaf 8 Melkvee > 50 m nee

Meikampgraaf 9 Stalling en opslag n.v.t. nee

Meikampgraaf 14 Melkvee / Varkens > 50 m ja

Tabel: Omliggende bedrijven

Binnen een cirkel van 2 kilometer rondom het bedrijf ligt één varkenshouderij 

(Meikampgraaf 14). Voor de toekomstige woonlocatie aan de Meikampgraaf 7 is 

onderzocht of dit passend is qua voorgrond- en achtergrondbelasting ter plaatse. 

Uitgangspunt hierbij is de ligging in een niet concentratiegebied waarbij een 

maximale geurbelasting geldt van 8,0 Oue.

Uit het betreffende geuronderzoek (zie Bijlage 5) blijkt dat de locatie qua 

achtergrondbelasting ruim buiten contour van 8 Oue blijft. Uit de berekening van de 

36     Buitengebied Neerijnen, herziening Meikampgraaf 7 en Paalgraaf 11 te Hellouw

 



 

voorgrondbelasting volgt een geurbelasting van 1,1 Oue . In beide gevallen wordt 

ruimschoots aan de wettelijke norm voldaan. 

 

Figuur: Geurcontouren Meikampgraaf 14 (Groene lijn = 8 Oue ) 

De voorgenomen ontwikkeling aan de Meikampgraaf vindt plaats op voldoende 

afstand van omliggende veehouderijen waar dieren worden gehouden waarvoor 

geen geuremissiefactor is vastgesteld. De voorgenomen ontwikkeling werkt niet 

belemmerend voor deze bedrijven. Het woon- en leefklimaat op de locatie is 

hiermee voldoende gewaarborgd.

4.4.3  Conclusie

Het aspect geur vormt geen belemmering voor de uitvoering van het plannen.
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4.5  Externe veiligheid

4.5.1  Wetgeving

Externe veiligheid beschrijft risico's met een externe werking, die ontstaan door het 

transport van, de opslag van of handelingen met gevaarlijke stoffen. Dit kan 

betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transport (weg, spoor, water en 

buisleiding) in relatie tot de (bebouwde) omgeving.

Binnen het beoordelingskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen 

centraal: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

Plaatsgebonden risico

Het plaatsgebonden risico (PR) geeft de kans om te overlijden op een bepaalde 

plaats ten gevolge van een ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft 

betrekking op een fictief persoon die de hele tijd op die plaats aanwezig is. Het PR is 

op de kaart van het gebied weer te geven met zogeheten risicocontouren: lijnen die 

punten verbinden met eenzelfde PR. Binnen de 10-6/jaar PR-contour (die als 

wettelijk grenswaarde fungeert) mogen geen nieuwe kwetsbare objecten komen.

Groepsrisico

Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep 

slachtoffers valt met een bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de 

maatschappelijke ontwrichting. Het GR is weer te gegeven in de fN-curve: een 

grafiek waar de kans (f) is afgezet tegen het aantal slachtoffers (N). Het GR wordt 

bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. De 1% 

letaliteitgrens vormt doorgaans de grens van het invloedsgebied (tenzij anders 

bepaald). Dit is de afstand waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de 

omgeving komt te overlijden bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen.

Hoe moet worden omgegaan met risico’s voor mensen in de omgeving van 

risicobronnen is in verschillende wet- en regelgeving opgenomen. 

Besluit en Regeling externe veiligheid inrichtingen

Besluit en Regeling externe veiligheid buisleidingen

Besluit en Regeling externe veiligheid Transportroutes

Besluit risico’s zware ongevallen

Vuurwerkbesluit

Circulaire ontplofbare stoffen voor civiel gebruik
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Besluit ruimte

Activiteitenbesluit

4.5.2  Toets

Figuur 10: Uitsnede risicokaart met plangebieden (cirkels)

Paalgraaf 11

Inrichtingen

In de directe omgeving van de locatie Paalgraaf 11 bevinden zich geen 

Bevi-bedrijven. Ook vanuit het Activiteitenbesluit, het Vuurwerkbesluit, het Besluit 

ruimte en de Circulaire ontplofbare stoffen voor civiel gebruik krijgt deze locatie niet 

te maken met veiligheidsafstanden.

Buisleidingen

Er bevinden zich geen buisleidingen in de directe omgeving van het plangebied aan 

de Paalgraaf 11. 
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Besluit en Regeling externe veiligheid transportroutes

Uit de regionale signaleringskaart externe veiligheid blijkt dat het aspect externe 

veiligheid alleen relevant is vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over de 

Betuweroute. Het plangebied ligt namelijk binnen het invloedsgebied van deze 

transportroute, waarbij personen kunnen overlijden als rechtstreeks gevolg van een 

zwaar ongeval met toxische stoffen. Het plangebied ligt echter buiten een 

veiligheidszone, een plasbrandaandachtsgebied en buiten de meest relevante zones 

voor het groepsrisico (de 200 meter zones).

Op grond van artikel 7 van het Bevt moet hierdoor worden ingegaan op de 

mogelijkheden voor:

de bestrijdbaarheid van een zwaar ongeval op deze transportroute en

de zelfredzaamheid met betrekking tot nog niet aanwezige (beperkt) kwetsbare 

objecten binnen het plangebied.

Volgens artikel 9 van het Bevt moet de veiligheidsregio in de gelegenheid worden 

gesteld om hierover een advies uit te brengen. Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

heeft op 26 oktober 2018 aangegeven dat in dit geval de onderstaande 

verantwoordingstekst kan worden gehanteerd. Relevant hierbij is ook dat het 

ruimtelijke besluit geen betrekking heeft op het mogelijk maken van een (nog niet 

aanwezig) "bijzonder kwetsbare object", bestemd voor verminderd zelfredzame 

personen.

Bestrijdbaarheid van de omvang van een ramp of zwaar ongeval

Bij een calamiteit, waarbij toxische stoffen (kunnen) vrijkomen, zal de brandweer 

inzetten op het beperken of voorkomen van effecten. Deze inzet zal voornamelijk 

plaatsvinden bij de bron. De brandweer richt zich dan niet direct op het bestrijden 

van effecten in of nabij het plangebied. De mogelijkheden voor bestrijdbaarheid 

worden daarom niet verder in beschouwing genomen.

Mogelijkheden tot zelfredzaamheid

Bij een calamiteit, waarbij toxische stoffen (kunnen) vrijkomen, is het belangrijk dat 

de aanwezigen in het plangebied worden geïnformeerd hoe te handelen bij dat 

incident. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde waarschuwings- en 

alarmeringspalen (WAS-palen) of NL-alert. Bij het genoemde incidentscenario is het 

advies om te schuilen in een gebouw en de ramen, deuren en ventilatieopeningen 

te sluiten. In het plangebied zijn voldoende mogelijkheden aanwezig om dit advies 
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tijdig op te volgen.”

Meikampgraaf 7

Inrichtingen

In de directe omgeving van de locatie Meikampgraaf 7 bevinden zich geen 

Bevi-bedrijven. Ook vanuit het Activiteitenbesluit, het Vuurwerkbesluit, het Besluit 

ruimte en de Circulaire ontplofbare stoffen voor civiel gebruik krijgt deze locatie niet 

te maken met veiligheidsafstanden.

Buisleidingen

Er bevinden zich geen buisleidingen in de directe omgeving van het plangebied aan 

de Meikampgraaf 7. 

Besluit en Regeling externe veiligheid transportroutes

Uit de regionale signaleringskaart externe veiligheid blijkt dat het aspect externe 

veiligheid alleen relevant is vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over de 

Betuweroute. Het plangebied ligt namelijk binnen het invloedsgebied van deze 

transportroute, waarbij personen kunnen overlijden als rechtstreeks gevolg van een 

zwaar ongeval met toxische stoffen. Het plangebied ligt echter buiten een 

veiligheidszone, een plasbrandaandachtsgebied en buiten de meest relevante zones 

voor het groepsrisico (de 200 meter zones).

Op grond van artikel 7 van het Bevt moet hierdoor worden ingegaan op de 

mogelijkheden voor:

de bestrijdbaarheid van een zwaar ongeval op deze transportroute en

de zelfredzaamheid met betrekking tot nog niet aanwezige (beperkt) kwetsbare 

objecten binnen het plangebied.

Volgens artikel 9 van het Bevt moet de veiligheidsregio in de gelegenheid worden 

gesteld om hierover een advies uit te brengen. Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

heeft op 26 oktober 2018 aangegeven dat in dit geval de onderstaande 

verantwoordingstekst kan worden gehanteerd. Relevant hierbij is ook dat het 

ruimtelijke besluit geen betrekking heeft op het mogelijk maken van een (nog niet 

aanwezig) "bijzonder kwetsbare object", bestemd voor verminderd zelfredzame 

personen.

Bestrijdbaarheid van de omvang van een ramp of zwaar ongeval 

Bij een calamiteit, waarbij toxische stoffen (kunnen) vrijkomen, zal de brandweer 
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inzetten op het beperken of voorkomen van effecten. Deze inzet zal voornamelijk 

plaatsvinden bij de bron. De brandweer richt zich dan niet direct op het bestrijden 

van effecten in of nabij het plangebied. De mogelijkheden voor bestrijdbaarheid 

worden daarom niet verder in beschouwing genomen.

Mogelijkheden tot zelfredzaamheid

Bij een calamiteit, waarbij toxische stoffen (kunnen) vrijkomen, is het belangrijk dat 

de aanwezigen in het plangebied worden geïnformeerd hoe te handelen bij dat 

incident. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde waarschuwings- en 

alarmeringspalen (WAS-palen) of NL-alert. Bij het genoemde incidentscenario is het 

advies om te schuilen in een gebouw en de ramen, deuren en ventilatieopeningen 

te sluiten. In het plangebied zijn voldoende mogelijkheden aanwezig om dit advies 

tijdig op te volgen.”

4.5.3  Conclusie

Het aspect externe veiligheid is alleen relevant vanwege het vervoer van gevaarlijke 

stoffen over de Betuweroute (Meikampgraaf 7 en Paalgraaf 11) en de A15 (alleen 

Meikampgraaf 7). Gelet op de hiervoor genoemde overwegingen zijn er gezien 

vanuit het plangebied voldoende mogelijkheden voor de zelfredzaamheid bij een 

zwaar ongeval op deze transportroutes. Dit betekent dat geen nadere eisen aan het 

plan hoeven te worden gesteld in het kader van het aspect externe veiligheid.”

4.6  Luchtkwaliteit

4.6.1  Wetgeving

De milieukwaliteitseisen omtrent luchtkwaliteit zijn verankerd in hoofdstuk 5 van de 

Wet milieubeheer (Wet Luchtkwaliteit). Nieuwe ontwikkelingen mogen niet leiden 

tot een overschrijding van de grenswaarde die voor een aantal verontreinigende 

stoffen in de wet is gesteld. Hierbij zijn twee sporen te onderscheiden: het creëren 

van bestemmingen die potentieel bijdragen aan de (verslechtering van de) 

luchtkwaliteit en het creëren van bestemmingen die gevoelig zijn voor (een slechte) 

luchtkwaliteit.

Als aannemelijk is dat aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormt 

luchtkwaliteit geen belemmering om een bestemmingsplan vast te stellen. Deze 

voorwaarden zijn:
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er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een 

grenswaarde;

het project leidt - al dan niet per saldo - niet tot een verslechtering van de 

luchtkwaliteit;

het project draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de luchtverontreiniging;

het project past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

of binnen een regionaal programma van maatregelen.

In de Wet luchtkwaliteit staan de grenswaarden voor verschillende 

luchtverontreinigende stoffen. In de praktijk blijft toetsing aan grenswaarden 

beperkt tot de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10).

Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende besluiten en regelingen:

Besluit en Regeling niet in betekenende mate (NIBM) bijdragen 

(luchtkwaliteitseisen);

Besluit gevoelige bestemmingen (Luchtkwaliteitseisen);

Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007.

4.6.2  Onderzoek

Er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde 

uit bijlage 2 van de Wet milieubeheer. De Regeling NIBM is van toepassing omdat de 

ruimtelijke procedure voorziet in het uitbreiden van een bouwvlak en het wijzigen 

van de bestemming ten behoeven van wonen. Die ontwikkeling valt qua 

verkeersaantrekkende werking beduidend lager uit dan de in de Regeling NIBM 

genoemde woonwijk met 1500 woningen. Verdere bronnen van stikstofdioxide en 

fijn stof op het terrein zijn qua bijdrage aan de luchtkwaliteit verwaarloosbaar.

4.6.3  Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling draagt niet in betekenende mate bij aan de 

luchtkwaliteit. Er geen sprake van feitelijke of dreigende overschrijding van 

grenswaarden. Er is daarom geen aanvullend onderzoek naar de luchtkwaliteit 

noodzakelijk. Het plan kan voor het aspect luchtkwaliteit uitvoerbaar worden geacht.
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4.7  Water

4.7.1  Wetgeving

In het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw) wordt gestreefd naar 

duurzame, veerkrachtige watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of 

watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de watertoets. Het doel van de 

watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en 

op een evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze 

waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de waterkwantiteit 

(veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, 

omgang met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).

4.7.2  Toets

Waterbeheerprogramma 2016-2021: Koers houden, kansen benutten

Het bestuur van Waterschap Rivierenland heeft met ingang van 27 november 2015 

het Waterbeheerprogramma 2016-2021: Koers houden, kansen benutten bepalend 

voor het waterbeleid vastgesteld. Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele 

rivierengebied en het omvat alle watertaken van het waterschap: waterkeringen, 

waterkwantiteit, waterkwaliteit, wegen en waterketen.

In aansluiting op het landelijk beleid hanteert het Waterschap Rivierenland het 

beleid dat bij nieuwe plannen altijd onderzocht behoort te worden hoe omgegaan 

kan worden met het schone hemelwater. Voor Rivierenland wordt voornamelijk 

ingezet op “vasthouden – bergen – afvoeren” van water. 

De digitale watertoets is een instrument om het planvoornemen vroegtijdig aan te 

geven hoe rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de taken en 

belangen van het waterschap. De eerste afstemming voor dit plan heeft 

plaatsgevonden via de Digitale Watertoets. De eerste aanvullingen zijn opgenomen 

in deze rapportage. De planontwikkeling dient ter controle voorgelegd te worden 

aan waterschap Rivierenland.

Watersysteem

Bodem

Er heeft geen specifiek onderzoek plaatsgevonden naar de infiltratiecapaciteit van 

de bodem. Uit het uitgevoerde bodemonderzoek (zie Bijlage 3) blijkt dat ter plaatse 
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sprake is van een kleibodem. De waterdoorlatendheid is naar verwachting slecht.

Oppervlaktewater

In de directe omgeving van de Paalgraaf 11 als de Meikampgraaf 7 zijn bestaande 

sloten aanwezig.. Deze sloten zijn zogenaamde B-watergangen die van secundair 

belang zijn voor het waterbeheer. Ze dienen door de aangrenzende eigenaren te 

worden onderhouden (bron: waterschap Rivierenland) In Bijlage 6 is te zien waar de 

sloten exact zijn gelegen. 

Grondwater

Uit de Peilenkaart en Peilentabel Tielerwaard volgt dat beide locaties in hetzelfde 

peilgebied TLW006 liggen. Het zomerpeil is 0 meter + NAP en het winterpeil is 0,2 

meter - NAP. 

Figuur 11: Ligging locaties in peilgebied

Hemel- en afvalwater

In Bijlage 6 is de compensatie voor de toename van het verhard oppervlak 

toegelicht. Totaal moet er 2315,60 m2 gecompenseerd worden door toename van 

verhard oppervlak. Dit vindt plaats door omliggende sloten bij beide locaties te 

verbreden. 
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4.7.3  Conclusie

Het aspect water vormt geen belemmering voor de uitvoering van de plannen.

4.8  Ecologie

4.8.1  Wettelijk kader

Bij ruimtelijke planvorming is een toetsing aan de natuurwetgeving verplicht. Vanaf 

1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van toepassing. Deze wet heeft drie 

wetten vervangen, namelijk de Natuurbeschermingswet 1998, Boswet en de Flora- 

en faunawet. Er is een verschuiving opgetreden in de tabellen voor 

soortenbescherming. Sommige soorten worden beter beschermd, sommige soorten 

komen in een lager beschermingsregime of worden nieuw toegevoegd. De 

algemene zorgplicht blijft daarbij bestaan voor alle inheemse flora- en fauna. 

Daarnaast vindt beleidsmatige gebiedsbescherming plaats door middel van het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) (de voormalige Ecologische Hoofdstructuur).

4.8.2  Toets

Voor beide locaties is een Quickscan (zie: Bijlage 7) natuurwaardenonderzoek 

uitgevoerd waarin wordt ingegaan op de gebieds- en soortenbescherming. De 

conclusie uit deze quickscan luidt als volgt: 'Mits bezette vogelnesten beschermd 

worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het 

kader van soortbescherming. Vanwege de ligging op enige afstand van beschermd 

natuurgebied, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in 

het kader van gebiedsbescherming. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te 

worden en er hoeft geen ontheffing of vergunning aangevraagd te worden om de 

voorgenomen activiteiten uit te kunnen voeren in overeenstemming met wet- en 

regelgeving voor beschermde soorten en –gebieden. In het kader van de zorgplicht 

wordt geadviseerd om de werkzaamheden uit te voeren met inachtneming van de 

ecologie van amfibieën en grondgebonden zoogdieren. Vanwege de mogelijke 

vestiging van de rugstreeppad in het plangebied tijdens de bouwfase, wordt 

geadviseerd het plangebied ongeschikt te houden als voortplantingsbiotoop'.

4.8.3  Conclusie

Het plan kan voor het aspect Ecologie uitvoerbaar worden geacht. 
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4.9  Archeologie en cultuurhistorie

4.9.1  Wettelijk kader

De Monumentenwet 1988 is op 1 juli 2016 overgegaan in de Erfgoedwet. De 

Erfgoedwet vormt samen met de Omgevingswet het wettelijke fundament voor de 

cultuurhistorie en archeologie in Nederland. In de Erfgoedwet is vastgelegd hoe met 

ons erfgoed wordt omgegaan, wie welke verantwoordelijkheden daarbij heeft en 

hoe het toezicht daarop wordt uitgeoefend. Het beschermingsniveau zoals die in de 

oude wetten en regelingen golden blijven gehandhaafd. Onderdelen van de huidige 

Monumentenwet die de fysieke leefomgeving betreffen worden over enige tijd 

overgeheveld naar de Omgevingswet. Voorbeelden daarvan zijn de verplichting om 

rekening te houden met archeologie bij het opstellen van bestemmingsplannen 

(straks omgevingsplannen)

4.9.2  Gemeentelijk beleid

Op 5 februari 2014 heeft de gemeenteraad de Nota cultuurhistorisch beleid 

vastgesteld. Onder cultuurhistorie verstaat de gemeente Neerijnen het volgende:

Archeologische waarden waarmee rekening gehouden dient te worden op grond 

van de Archeologische waarden- en beleidskaart voor het grondgebied van de 

gemeente Neerijnen;

Panden en objecten die beschermd zijn, of zijn geweest, op grond van de 

Monumentenwet of de gemeentelijke erfgoedverordening;

Objecten en structuren binnen het beschermd dorpsgezicht Neerijnen – 

Waardenburg;

Wegen en structuren en gebouwen die gebouwd of aangelegd zijn voor 1826, het 

moment dat de eerste kadastrale kaart voor de gemeente Neerijnen getekend is;

Bouwwerken uit de periode 1940 – 1965 die gebouwd zijn binnen het kader van 

de wederopbouw.

Zoals in paragraaf 1.4 is aangegeven zijn de dubbelbestemmingen 'Waarde - 

archeologie 3' en 'Waarde - archeologie 4' van toepassing in het plangebied.

De gronden met dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3' zijn bestemd voor de 

bescherming van archeologische waarden. Hier zijn de volgende bouwregels van 

toepassing:

a. Op deze terreinen mogen ten behoeve van de in artikel 28.1 bedoelde 

  Toelichting     47

 



 

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:

het bouwplan betrekking heeft op wijziging of vervanging van bestaande 

bebouwing, waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en de 

bestaande fundering wordt benut;

de totale bodemingreep kleiner is dan 5.000 m² en de verstoring minder 

diep dan 50 cm is

De gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - archeologie 4 zijn minder 

waardevol. Bij deze bestemming geldt de volgende regel:

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

4.9.3  Toets

Meikampgraaf 7

Ter plaatse van het plangebied aan de Meikampgraaf 7 is zowel de 

dubbelbestemming 'Waarde - archeologie 3' als 'Waarde - archeologie 4' van 

toepassing. Op deze locatie wordt de agrarische bestemming omgezet naar een 

woonbestemming. Er zullen alleen gebouwen worden gesloopt. Dit betekent dat 

wordt voldaan aan de bouwregels van beide archeologische dubbelbestemmingen.

Paalgraaf 11

Op deze locatie is alleen de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' van 

toepassing. De beoogde ontwikkelingen zijn niet in strijd met deze 

dubbelbestemming omdat de gewenste nieuwbouw ruimschoots onder de grens van 

10.000 m2 blijft. 

4.9.4  Conclusie

Het planvoornemen kan in het kader van archeologie en cultuurhistorie uitgevoerd 

worden.
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4.10  Milieueffectrapport

De milieueffectrapportage (hierna: m.e.r.) is een hulpmiddel om het milieubelang 

een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. De wettelijke basis voor de 

m.e.r. is de Wet milieubeheer. In de uitvoeringswetgeving, het Besluit m.e.r., staat 

wanneer een m.e.r. of (vormvrije) m.e.r.-beoordeling aan de orde is. De activiteit 

die het project mogelijk maakt, de omvang ervan en het besluit over de activiteit zijn 

daarbij bepalend. In de onderdelen C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. staat 

of sprake is van m.e.r.-plicht of (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsplicht. Per categorie 

van activiteiten is een drempelwaarde voor de omvang van de activiteit gegeven. 

Figuur 13: Schema m.e.r.-plicht vanwege Besluit m.e.r.  (Bron: www.Infomil.nl) 

Bovenstaande afbeelding laat zien dat wanneer een besluit over een activiteit die 

qua omvang boven de C-drempel blijft voor dat besluit een m.e.r.-plicht geldt. 

Tussen de C- en D-drempel geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht. Onder de 

D-drempel moet het bevoegd gezag via een vormvrije beoordeling nagaan of een 

formele m.e.r.-beoordeling nodig is. 

In een m.e.r.-beoordeling bekijkt het bevoegd gezag of een project mogelijk 

belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. Als dat zo is, dan moet een 

m.e.r.-procedure worden doorlopen. 

Ook in de vormvrije m.e.r.-beoordeling bekijkt het bevoegd gezag of een project 

mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. Deze beoordeling is vormvrij: 

de wet schrijft geen procedure voor. Als belangrijke nadelige gevolgen niet zijn uit 

te sluiten, dan moet de formele m.e.r.-beoordelingsprocedure worden doorlopen. 

Uiteraard kan ook direct voor een m.e.r. gekozen worden. 

Voor plannen, die een kader vormen voor een activiteit waarvoor op grond van de 

bij-lage bij het Besluit m.e.r. een m.e.r. moet worden doorlopen dan wel een 

formele m.e.r.-beoordeling moet worden uitgevoerd, moet een planMER worden 

opgesteld. 
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Doel vormvrije m.e.r-beoordeling 

Het doel van een vormvrije m.e.r.-beoordeling is het geven van inzicht in de 

milieueffecten van de voorgenomen activiteit aan het bevoegd gezag. Er wordt in 

een vorm-vrije m.e.r.-beoordeling een antwoord gegeven op de vraag of er vanwege 

de uitvoering van de activiteiten belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn 

te verwachten. In voorliggend rapport wordt inzicht gegeven in de milieueffecten en 

daarmee vormt dit rapport de benodigde vormvrije m.e.r.-beoordeling. 

Criteria voor toetsing 

In het voorliggend rapport wordt op de milieueffecten van het voornoemde project 

(bedrijfswontwikkeling Paalgraaf 11 en bestemmingswijziging Meikampgraaf 7) 

ingegaan, waarbij, conform artikel 2, lid 5 van het Besluit m.e.r., ingezoomd wordt op 

de volgende onderdelen:

kenmerken van de activiteit; 

plaats waar de activiteit wordt verricht; 

kenmerken van de gevolgen van de activiteit. 

Aan de hand van de behandeling van deze criteria wordt onderzocht of voor de 

ontwikkelingen al dan geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te 

verwachten zijn.

4.10.1  Kader 

De milieueffectrapportage is een wettelijk instrument met als doel het aspect milieu 

een volwaardige plaats in de integrale afweging te geven. De verplichting tot het 

opstellen van een milieueffectrapport kan op verschillende wijze ontstaan.

Indien een activiteit behoort tot een categorie die in onderdeel C van de bijlage 

bij het Besluit milieueffectrapportage is omschreven in de aangegeven gevallen.

Indien uit een mer-beoordeling volgt dat een milieueffectrapport nodig is. Een 

mer-beoordelingsplicht bestaat als:

1. een activiteit behoort tot een categorie die in onderdeel D van de bijlage bij 

het Besluit milieueffectrapportage is omschreven in de aangegeven 

gevallen;

2. een passende beoordeling moet worden gemaakt op basis van de Wet 

natuurbescherming. Dit is het geval als niet uitgesloten kan worden dat er 

significant negatieve effecten op de instandhoudingdoelstellingen van (nabij 

gelegen) natura 2000-gebieden ontstaan. 
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Voor activiteiten die onder de drempelwaarden van de aangegeven gevallen van 

onderdeel D blijven moet worden gemotiveerd dat een milieueffectrapport niet 

nodig is. Deze motivering heet een vormvrije (mer)beoordeling. 

4.10.2  Toets

Onderdeel C

Het plan voorziet niet in een activiteit die behoort tot een categorie die in onderdeel 

C van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage is omschreven. 

Onderdeel D

Het plan voorziet niet in een activiteit die behoort tot een categorie die in onderdeel 

D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage is omschreven. 

4.10.3  Conclusie

In het kader van het Besluit m.e.r. is voor de voorgenomen ontwikkeling geen sprake 

van een directe mer(beoordelings)-plicht.
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Hoofdstuk 5  Juridische planopzet
In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze de voorkomende functies in het 

bestemmingsplan worden geregeld. In de planopzet is aansluiting gezocht bij de 

recente uitgave "Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen", kortweg SVBP.

5.1  Toelichting op het juridisch systeem

Met de SVBP2012 (Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen2012) is in dit plan 

rekening gehouden, evenals met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo) die op 1 oktober 2010 in werking is getreden. 

Het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit planregels en 

bijbehorende verbeelding waarop de bestemmingen zijn aangegeven. De 

verbeelding en de planregels dienen in samenhang te worden bekeken. 

5.1.1  Verbeelding

Op de verbeelding is de bestemming van het plangebied weergegeven. Deze 

bestemming is gerelateerd aan de in de planregels opgenomen juridische regeling. 

Bij de opzet van de verbeelding is de SVBP2012 als uitgangspunt gehanteerd. In de 

SVBP2012 zijn onder andere bestemmingscategorieën vastgelegd en zijn uniforme 

kleuren en aanduidingen beschreven. De aanduidingen dienen voor de leesbaarheid 

van de verbeelding (kadastrale indeling of bestaande bebouwing) of hebben 

betrekking op wat er wel of niet is toegestaan. 

5.1.2  Regels

De regels geven inhoud aan de op de verbeelding gegeven bestemmingen. Ze geven 

aan waarvoor de gronden en opstallen al dan niet mogen worden gebruikt en wat en 

hoe er mag worden gebouwd. Bij de opzet van de planregels is het aantal regels zo 

beperkt mogelijk gehouden. Alleen datgene is geregeld, wat werkelijk noodzakelijk 

is. 

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken: 

1. inleidende regels (begripsbepalingen en wijze van meten); 

2. bestemmingsregels; 

3. algemene regels (o.a. afwijkingsregels); 

4. overgangs- en slotregels. 
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5.2  Toelichting op de bestemmingen

Het bestemmingsplan kent de enkelbestemmingen  'Agrarisch', ' Wonen' en 'Groen 

Landschapselement' en de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie 3' en ' 

Waarde - Archeologie 3'. Verder zijn er voor de locatie Paalgraaf 11 nog enkele 

functie aanduidingen van toepassing. 

Ter plaatse van de bedrijfslocatie aan de Paalgraaf 11 is de functieaanduiding 

'specifieke vorm van agrarisch - griendhandel' gekoppeld aan het plangebied. Dit 

maakt de gewenste uitbreiding van bedrijfsgebouwen en opslag van griendhout 

mogelijk. Daarnaast is de functie aanduiding 'permanente huisvesting 

seizoensarbeiders' van toepassing om aan te geven dat het op deze locatie is 

toegestaan om de betreffende gebouwen voor dit doel te gebruiken. Om het aantal 

bedrijfswoningen op maximaal twee te houden is aan het bouwvlak de maatvoering 

'maximaal aantal wooneenheden - 2' gekoppeld. 

De Meikampgraaf 7 krijgt de enkelbestemming Wonen. Binnen deze bestemming en 

bouwvlak is het mogelijk om een woning te realiseren of in gebruik te nemen t.b.v. 

particuliere bewoning.

Voor beide locaties is de bestemming 'Groen - Landschapselement' van toepassing. 

Deze bestemming  heeft als doel de landschappelijke inpassing van beide percelen 

te borgen. Middels een voorwaardelijke verplichting bij de bestemming is de 

uitvoering en duurzame instandhouding van de inpassing geregeld.

De archeologische dubbelbestemmingen zijn opgenomen ten behoeve van de 

bescherming van archeologische waarden aldaar.
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Hoofdstuk 6  Maatschappelijke 
uitvoerbaarheid

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een 

bestemmingsplan. 

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe de verwezenlijking door de maatschappij 

(overheid en burgers samen) wordt gedragen.

6.1  Inspraak, overleg, zienswijzen

Het plan is een aantal instanties verzonden in het kader van het vooroverleg. Het 

Waterschap Rivierenland en de Omgevingsdienst Rivierenland hebben gereageerd. 

De opmerkingen zijn verwekt in het ontwerpbestemmingsplan. Daarnaast zijn de 

buren vooraf geïnformeerd door de initiatiefnemer. De buren hebben aangegeven 

geen bezwaar te hebben tegen de plannen. 

Het ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd op 

grond van artikel 3.1 Wro. Gedurende deze termijn heeft iedereen mondeling of 

schriftelijk de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Ontvangen zienswijzen 

zullen worden beoordeeld en beantwoord. De zienswijzen kunnen eventueel leiden 

tot aanpassing van het bestemmingsplan. De resultaten van de ter inzage legging 

worden opgenomen in een bijlage bij het plan.

Vervolgens wordt het bestemmingsplan, al dan niet gewijzigd naar aanleiding van 

zienswijzen, vastgesteld door de gemeenteraad en 6 weken ter visie gelegd. 

Belanghebbenden kunnen dan beroep indienen bij de Raad van State.
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Hoofdstuk 7  Economische 
uitvoerbaarheid

Omtrent de wettelijke verplichting inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een 

plan, wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de economische aspecten die met de 

verwezenlijking van het plan samenhangen. Tevens is in de Wet ruimtelijke 

ordening (Wro) geregeld dat in het kader van een bestemmingsplan voor bepaalde 

bouwplannen de grondexploitatieregeling van toepassing is.

7.1  Uitvoerbaarheid

Er moet worden aangetoond dat het plan economisch haalbaar en uitvoerbaar is. Het 

plan wordt gefinancierd door de initiatiefnemer, de gemeentelijke kosten aan het 

plan zijn gedekt middels plankosten. De kosten voor het opstellen van dit 

bestemmingsplan zijn voor de initiatiefnemer. Er wordt vanuit gegaan dat de 

initiatiefnemer het plan kan financieren en dat het daarom economisch uitvoerbaar 

is. Met initiatiefnemer is tevens een anterieure overeenkomst en 

planschadeverhaalovereenkomst gesloten.
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Bijlagen
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Bijlage 1  Landschappelijk inpassingsplan 
Paalgraaf 11
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1 Inleiding  
 

1.1 Aanleiding  

Er zijn concrete plannen voor bedrijfsontwikkeling van Griendhouthandel Van Aalsburg, gevestigd aan de 

Paalgraaf 11 te Hellouw. Het voornemen is om een tweede bedrijfswoning en loods te bouwen en het 

areaal griendhout te vergroten. Om voorgenoemde ontwikkeling mogelijk te maken dient het 

bestemmingsplan gewijzigd te worden. De gemeente Neerijnen staat in principe positief tegenover dit 

voornemen maar heeft aan de ontwikkeling de voorwaarde gesteld, dat het nieuwe erf landschappelijk 

ingepast dient te worden.  

 

 
Verbeelding van het wenselijke eindbeeld (bron: Rombou). 

 

 

 

1.2 Doel  

Doel van voorliggend rapport is de landschappelijke inpassing van het nieuwe erf en de uitbreiding van het 

areaal griendhout. Op basis van een ruimtelijke analyse, waarbij gekeken is naar het omringende landschap, 

het historische landschap en beleidsuitgangspunten, zoals verwoord in het Landschapsontwikkelingsplan 

(LOP) van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen, wordt een voorstel voor landschappelijke 

inpassing gepresenteerd. Behalve een verbeelding van het wenselijke eindbeeld, wordt tevens ingegaan op 

de aanleg en het (vervolg)beheer van de erf- en landschappelijke beplanting.  
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2 Het plangebied  

 

2.1 Ligging van het plangebied  

Het plangebied is gesitueerd nabij het adres Paalgraaf 11 te Hellouw. Het ligt in het buitengebied, circa 500 

meter ten noordwesten van de kern Hellouw. Op onderstaande uitsnede van de topografische kaart wordt 

de globale ligging van het plangebied weergegeven.  

 

 
Globale ligging van het plangebied op de topografische kaart (bron: PDOK.nl) 

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  

Het plangebied bestaat uit een bedrijfslocatie en agrarische cultuurgrond. Op het erf staat een 

bedrijfswoning en bedrijfshal. Ten noorden van de bebouwing is het terrein ingericht voor de opslag en 

verwerking van griendhout. Het westelijke deel van het plangebied was tot voor kort in gebruik ten 

behoeve van de griendteelt, maar is recent gerooid. Aan de oost- en zuidzijde grenst het plangebied aan 

een verharde doorgaande weg, aan de noordzijde grenst het aan griendbos en aan de westzijde grenst het 

aan een akker.  Aan de zuidzijde van het plangebied en langs de zuidwestgrens van het plangebied (ter 

hoogte van de nieuwe woning) is een aarden wal opgeworpen van circa 1 meter hoog. Op deze aarden wal 

zijn laurierstruiken en een rode beuk geplant. Langs de zuidgrens van het plangebied en het naastgelegen 

erf, parallel aan de Paalgraaf, is ook een aarden wal aangelegd. Op deze aarden wal is een vlechtmat van 

wilgentegen geplaatst. Op onderstaande afbeelding wordt het plangebied en de begrenzing weergegeven.  

 

 
Detailopname van het plangebied. De begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: 

PDOK.nl) 
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Impressie van het plangebied.  
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2.3 Landschap  

 

Geologie en Geomorfologie 

Tijdens de laatste ijstijd dwongen ijsmassa’s de rivieren naar het westen af te stromen. In het 

rivierengebied werd een dik pakket grindrijke, grove zanden afgezet. Grote hoeveelheden smeltwater 

zorgden voor een vlechtend riviersysteem. In tijden van kou en droogte werden donken ofwel rivierduinen 

opgeworpen. In het holoceen gingen de rivieren meanderen. Zo konden er oeverwallen en kommen 

gevormd worden. Na de bedijking in de 12e eeuw lag de rivierbedding grotendeels vast. Af en toe vond een 

dijkdoorbraak plaats op zwakke stukken. Hierdoor ontstonden er overslaggronden en wielen of waaien. De 

geomorfologie van de gemeente is opgebouwd uit de hoger gelegen stroomruggen met de rivier, 

uiterwaarden en oeverwallen en uit de lager gelegen komgebieden.   

 

Kort samengevat zijn in het rivierengebied de volgende karakteristieke landschapselementen te vinden: 

overblijfselen van vlechtende rivierpatronen, rivierduinen, rivierterrassen, oeverwallen, afzettingen in de 

kommen, oude rivierbeddingen/-lopen, getijdengebied, wielen of waaien, uiterwaarden en zand-, grind- en 

kleiafzettingen. De meest karakteristieke elementen zijn benoemd als aardkundige waarde. De directe 

omgeving van Neerijnen en het relatief gave komgebied ten noordoosten van Neerijnen is door de 

provincie Gelderland betiteld als een gebied met een hoge aardkundige waarde (Bron, LOP 2008). 

 

Bodem en water  

Het rivierengebied is gevormd door rivieren. Deze rivieren hebben hun sporen achter gelaten in het 

landschap. Dicht bij de rivier werden zand en zavel afgezet en in de kommen bezonk de klei. Naar het 

westen toe werd de klei steeds zwaarder en dus stugger: “Tiel is niet viel, Bommel is rommel en hoe dichter 

bij Dordt, hoe rotter het wordt. Het watersysteem bestaat uit het grondwater en oppervlaktewater. Dit 

laatste omvat een stelsel van kleinere en grotere sloten (weteringen) De waterketen omvat het stelsel van 

hoofdtransportleidingen van afvalwater. 

 

Landschap, ruimte/beeld   

De abiotische diversiteit binnen Neerijnen heeft geresulteerd in verschillende landbouwkundige 

gebruiksmogelijkheden. Hierdoor zijn deelgebieden ontstaan, die duidelijk ruimtelijk van elkaar te 

onderscheiden zijn. Het landschap in de gemeente Neerijnen is het resultaat van de delta die de rivier de 

Rijn in duizenden jaren heeft gevormd en de eeuwenoude beteugeling daarvan door de mens. Het  

rivierenlandschap bestaat uit drie karakteristieke deelgebieden:  

  

1. het relatief besloten oeverwallenlandschap met zijn boerderijen en boomgaarden;  

2. het zeer open kommenlandschap met zijn hooilanden en eendenkooien;  

3. de uiterwaarden met zijn tichelgaten, nevengeulen en dijken. 

 

Landschap, archeologie/cultuurhistorie  

Zowel ondergronds als bovengronds bevinden zich in het buitengebied van Neerijnen tal van restanten van 

voormalige beschavingen. Deze restanten zijn vanuit archeologisch en cultuurhistorisch perspectief 

waardevol en dienen als zodanig beschermd te worden.  

  

Het rivierengebied is één van de oudst bewoonde gebieden in Nederland. De natuurlijke hoogten 

(oeverwallen) langs de rivier zijn al van oudsher in gebruik voor bewoning. De grilligheid van de natuur leidt 

door de eeuwen heen tot veranderende rivierlopen en overstromingen. Nederzettingen komen en gaan. 

Pas in de middeleeuwen ontstaat het nederzettingenpatroon zoals dit nu nog herkenbaar is. Met de 

ontginningen daalt het land en worden de gebieden meer kwetsbaar voor overstromingen. Door middel 

van dwarsdijken (zijvangen of zijvingen) wordt dit gevaar gekeerd. Omdat de rivieren door de dijken 

worden opgestuwd ontstaat ook naar het oosten toe de noodzaak om de oeverwal langs de rivier 

kunstmatig op te hogen. Al snel wil men ook wateroverlast vanuit (oostelijk gelegen) buurnederzettingen 

voorkomen. Dwars op de dijk komen dan dwarskaden. Een achterkade beschermt het dorp ten slotte tegen 

opdringend water uit de lage, vochtige en vrijwel ontoegankelijke komgebieden. Zo is de dorpspolder een 

feit. Deze polders wateren af op de rivier op het meest westelijke punt van het dorpsgebied. Al snel zijn de 
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kaden van de verschillende dorpspolders aan elkaar gegroeid en ontstaat een aaneengesloten dijkring. In 

Neerijnen zijn aaneengesloten dijkringen ontstaan door de combinatie van de frontdijk en de diverse 

dwarskaden. Waterschapsbelangen worden meer en meer regionaal geregeld door waterschappen en 

daarmee wordt de afwatering van de dorpspolders ook steeds meer gezamenlijk opgepakt.   

 

Van grootschalige ontginningen, zoals in de Hollandse veengebieden is in het Rivierengebied minder sprake. 

Tegelijk met de eerste bewoning worden de aanliggende gronden op de oeverwal in gebruik genomen als 

bouwland. Wat verder weg van de rivier neemt de hoogte van de oeverwal af en ontstaat een meer 

gemengd gebruik waarin ook veeteelt een rol speelt. Nog verder weg liggen de lage komgebieden. Dit zijn 

eeuwenlang zeer drassige gronden en moerassen waar hooguit in de droge seizoenen een gebruik als gras- 

en hooiland mogelijk is. Verder worden er eendenkooien in aangelegd. Deze eendenkooien zijn een 

welkome voedselbron. Dit grondgebruik bepaalt eeuwenlang het beeld in het gebied.   

  

Met de het verbeteren van de infrastructuur, waaronder de aanleg van bruggen en spoorwegen aan het 

eind van de 19e eeuw, wordt het Rivierengebied uit haar isolement gehaald en komt het stedelijk gebied 

dichterbij te liggen. Dit leidt tot de groei van de fruitteelt in het Rivierengebied en vooral in de Betuwe. 

Deze fruitteelt vestigt zich op de oeverwallen en de beroemde Lingebloesem is geboren. In deze tijd doet 

ook kunstmest haar intrede en maken technische ontwikkelingen het mogelijk de waterhuishouding beter 

te beheersen. Daarmee wordt het mogelijk de komgebieden intensiever te gebruiken voor de agrarische 

sector. Na de ruilverkavelingen in de jaren zestig zijn veel boerderijen vanuit de dorpen, steden en 

dijklinten verplaatst naar het komgebied. Het gebruik als grasland overheerst hier het beeld, maar het 

laatste decennium vindt er ook steeds meer akkerbouw plaats. Daarmee zijn de historische verschillen in 

grondgebruik tussen oeverwal en komgronden de laatste tijd afgenomen.  

  

Een bijzondere ontwikkeling hebben de uiterwaarden doorgemaakt. Deze hebben primair een functie voor 

de waterberging. Daarnaast wordt het land achter de zomerkade als weidegrond gebruikt. Vanaf de 19e 

eeuw vindt er zand- en kleiwinning plaats in de uiterwaarden. Op verhoogde stukken land in de uiterwaard 

worden steenfabrieken aangelegd. Het zijn grote markante gebouwen met hoge schoorstenen. In bijna elk 

dorp aan de rivier is uiteindelijk wel één of meerdere steenfabrieken aanwezig. Met de schaalvergroting zijn 

nu echter veel steenfabrieken gesloten.   

  

De historisch geografische kernkwaliteiten zijn in Neerijnen voor een belangrijk deel gelegen in het contrast 

tussen de oeverwallen en het kommengebied. Verder liggen de meeste cultuurhistorische waarden op de 

oeverwallen. Het gaat dan om het beschermde dorpsgezicht bij Neerijnen en de aanwezige historische 

linten. Verder zijn de waterstaatkundige objecten als dijken, kaden en de aan het water verbonden 

objecten en structuren als wielen, grienden, sluizen en steenfabrieken herkenbare kwaliteiten (bron: LOP 

2008). 

 

Gebiedseigen beplanting en beplantingsvormen  

Tot de gebiedseigen beplanting en beplantingsvormen van de komgebieden van de westelijke Betuwe 

behoren laanbeplanting van populier, wilg, es en iep, verspreid liggende geriefhoutbosjes en eendenkooien 

met opgaande beplanting van wilg, populier en els. Tot kenmerkende kavelgrensbeplanting behoren 

struweelhagen van meidoorn en sleedoorn, knotbomen, zoals wilg, els en es en elzen. Kavelgrensbeplanting 

wordt vaak als hakhout beheerd. Op en rond het erf staan van oudsher vaak hoogstam fruitbomen en 

geriefhout, zoals elzenhakhout, knotwilg of opgaande elzen en wilgen.  

 

Historisch landschap 

Zoals zichtbaar op de uitsnede van de historische topografische kaart anno 1902 (opname ca. 1880), was 

het plangebied en de omgeving reeds in cultuur gebracht en bestond het uit hooiland, met verspeid 

liggende grienden of moerasbosjes.  
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Ligging van het plangebied op de historische topografische kaart anno 1902 (opname uit ca. 1880) (Bron: Kadaster).  

 

Conclusie  

Het plangebied ligt in het zeer open kommenlandschap. Dit landschap is historisch beschouwd open en 

weids, en deze karakteristieken zijn door de uitgevoerde ruilverkaveling, welke in de tweede helft van de 

20
e
 eeuw is uitgevoerd, zijn versterkt. Beplanting treffen we in het hedendaagse landschap aan als 

laanbeplanting langs de ontginningswegen, verspreid in het landschap als geriefhoutbosje of eendenkooi, 

en als erfbeplanting.  
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3 Het ontwerp  

 

3.1 Uitgangspunten voor het ontwerp 

Bij het opstellen van het inpassingsplan wordt rekening gehouden met onderstaande randvoorwaarden: 

 

Zichtbaarheid bebouwing 

Bedrijfsbebouwing mag zichtbaar zijn. Het uitgangspunt is niet om alle bebouwing achter een ‘groene 

muur’ te plaatsen, maar lelijke objecten, zoals kale keerwanden, worden bij voorkeur wel achter ‘groen’ 

geplaatst.  

 

Inheems plantmateriaal  

Bij de soortkeuze voor beplanting wordt alleen gekeken naar inheems plantmateriaal. Gelet op de ligging in 

het kampenlandschap vormen soorten als zomereik, ruwe berk, lijsterbes, vuilboom, linde, gewone 

esdoorn, iep, hazelaar, veldesdoorn, wilde liguster, vlier, Gelderse roos en sleedoorn passende soorten. 

 

Streekeigen beplantingsvormen  

Streekeigen beplantingsvormen in het open kommengebied van de Tielerwaard zijn knotbomen, hakhout 

en struweelhaag langs kavelgrenzen, hoogstam fruitbomen en solitaire bomen op het erf.  

 

Behoud bestaande erfbeplanting  

Op het bestaande erf en het te ontwikkelen deel van het erf staat soms recent geplante erfbeplanting. Deze 

wordt grotendeels overgenomen in het nieuwe ontwerp. Niet inheems plantmateriaal, zoals laurier, zal 

worden vervangen door inheems materiaal.  

 

 

3.2 Beleidsuitgangspunten 

In 2008 is het Landschapsontwikkelingsplan opgesteld voor de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en 

Lingewaal. Ideeën voor versterking van het landschap, bewoning, agrarisch gebruik en recreatieve 

versterking zijn vertaald in het Ensembleboek voor Rustieke hart van de Tielerwaard. Dit is het deelgebied 

waarin het plangebied ligt. Hoofddoel van het LOP is samen te vatten als ‘Bescherm de erkend waardevolle 

elementen in het landschap, maar ontwikkel ook actief nieuwe kwaliteiten in dit landschap!’.  

 

De kommen in het rustieke hart van de Tielerwaard 

ln het rustieke hart zullen de dorpspolders voornamelijk in landbouwkundig gebruik blijven. De meikades, 

zijkades en achterkades kunnen tussen de grote bedrijven door vorm krijgen, zonder dat ze die bedrijven 

hinderen. Wellicht kunnen delen ervan als groene dienst geleverd worden. De meikades langs de Graaf 

Reinaldweg kunnen door de provincie worden gerealiseerd. De gedekte wegen zijn veelal gemeentelijke 

projecten. ln het zuidoosten van het rustieke hart zullen de bestaande eendenkooien en natuurgebieden 

het beeld bepalen. Ten noorden van de Betuweroute kunnen particulieren wellicht overgaan tot het 

stichten van nieuwe landgoederen van het type 'Kooigoed' zoals die in het landgoederenbeleid van 

Geldermalsen wordt beschreven. 

De oeverwallen en stroomruggen Deze zijn vanouds zeer afwisselend en besloten, doordat daar de dorpen 

en bebouwing aan de dijk liggen. Verder liggen hier vanouds ook de meeste akkers, boomgaarden en 

boomteeltpercelen. ln het LOP wordt en/oor gekozen om dit beeld van afwisselend verdichtte oeverwallen 

met uitzichten naar de uiten/vaarden en komgebieden te behouden en versterken. De toegankelijkheid 

voor de recreërende dorpelingen zou versterkt kunnen worden via groene diensten op vrijwillige basis 

zonder dat de agrarische bedrijvigheid daar last van heeft. Daarvoor worden voortbouwend op de 

historische beplantingen enkele nieuwe typen landschapselementen voorgesteld in dit LOP: herenlanen, 

jonkheersingels en jonkvrouwgaarden. 

 

Aan de dijk bij de dorpen ligt ook de meeste bedrijvigheid. De laatste decennia ontstaat ook bedrijvigheid 

aan de rand van het dorp op de overgang naar de komgebieden. ln het LOP wordt in de 

landschapsensembles waar het historisch cultuurlandschap nog herkenbaar is deze ontwikkeling als 
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landschappelijk ongewenst beschouwd. ln het rustieke hart moet voorkomen worden dat zich een 

'boulevard' met bedrijvigheid zoals meubelhandels en autodealers ontwikkelt. 

 

Inpassing hallen en schuren 

Over de inpassing van hallen en schuren wordt het volgende vermeld in het LOP: Hallen en schuren kunnen 

in de kom worden ingepast met populierenbossen, elzensingels of kades met doornige beplanting. 

Fruitschuren op de oeverwalkunnen worden aangekleed met leifruit, klimplanten (Wingerd, klimop), elzen- 

of meidoornhagen. 

 

 

Conclusie 

Het LOP is een ideeënboek, een boek dat inspiratie moet geven aan een bredere ontwikkeling van het 

landschap en is vrij abstract. Aanbevolen wordt om hallen en schuren in te passen met populierenbossen, 

elzensingels of kades met doornige beplanting.  

 

 

 

 

 

3.3 Het ontwerp 

Voor de inpassing van het nieuwe erf worden de volgende elementen toegevoegd, of verwijderd.  

 

1. verwijderen laurier. Aan de westzijde van het plangebied is reeds laurier aangeplant. De laurierhaag 

wordt verwijderd en vervangen door een struweelhaag met inheemse beplanting; 

2. aanplant scheerhaag. Op de grens tussen het woon- en werkgedeelte van het erf wordt een scheerhaag 

aangelegd; 

3. aanplant knotwilgen. Langs de westrand van het plangebied worden knotwilgen geplant. Deze beplanting 

sluit aan bij de reeds aanwezige kavelgrensbeplanting rond andere delen van het bedrijf; 

4. op een aangebracht wallichaam van ca. 1 meter hoog, wordt een vlechtmat van wilg geplaatst ter 

afscherming van het privédeel van het erf naar de weg. Deze vlechtmat is een verwijzing naar het bedrijf.  

5. op de meest zuidwestelijke punt van het plangebied is een rode beuk geplant. Deze zal worden 

verwijderd.  

 

 

 
Links: Recent aangeplante laurierhaag met solitaire rode beuk. Deze beplanting zal vervangen worden door inheemse 

beplanting. Rechts: vlechtmat van wilgentenen. Dit is een fraaie verwijzing naar de activiteiten op het bedrijf.  
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Op onderstaande afbeelding wordt de landschappelijke inpassing weergegeven.  

 
Verbeelding van de landschappelijks inpassing van het nieuwe erf.  
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4 Inrichting en beheer  

 

4.1 Algemeen  

Om tot het wenselijke eindbeeld te komen wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de aanleg van nieuwe 

elementen en het vervolgbeheer om tot het wenselijke eindbeeld te komen.  

 

4.2 Inrichting  

 

Verwijderen beplanting  

De solitaire rode beuk in de zuidwesthoek van het plangebied en de laurierhaag langs de westgrens worden 

verwijderd.  

 

Aanleg struweelhaag 

De struweelhaag bestaat uit een enkele rij gelijkmatig gemengde beplanting van meidoorn, veldesdoorn, 

sleedoorn, liguster, hondsroos en Gelderse roos. De haag bestaat uit twee stuks plantsoen per strekkende 

meter. 

 

Algemene instructie aanplant  

• Het aanplanten van een haag kan plaats vinden tussen half november en half maart, mits het niet 

vriest. Gebruik inheems plantmateriaal, wat passend is in de streek.  

• Voor de aanplant van een haag wordt vaak gekozen voor 3-jarig bosplantsoen met de maat 80-100 

cm hoogte.  

• De te beplanten strook dient te worden los gemaakt, dit kan door frezen.  

• Let op dat u niet te diep plant. De diepte is afhankelijk van de omvang van het wortelstelsel. Steek 

een gat, (houd de grond op de schop), plaats het plantsoen zo dat alleen de wortels in het gat 

zitten. Gooi de grond weer in het gat, terwijl u het plantsoen vasthoudt. De grond iets aanduwen.  

• Indien u niet direct alle struiken kunt aanplanten, dan kunt u ervoor kiezen de bomen tijdelijk op te 

kuilen. Kies hiervoor een vochtige schaduwrijke plaats uit. Het opkuilen kan door een gat in de 

grond te graven en daar de struiken met de wortels in te zetten. Bedek de wortels met de 

vrijgekomen grond. 

 

 

 
Zijaanzicht van een structuurrijke struweelhaag met meidoorn (Putten, september 2018).  

 

Aanleg scheerhaag  

De scheerhaag bestaat uit beuk, haagbeuk, veldesdoorn, meidoorn of liguster. Er worden drie stuks per 

strekkende meter haag geplant. Er wordt plantmateriaal gebruikt met een minimale hoogte van 80-100 cm. 

De scheerhaag wordt ca 0,75 à 1,5 meter breed en maximaal 2 meter hoog.  
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Aanplant knotwilg 

Langs de westrand van het plangebied worden knotwilgen geplant. Deze worden bij voorkeur geplant als 

staak welke vrijkomen bij het knotten van oude knotwilgen in de omgeving van het plangebied.  

 

 

4.3 Beheer  

De aangelegde elementen worden op de volgende wijze beheerd: 

 

Knotwilg 

De knotwilgen worden periodiek geknot. De tussenliggende periode tussen de knotbeurten is afhankelijk 

van de groeisnelheid en de leeftijd van de knotboom, maar is doorgaans iedere 5-8 jaar.  

 

Scheerhaag  

De scheerhaag wordt jaarlijks één of meerdere keren geschoren om deze op de wenselijke hoogte en in de 

wenselijke breedte te houden. De scheerhaag heeft een minimale hoogte van 1 meter en een maximale 

hoogte van 2 meter. De breedte van de scheerhaag is 0,75- 1 meter.  

 

Struweelhaag 

De struweelhaag wordt beheerd als hakhout. Dat houdt in dat de beplanting iedere 12-15 jaar afgezet 

wordt waarna de beplanting weer zal uitlopen. Zo vormt de struweelhaag een dichte bosschage. Bij het 

afzetten wordt de beplanting 15-20 cm boven de grond afgezet. Indien de struweelhaag te breed wordt, 

mag deze geschoren worden (zie onder) 

 

 
Voorbeeld van een struweelhaag met geschoren zijkant (Etten, Tappenweg juli 2013) 

 



 

Bijlage 2  Landschappelijk inpassingsplan 
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1 Inleiding  
 

1.1 Aanleiding  

Er zijn concrete plannen voor het omzetten van de agrarische bestemming van een voormalig agrarisch erf 

aan de Meikampgraaf 7 te Hellouw naar ‘wonen’. Naast het wijzigen van de bestemming is het voornemen 

om voormalige agrarische bebouwing te amoveren en een nieuwe schuur op het erf te bouwen. Het 

voornemen is om twee schuren, een hooiberg en een mestsilo te amoveren. De gemeente Neerijnen staat 

in principe positief tegenover dit voornemen maar heeft aan de ontwikkeling de voorwaarde gesteld, dat 

het nieuwe erf landschappelijk ingepast dient te worden.  

 

 
Verbeelding van het wenselijke eindbeeld. Op de tekening worden de contouren van de te slopen gebouwen weergegeven met 

de stippellijn (bron: Rombou).  

 

 

1.2 Doel  

Doel van voorliggend rapport is de landschappelijke inpassing van het nieuwe erf. Op basis van een 

ruimtelijke analyse, waarbij gekeken is naar het omringende landschap, het historische landschap en 

beleidsuitgangspunten, zoals verwoord in het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de gemeenten 

Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen, wordt een voorstel voor landschappelijke inpassing gepresenteerd. 

Behalve een verbeelding van het wenselijke eindbeeld, wordt tevens ingegaan op de aanleg en het 

(vervolg)beheer van de erf- en landschappelijke beplanting.  

 

2 Het plangebied  

 

2.1 Ligging van het plangebied  

Het plangebied is gesitueerd op het adres Meikampgraaf 7 te Hellouw. Het ligt in het buitengebied, circa 

1,65 kilometer ten noordwesten van de kern Hellouw. Op onderstaande uitsnede van de topografische 

kaart wordt de globale ligging van het plangebied weergegeven.  
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Globale ligging van het plangebied op de topografische kaart (bron: PDOK.nl) 

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  

Het plangebied bestaat uit een voormalig agrarisch erf. Op het erf staan aan bedrijfswoning, twee stallen, 

een hooiberg en een mestsilo. Het erf grenst aan de zuidzijde aan de Meikampgraaf. Dit is een 

ontsluitingsweg met iepen laanbomen. Het erf is weinig ingepast in het landschap. Recent zijn knotwilgen 

langs de oprit naar de woning en voor de stal geplant en op een aarden wal, ten westen en zuiden van de 

woning, zijn knotwilgen geplant. Verder ontbreekt erfbeplanting. Op onderstaande afbeelding wordt het 

plangebied en de begrenzing weergegeven.  

 

 
Detailopname van het plangebied. De begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: 

PDOK.nl) 
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Impressie van het plangebied.  
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2.3 Landschap  

 

Geologie en Geomorfologie 

Tijdens de laatste ijstijd dwongen ijsmassa’s de rivieren naar het westen af te stromen. In het 

rivierengebied werd een dik pakket grindrijke, grove zanden afgezet. Grote hoeveelheden smeltwater 

zorgden voor een vlechtend riviersysteem. In tijden van kou en droogte werden donken ofwel rivierduinen 

opgeworpen. In het holoceen gingen de rivieren meanderen. Zo konden er oeverwallen en kommen 

gevormd worden. Na de bedijking in de 12e eeuw lag de rivierbedding grotendeels vast. Af en toe vond een 

dijkdoorbraak plaats op zwakke stukken. Hierdoor ontstonden er overslaggronden en wielen of waaien. De 

geomorfologie van de gemeente is opgebouwd uit de hoger gelegen stroomruggen met de rivier, 

uiterwaarden en oeverwallen en uit de lager gelegen komgebieden.   

 

Kort samengevat zijn in het rivierengebied de volgende karakteristieke landschapselementen te vinden: 

overblijfselen van vlechtende rivierpatronen, rivierduinen, rivierterrassen, oeverwallen, afzettingen in de 

kommen, oude rivierbeddingen/-lopen, getijdengebied, wielen of waaien, uiterwaarden en zand-, grind- en 

kleiafzettingen. De meest karakteristieke elementen zijn benoemd als aardkundige waarde. De directe 

omgeving van Neerijnen en het relatief gave komgebied ten noordoosten van Neerijnen is door de 

provincie Gelderland betiteld als een gebied met een hoge aardkundige waarde (Bron, LOP 2008). 

 

Bodem en water  

Het rivierengebied is gevormd door rivieren. Deze rivieren hebben hun sporen achter gelaten in het 

landschap. Dicht bij de rivier werden zand en zavel afgezet en in de kommen bezonk de klei. Naar het 

westen toe werd de klei steeds zwaarder en dus stugger: “Tiel is niet viel, Bommel is rommel en hoe dichter 

bij Dordt, hoe rotter het wordt. Het watersysteem bestaat uit het grondwater en oppervlaktewater. Dit 

laatste omvat een stelsel van kleinere en grotere sloten (weteringen) De waterketen omvat het stelsel van 

hoofdtransportleidingen van afvalwater. 

 

Landschap, ruimte/beeld   

De abiotische diversiteit binnen Neerijnen heeft geresulteerd in verschillende landbouwkundige 

gebruiksmogelijkheden. Hierdoor zijn deelgebieden ontstaan, die duidelijk ruimtelijk van elkaar te 

onderscheiden zijn. Het landschap in de gemeente Neerijnen is het resultaat van de delta die de rivier de 

Rijn in duizenden jaren heeft gevormd en de eeuwenoude beteugeling daarvan door de mens. Het  

rivierenlandschap bestaat uit drie karakteristieke deelgebieden:  

  

1. het relatief besloten oeverwallenlandschap met zijn boerderijen en boomgaarden;  

2. het zeer open kommenlandschap met zijn hooilanden en eendenkooien;  

3. de uiterwaarden met zijn tichelgaten, nevengeulen en dijken. 

 

Landschap, archeologie/cultuurhistorie  

Zowel ondergronds als bovengronds bevinden zich in het buitengebied van Neerijnen tal van restanten van 

voormalige beschavingen. Deze restanten zijn vanuit archeologisch en cultuurhistorisch perspectief 

waardevol en dienen als zodanig beschermd te worden.  

  

Het rivierengebied is één van de oudst bewoonde gebieden in Nederland. De natuurlijke hoogten 

(oeverwallen) langs de rivier zijn al van oudsher in gebruik voor bewoning. De grilligheid van de natuur leidt 

door de eeuwen heen tot veranderende rivierlopen en overstromingen. Nederzettingen komen en gaan. 

Pas in de middeleeuwen ontstaat het nederzettingenpatroon zoals dit nu nog herkenbaar is. Met de 

ontginningen daalt het land en worden de gebieden meer kwetsbaar voor overstromingen. Door middel 

van dwarsdijken (zijvangen of zijvingen) wordt dit gevaar gekeerd. Omdat de rivieren door de dijken 

worden opgestuwd ontstaat ook naar het oosten toe de noodzaak om de oeverwal langs de rivier 

kunstmatig op te hogen. Al snel wil men ook wateroverlast vanuit (oostelijk gelegen) buurnederzettingen 

voorkomen. Dwars op de dijk komen dan dwarskaden. Een achterkade beschermt het dorp ten slotte tegen 

opdringend water uit de lage, vochtige en vrijwel ontoegankelijke komgebieden. Zo is de dorpspolder een 

feit. Deze polders wateren af op de rivier op het meest westelijke punt van het dorpsgebied. Al snel zijn de 
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kaden van de verschillende dorpspolders aan elkaar gegroeid en ontstaat een aaneengesloten dijkring. In 

Neerijnen zijn aaneengesloten dijkringen ontstaan door de combinatie van de frontdijk en de diverse 

dwarskaden. Waterschapsbelangen worden meer en meer regionaal geregeld door waterschappen en 

daarmee wordt de afwatering van de dorpspolders ook steeds meer gezamenlijk opgepakt.   

 

Van grootschalige ontginningen, zoals in de Hollandse veengebieden is in het Rivierengebied minder sprake. 

Tegelijk met de eerste bewoning worden de aanliggende gronden op de oeverwal in gebruik genomen als 

bouwland. Wat verder weg van de rivier neemt de hoogte van de oeverwal af en ontstaat een meer 

gemengd gebruik waarin ook veeteelt een rol speelt. Nog verder weg liggen de lage komgebieden. Dit zijn 

eeuwenlang zeer drassige gronden en moerassen waar hooguit in de droge seizoenen een gebruik als gras- 

en hooiland mogelijk is. Verder worden er eendenkooien in aangelegd. Deze eendenkooien zijn een 

welkome voedselbron. Dit grondgebruik bepaalt eeuwenlang het beeld in het gebied.   

  

Met de het verbeteren van de infrastructuur, waaronder de aanleg van bruggen en spoorwegen aan het 

eind van de 19e eeuw, wordt het Rivierengebied uit haar isolement gehaald en komt het stedelijk gebied 

dichterbij te liggen. Dit leidt tot de groei van de fruitteelt in het Rivierengebied en vooral in de Betuwe. 

Deze fruitteelt vestigt zich op de oeverwallen en de beroemde Lingebloesem is geboren. In deze tijd doet 

ook kunstmest haar intrede en maken technische ontwikkelingen het mogelijk de waterhuishouding beter 

te beheersen. Daarmee wordt het mogelijk de komgebieden intensiever te gebruiken voor de agrarische 

sector. Na de ruilverkavelingen in de jaren zestig zijn veel boerderijen vanuit de dorpen, steden en 

dijklinten verplaatst naar het komgebied. Het gebruik als grasland overheerst hier het beeld, maar het 

laatste decennium vindt er ook steeds meer akkerbouw plaats. Daarmee zijn de historische verschillen in 

grondgebruik tussen oeverwal en komgronden de laatste tijd afgenomen.  

  

Een bijzondere ontwikkeling hebben de uiterwaarden doorgemaakt. Deze hebben primair een functie voor 

de waterberging. Daarnaast wordt het land achter de zomerkade als weidegrond gebruikt. Vanaf de 19e 

eeuw vindt er zand- en kleiwinning plaats in de uiterwaarden. Op verhoogde stukken land in de uiterwaard 

worden steenfabrieken aangelegd. Het zijn grote markante gebouwen met hoge schoorstenen. In bijna elk 

dorp aan de rivier is uiteindelijk wel één of meerdere steenfabrieken aanwezig. Met de schaalvergroting zijn 

nu echter veel steenfabrieken gesloten.   

  

De historisch geografische kernkwaliteiten zijn in Neerijnen voor een belangrijk deel gelegen in het contrast 

tussen de oeverwallen en het kommengebied. Verder liggen de meeste cultuurhistorische waarden op de 

oeverwallen. Het gaat dan om het beschermde dorpsgezicht bij Neerijnen en de aanwezige historische 

linten. Verder zijn de waterstaatkundige objecten als dijken, kaden en de aan het water verbonden 

objecten en structuren als wielen, grienden, sluizen en steenfabrieken herkenbare kwaliteiten (bron: LOP 

2008). 

 

Gebiedseigen beplanting en beplantingsvormen  

Tot de gebiedseigen beplanting en beplantingsvormen van de komgebieden van de westelijke Betuwe 

behoren laanbeplanting van populier, wilg, es en iep, verspreid liggende geriefhoutbosjes en eendenkooien 

met opgaande beplanting van wilg, populier en els. Tot kenmerkende kavelgrensbeplanting behoren 

struweelhagen van meidoorn en sleedoorn, knotbomen, zoals wilg, els en es en elzen. Kavelgrensbeplanting 

wordt vaak als hakhout beheerd. Op en rond het erf staan van oudsher vaak hoogstam fruitbomen en 

geriefhout, zoals elzenhakhout, knotwilg of opgaande elzen en wilgen.  

 

Historisch landschap 

Zoals zichtbaar op de uitsnede van de historische topografische kaart anno 1902 (opname ca. 1880), was 

het plangebied en de omgeving reeds in cultuur gebracht en bestond het uit hooiland, met verspeid 

liggende grienden of moerasbosjes. Bebouwing ontbrak in het landschap anno 1900. De meeste van de 

huidige boerderijen zijn gebouwd tijdens de ruilverkaveling (ca. 1970). Ook het erf in het plangebied is een 

ruilverkavelingsboerderij.  
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Ligging van het plangebied op de historische topografische kaart anno 1902 (opname uit ca. 1880) (Bron: Kadaster).  

 

 

 
Eerste vermelding van het erf in het plangebied op de topografische kaart anno 1968. (Bron: Kadaster).  

 

 

Conclusie  

Het plangebied ligt in het zeer open kommenlandschap. Dit landschap is historisch beschouwd open en 

weids, en deze karakteristieken zijn door de uitgevoerde ruilverkaveling, welke in de tweede helft van de 

20
e
 eeuw is uitgevoerd, zijn versterkt. Beplanting treffen we in het hedendaagse landschap aan als 

laanbeplanting langs de ontginningswegen, verspreid in het landschap als geriefhoutbosje of eendenkooi, 

en als erfbeplanting.  
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3 Het ontwerp  

 

3.1 Uitgangspunten voor het ontwerp 

Bij het opstellen van het inpassingsplan wordt rekening gehouden met onderstaande randvoorwaarden: 

 

Zichtbaarheid bebouwing 

Bedrijfsbebouwing mag zichtbaar zijn. Het uitgangspunt is niet om alle bebouwing achter een ‘groene 

muur’ te plaatsen, maar lelijke objecten, zoals kale keerwanden, worden bij voorkeur wel achter ‘groen’ 

geplaatst.  

 

Inheems plantmateriaal  

Bij de soortkeuze voor beplanting wordt alleen gekeken naar inheems plantmateriaal. Gelet op de ligging in 

het kampenlandschap vormen soorten als zomereik, ruwe berk, lijsterbes, vuilboom, linde, gewone 

esdoorn, iep, hazelaar, veldesdoorn, wilde liguster, vlier, Gelderse roos en sleedoorn passende soorten. 

 

Streekeigen beplantingsvormen  

Streekeigen beplantingsvormen in het open kommengebied van de Tielerwaard zijn knotbomen, hakhout 

en struweelhaag langs kavelgrenzen, hoogstam fruitbomen en solitaire bomen op het erf.  

 

Behoud bestaande erfbeplanting  

Op het bestaande erf en het te ontwikkelen deel van het erf staat soms recent geplante erfbeplanting. Deze 

wordt grotendeels overgenomen in het nieuwe ontwerp. Niet inheems plantmateriaal, zoals laurier, zal 

worden vervangen door inheems materiaal.  

 

 

3.2 Beleidsuitgangspunten 

In 2008 is het Landschapsontwikkelingsplan opgesteld voor de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en 

Lingewaal. Ideeën voor versterking van het landschap, bewoning, agrarisch gebruik en recreatieve 

versterking zijn vertaald in het Ensembleboek voor Rustieke hart van de Tielerwaard. Dit is het deelgebied 

waarin het plangebied ligt. Hoofddoel van het LOP is samen te vatten als ‘Bescherm de erkend waardevolle 

elementen in het landschap, maar ontwikkel ook actief nieuwe kwaliteiten in dit landschap!’.  

 

De kommen in het rustieke hart van de Tielemaard 

ln het rustieke hart zullen de dorpspolders voornamelijk in landbouwkundig gebruik blijven. De meikades, 

zijkades en achterkades kunnen tussen de grote bedrijven door vorm krijgen, zonder dat ze die bedrijven 

hinderen. Wellicht kunnen delen ervan als groene dienst geleverd worden. De meikades langs de Graaf 

Reinaldweg kunnen door de provincie worden gerealiseerd. De gedekte wegen zijn veelal gemeentelijke 

projecten. ln het zuidoosten van het rustieke hart zullen de bestaande eendenkooien en natuurgebieden 

het beeld bepalen. Ten noorden van de Betuweroute kunnen particulieren wellicht overgaan tot het 

stichten van nieuwe landgoederen van het type 'Kooigoed' zoals die in het landgoederenbeleid van 

Geldermalsen wordt beschreven. 

De oeverwallen en stroomruggen Deze zijn vanouds zeer afwisselend en besloten, doordat daar de dorpen 

en bebouwing aan de dijk liggen. Verder liggen hier vanouds ook de meeste akkers, boomgaarden en 

boomteeltpercelen. ln het LOP wordt en/oor gekozen om dit beeld van afwisselend verdichtte oeverwallen 

met uitzichten naar de uiten/vaarden en komgebieden te behouden en versterken. De toegankelijkheid 

voor de recreërende dorpelingen zou versterkt kunnen worden via groene diensten op vrijwillige basis 

zonder dat de agrarische bedrijvigheid daar last van heeft. Daarvoor worden voortbouwend op de 

historische beplantingen enkele nieuwe typen landschapselementen voorgesteld in dit LOP: herenlanen, 

jonkheersingels en jonkvrouwgaarden. 

 

Aan de dijk bij de dorpen ligt ook de meeste bedrijvigheid. De laatste decennia ontstaat ook bedrijvigheid 

aan de rand van het dorp op de overgang naar de komgebieden. ln het LOP wordt in de 

landschapsensembles waar het historisch cultuurlandschap nog herkenbaar is deze ontwikkeling als 
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landschappelijk ongewenst beschouwd. ln het rustieke hart moet voorkomen worden dat zich een 

'boulevard' met bedrijvigheid zoals meubelhandels en autodealers ontwikkelt. 

 

Inpassing hallen en schuren 

Over de inpassing van hallen en schuren wordt het volgende vermeld in het LOP: Hallen en schuren kunnen 

in de kom worden ingepast met populierenbossen, elzensingels of kades met doornige beplanting. 

Fruitschuren op de oeverwalkunnen worden aangekleed met leifruit, klimplanten (Wingerd, klimop), elzen- 

of meidoornhagen. 

 

Conclusie 

Het LOP is een ideeënboek, een boek dat inspiratie moet geven aan een bredere ontwikkeling van het 

landschap en is vrij abstract. Aanbevolen wordt om hallen en schuren in te passen met populierenbossen, 

elzensingels of kades met doornige beplanting.  

 

 

 

3.3 Het ontwerp 

Voor de inpassing van het nieuwe erf worden de volgende elementen toegevoegd of verwijderd: 

 

• Aanplant scheerhaag. Op de overgang van het erf (privé) naar het aangrenzende agrarische 

cultuurland, wordt een scheerhaag aangelegd;  

• Aanplant hoogstam fruitbomen. Op het erf worden twee hoogstam perenbomen geplant;  

• Verwijderen knotwilgen buiten het erf. De recent aangeplante knotwilgen langs de 

erftoegangsweg, die na planrealisatie in agrarisch cultuurland komen te staan, worden verwijderd;  
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Op onderstaande afbeelding wordt de landschappelijke inpassing weergegeven.  

 

 

 
Verbeelding van de landschappelijks inpassing van het nieuwe erf.  
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4 Inrichting en beheer  

 

4.1 Algemeen  

Om tot het wenselijke eindbeeld te komen wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de aanleg van nieuwe 

elementen en het vervolgbeheer om tot het wenselijke eindbeeld te komen.  

 

 

4.2 Inrichting  

 

Verwijderen beplanting  

De knotwilgen, welke na planrealisatie midden in agrarische cultuurgrond komen te staan, worden gerooid.  

 

Aanleg scheerhaag  

De scheerhaag bestaat uit beuk, haagbeuk, veldesdoorn, meidoorn of liguster. Er worden drie stuks per 

strekkende meter haag geplant. Er wordt plantmateriaal gebruikt met een minimale hoogte van 80-100 cm. 

De scheerhaag wordt ca 0,75 à 1,5 meter breed en maximaal 2 meter hoog.  

 

Aanplant hoogstam fruitbomen 

Aan de voorzijde van het erf worden twee hoogstam perenbomen geplant. Er wordt bij voorkeur gebruik 

gemaakt van oude fruitrassen omdat deze robuuster zijn dan nieuwe (moderne) rassen. Als plantmateriaal 

worden hoogstam fruitbomen bomen gebruikt met een minimale omtrek van 14-16 cm op 1,3 meter boven 

de wortelvoet 

 

 

4.3 Beheer  

De aangelegde elementen worden op de volgende wijze beheerd: 

 

Scheerhaag  

De scheerhaag wordt jaarlijks één of meerdere keren geschoren om deze op de wenselijke hoogte en in de 

wenselijke breedte te houden. De scheerhaag heeft een minimale hoogte van 1 meter en een maximale 

hoogte van 2 meter. De breedte van de scheerhaag is 0,75- 1 meter.  

 

Hoogstam fruitbomen  

Geen beheer.  
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AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

Toetsingsinstellingen
Versie 2.0.0
Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb [T.12]

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht
Opdrachtnummer 783635
Laboratorium AL-West B.V.
Matrix Vaste stoffen
Project 24125 Paalgraaf 11 Hellouw
Datum binnenkomst 20.07.2018
Rapportagedatum 27.07.2018
CRM Dhr. Henk Berenpas



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

Monster
Analysenummer 630629
Monsteromschrijving MIX: 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6
Datum monstername 19.07.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%) 5,3 Gemeten waarde
Lutum (%) 67 Gemeten waarde

Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 % N
Fractie < 2 µm 67 % Ds 67 % N
Cadmium (Cd) 0,4 mg/kg Ds 0,32 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW
Kwik (Hg) 0,07 mg/kg Ds 0,048 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW
Barium (Ba) 290 mg/kg Ds 123 mg/kg N
Kobalt (Co) 19 mg/kg Ds 8,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW
Zink (Zn) 120 mg/kg Ds 64,9 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW
Nikkel (Ni) 57 mg/kg Ds 25,9 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW
Lood (Pb) 35 mg/kg Ds 24,3 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW
Koper (Cu) 34 mg/kg Ds 21 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 46,2 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 3,96 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 3,96 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 5,28 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 6,6 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 6,6 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 mg/kg Ds 6,6 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 6,6 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 6,6 mg/kg N

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 1,32 ug/kg N
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 1,32 ug/kg N
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 1,32 ug/kg N
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 1,32 ug/kg N
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 1,32 ug/kg N
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 1,32 ug/kg N
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 1,32 ug/kg N
som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

9,25 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

Monster
Analysenummer 630630
Monsteromschrijving MIX: 1.2+ 1.3+ 2.2+ 2.3
Datum monstername 19.07.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%) 6,7 Gemeten waarde
Lutum (%) 61 Gemeten waarde

Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 % N
Fractie < 2 µm 61 % Ds 61 % N
Cadmium (Cd) 0,39 mg/kg Ds 0,32 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW
Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,025 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW
Barium (Ba) 370 mg/kg Ds 171 mg/kg N
Kobalt (Co) 18 mg/kg Ds 8,49 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW
Zink (Zn) 120 mg/kg Ds 69,1 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW
Nikkel (Ni) 60 mg/kg Ds 29,6 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW
Lood (Pb) 32 mg/kg Ds 23,1 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW
Koper (Cu) 38 mg/kg Ds 24,6 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 36,6 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 3,13 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 3,13 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 4,18 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 5,22 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 5,22 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 mg/kg Ds 5,22 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 5,22 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 5,22 mg/kg N

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 1,04 ug/kg N
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 1,04 ug/kg N
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 1,04 ug/kg N
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 1,04 ug/kg N
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 1,04 ug/kg N
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 1,04 ug/kg N
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 1,04 ug/kg N
som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

7,31 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

Tabelinformatie
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA
IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)
AW Achtergrondwaarde
I Interventiewaarde
T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde
Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'

Tabelinformatie
Index < 0 GStandaard < AW
0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T
0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I
Index > 1 I overschreden
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 1 Inleiding
Aanleiding Er zijn plannen om de agrarische bedrijfswoning aan de Meikampgraaf 7 te 

Hellouw te herbestemmen als reguliere woning en om aan de Paalgraaf 11 
te Hellouw een tweede bedrijfswoning te realiseren. Beide nieuwe 
woonbestemmingen komen te liggen binnen de geluidszone van een weg. 
De woonbestemming aan de Meikampgraaf 7 ligt ook binnen de zone van 
de Betuwelijn. Daarom is in het kader van de ruimtelijke procedure een 
akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Doel van het onderzoek Het doel van het akoestisch onderzoek is of de geluidsbelasting van de 
wegen en de spoorlijn op de nieuwe woonbestemmingen voldoet aan de 
wettelijke eisen.

Gebruikte gegevens Bij het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van:
• Tekeningen van de planlocaties (tekening 171280-sit M.G.dd 09-04-18 

en tekening 171280-sit P.G.dd 14-04-181), per email aangeleverd door 
Rombou BV;

• Periode- en voertuigverdelingen, afkomstig uit het softwarepakket BOA 
van dirActivity-software;

• Maximumsnelheden en wegdektypes, afkomstig van google streetview;
• Divers kaartmateriaal, waaronder Basisregistraties Adressen en 

Gebouwen;
• (Lucht-) foto's.

Bijlagen Bijlage 1: Ligging van het plangebied

1 Inmiddels is het plan voor de locatie Paalgraaf 11 licht gewijzigd, zie tekening 171280.sit P.G.dd 28-06-18.pdf. De wijzigingen 
hebben geen invloed op de berekende geluidsbelastingen.
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 2 Wettelijk kader
In de Wet geluidhinder (Wgh), het Besluit geluidhinder (Bgh) en het gemeentelijke geluidbeleid zijn regels 
opgenomen voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige bestemmingen (zoals bijvoorbeeld woningen) 
door het weg- en spoorwegverkeer. Bij akoestisch onderzoek moet daarbij worden uitgegaan van het 
maatgevende toekomstige jaar. In het algemeen is dit 10 jaar na realisatie of na het akoestisch 
onderzoek. Dit hoofdstuk beschrijft de regels die van toepassing zijn op dit onderzoek.

Zone van een (spoor)weg Wegverkeer
Iedere weg heeft van rechtswege een zone, met uitzondering van wegen die 
liggen binnen een tot woonerf bestemd gebied en wegen waarop een 
wettelijke snelheid geldt van 30 km/u. Binnen de geluidszone is het ver-
plicht een akoestisch onderzoek in te stellen naar de te verwachten geluids-
belasting op de gevel van toekomstige geluidsgevoelige bestemmingen. De 
zonebreedte van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken en of het 
een binnen- of buitenstedelijke weg is.

Spoorwegverkeer
Iedere landelijke spoorweg heeft een zone. De zonebreedte is per
spoortraject verschillend. Voor spoorwegen die zijn aangegeven op de 
geluidplafondkaart (zoals de spoorlijn Betuwelijn) wordt in het Bgh de 
omvang van de geluidzone geregeld. De breedte van de zone is afhankelijk 
de hoogte van het geluidproductieplafond.

Geluidproductieplafond Voor rijksinfrastructuur zijn geluidproductieplafonds (gpp's) vastgesteld. Dit 
zijn berekende waarden op referentiepunten. Deze referentiepunten liggen 
om de 100 meter op 4 meter boven lokaal maaiveld, op een vaste afstand 
van 50 meter aan weerszijden van de snelweg danwel het spoor. De gpp’s, 
brongegevens en relevante besluitinformatie zijn opgenomen in het 
zogenaamde ´geluidregister´. In het ‘geluidregister’ staat dus precies 
hoeveel geluid een snelweg of hoofdspoorweg mag maken.

Bij het akoestisch onderzoek moet worden uitgegaan van de maximaal 
mogelijke geluidsemissie van de snelweg of hoofdspoorweg. Deze 
geluidsemissie wordt berekend op basis van de informatie uit het 
geluidregister.

Correcties De Wet geluidhinder gaat ervan uit dat het wegverkeer in de toekomst 
stiller wordt, onder andere door Europees bronbeleid. Daarom mogen op 
de berekende geluidsbelastingen enkele correcties worden toegepast.

Conform artikel 3.4 van het RMG20121 gelden er generieke correcties van 
5 dB als het gaat om wegverkeer met een snelheid2 van minder dan 
70 km/u. Als het gaat om wegverkeer met snelheid van 70 km/u of meer 

1 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
2 Het gaat om de representatief te achten snelheid van licht verkeer. De representatief te achten snelheid komt overeen met de 

maximaal toelaatbare  snelheid op een bepaald wegvak, tenzij er onderbouwd een andere snelheid aangehouden kan worden.
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bedraagt de generieke correctie:
a. 3 dB als de geluidsbelasting zonder aftrek 56 dB is;
b. 4 dB als de geluidsbelasting zonder aftrek 57 dB is;
c. 2 dB bij overige geluidsbelastingen.

Deze generieke correcties betreffen de aftrek uit art. 110g Wgh.

Afhankelijk van het soort wegdek geldt er daarnaast een correctie van 1 dB 
of 2 dB voor wegverkeer met een snelheid van 70 km/u of meer (artikel 3.5 
van het RMG2012).

Grenswaarden1 De Wet geluidhinder kent een voorkeursgrenswaarde. Als aan deze waarde 
wordt voldaan, is er voor de Wet geluidhinder geen belemmering voor het 
bouwplan. Als de geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde overschrijdt, is 
onderzoek naar mogelijkheden om de geluidsbelasting te reduceren nodig. 

Als reductie van de geluidsbelasting niet mogelijk is en de maximale grens-
waarde niet wordt overschreden, kan een hogere grenswaarde worden 
aangevraagd bij het college van Burgemeester en Wethouders. Als een 
ontheffing wordt verleend, dient het maximaal optredende binnenniveau in 
de woning van 33 dB gewaarborgd te zijn. Dit is verwerkt in het Bouwbesluit 
en hiermee worden dus eisen aan de geluidwering van de gevel gesteld. 

Het onderhavige plan ligt buiten de bebouwde kom en er is sprake van een 
nieuwe woonbestemmingen. Hiervoor gelden de volgende grenswaarden.

Tabel 2.1: Grenswaarden weg- en spoorwegverkeer, in dB

Geluidsbron Grenswaarde

voorkeur maximaal

Weg 48 532

Spoorweg 55 68

30 km/u-wegen De Wet geluidhinder heeft 30 km/u-wegen uitgezonderd van de 
verplichting om akoestisch onderzoek te doen. Bij de motivering of er 
sprake is van een goede ruimtelijke ordening, kan het echter wel gewenst 
zijn om nader onderzoek naar deze wegen te doen.

In dit onderzoek is voor de beoordeling van het geluid door de 30 km/u-
wegen aansluiting gezocht bij de Wet geluidhinder, hoewel harde toetsing 
aan de grenswaarden dus niet nodig is. Bij een overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarde kan ook geen hogere grenswaarde vastgesteld 
worden. Uit jurisprudentie volgt dat de geluidsbelasting aanvaardbaar is, als 

1 De voorkeursgrenswaarde wordt in de Wet geluidhinder aangeduid als 'ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting'. De maximale 
grenswaarde wordt beschreven als een 'hogere dan de genoemde waarde'. In de praktijk wordt vaak over voorkeursgrens-
waarde en maximale grenswaarde gesproken, zo ook in dit onderzoek.

2 In geval er sprake is van vervangende nieuwbouw geldt een maximale grenswaarde van 58 dB.
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voldaan wordt aan de maximale grenswaarde zoals die geldt voor 
gezoneerde wegen.

Cumulatie In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing moet ook aandacht 
besteed worden aan de gecumuleerde geluidsbelasting van de afzonderlijke 
geluidsbronnen. De gecumuleerde geluidsbelasting hoeft dan alleen 
bepaald te worden voor geluidsbronnen die de voorkeursgrenswaarde 
overschrijden.
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 3 Uitgangspunten
Planbeschrijving Het plan omvat twee locaties, te weten de locatie Meikampgraaf 7 en de 

locatie Paalgraaf 11 te Hellouw (gemeente Neerijnen). 

De nieuwe woonbestemming aan de Meikampgraaf 7 ligt binnen de 
geluidszones van de Meikampgraaf en de geluidszone van de Betuwelijn. 

De nieuwe woonbestemming aan de Paalgraaf 11 ligt binnen de 
geluidszones van de Paalgraaf en de Bommelkampgraaf en binnen de 
invloedssfeer van de Irenestraat. 

Wegverkeer Door de Omgevingsdienst Rievierenland is aangegeven dat van de te 
onderzoeken wegen alleen de Irenestraat is opgenomen in het 
verkeersmodel. De intensiteit op deze weg bedraagt volgens het model 
minder dan 100 motorvoertuigen per etmaal. Bij een dergelijke lage 
intensiteit is het verkeersmodel niet betrouwbaar. De overige wegen zijn 
geheel niet in het verkeersmodel opgenomen. 

Omdat de verkeersgegevens niet gebaseerd kunnen worden op het 
verkeersmodel, zijn (worst-case) aannames gedaan. Er is uitgegaan van een 
verkeersintensiteit van 240 motorvoertuigen per etmaal in het jaar 2028 en 
de standaard voertuigverdeling 'II. Buitenstedelijk 70/70 lokaal/regionaal 
wegennet', uit BOA 4.9.1 van dirActivity Software BV. 

Alle onderzochte wegen hebben een zonebreedte van 250 meter en een 
wettelijke maximumsnelheid van 60 km/u, met uitzondering van de 
Irenestraat. Op de Irenestraat geldt een maximum snelheid van 30 km/u, 
zodat deze weg niet gezoneerd is. Alle wegen zijn voorzien zijn voorzien van 
asfalt (referentiewegdek).

Spoorwegverkeer De Betuwelijn is een hoofdspoorweg, zodat alle relevante informatie met 
betrekking tot deze spoorlijn en afschermende voorzieningen uit het 
geluidregister van ProRail volgt.

De zonebreedte van de Betuwelijn bedraagt 900 meter.

Bijlage Bijlage 1: Ligging van het plangebied
Bijlage 2: Verkeersgegevens
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 4 Berekeningen
 4.1 Wegverkeer

De berekening van de geluidsbelastingen ten gevolge van het wegverkeer is uitgevoerd volgens 
Standaard Rekenmethode II op basis van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG2012). Het 
gebruikte programma is Geomilieu V4.30 van dgmr. Deze paragraaf geeft een toelichting op de 
uitgangspunten bij de modellering.

Wegen Op basis van de verkeersgegevens zijn rijlijnen gemodelleerd voor de 
verschillende wegen. De wegen zijn gemodelleerd in een groep. Aan deze 
groep is groepsreductie van 5 dB toegekend, conform artikel 3.4 van het 
RMG2012 (snelheidsafhankelijke correctie).

Bodemmodel Het rekenmodel rekent met een standaard absorptiefractie van 1,0. 
Akoestisch reflecterende gebieden zijn ingevoerd met een absorptiefractie 
van 0,0.

Gebouwen Gebouwen die van invloed zijn op afscherming en reflectie van geluid zijn in 
het rekenmodel ingevoerd. Voor de ligging en hoogtes van de omliggende 
bebouwing is gebruik gemaakt van de Basisregistraties Adressen en 
Gebouwen en google streetview. Voor de bebouwing in het plangebied is 
uitgegaan van de aangeleverde tekening.

Rekenpunten De geluidsbelasting is berekend op de bebouwingsgrenzen van de nieuwe 
woonbestemmingen. Bij de berekeningen is er vanuit gegaan dat 
geluidgevoelige ruimtes gepland worden op de begane grond en de eerste 
verdieping. De invallende geluidsbelasting is zodoende berekend op 1,5 m 
hoogte (begane grond) en 4,5 m hoogte (verdieping).

Bijlage Bijlage 3: Gegevens rekenmodel

 4.2 Spoorwegverkeer
Om te bepalen of de geluidsbelasting ten gevolge van het spoorwegverkeer op de nieuwe 
woonbestemmingen voldoet aan de voorkeursgrenswaarde is gebruik gemaakt van Geluidregister++ van 
dBvision. Geluidregister++ biedt inzicht in de gegevens van de geluidregisters van het spoor en 
rijkswegen. Geluidregister++ kent daarnaast een rekenblad. De geluidsbelasting ten gevolge van 
spoorwegverkeer is berekend met dit rekenblad.
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 5 Resultaten en bespreking
In dit hoofdstuk worden de geluidsbelastingen ten gevolge van weg- en spoorwegverkeer op de nieuwe 
woningen besproken.

Wegverkeer In tabel 5.1 staat een overzicht van de hoogst berekende geluidsbelastingen 
Lden op de nieuwe woningen1. De gepresenteerde waarden betreffen de 
gecumuleerde geluidsbelasting inclusief de aftrek van 5 dB conform artikel 
3.4 van het RMG2012 (snelheidsafhankelijke correctie).

Tabel 5.1: Geluidsbelasting, Lden  in dB, incl. aftrek voor wegverkeer

Locatie Geluidsbelasting

voorkeursgrenswaarde 48

maximale grenswaarde 53

Meikampgraaf 7 42

Paalgraaf 11 44

De geluidsbelasting op de nieuwe woonbestemmingen voldoet ruimschoots 
aan de voorkeursgrenswaarde. Opgemerkt wordt dat de berekende waarde 
de gecumuleerde geluidsbelasting betreft, terwijl toetsing aan de Wet 
geluidhinder per weg plaatsvindt. Omdat de gecumuleerde geluidsbelasting 
voldoet aan de voorkeursgrenswaarde, zal de geluidsbelasting per weg dat 
vanzelfsprekend ook doen.

Spoorwegverkeer In tabel 5.2 staat de berekende geluidsbelastingen Lden op de nieuwe woning 
aan de Meikampgraaf.

Tabel 5.2: Geluidsbelasting, Lden  in dB, voor spoorwegverkeer

Locatie Geluidsbelasting

voorkeursgrenswaarde 55

maximale grenswaarde 68

Meikampgraaf 7 55

De geluidsbelasting op de nieuwe woonbestemming aan de Meikampgraaf 
voldoet aan de voorkeursgrenswaarde.

Gecumuleerde 
geluidsbelasting

De voorkeursgrenswaarde wordt door geen van de wegen of spoorwegen 
overschreden. Daarom is de gecumuleerde geluidsbelasting vanwege weg- 
en spoorwegverkeer niet berekend. 

Bijlage Bijlage 4: Berekeningsresultaten

1 Voor de locatie Paalgraaf 11 zijn de berekeningen uitgevoerd voor het plan zoals weergegeven op de aanvankelijk aangeleverde 
tekening van 14 april 2018. Inmiddels is een recentere tekening aangeleverd (van 28 juni 2018). De geluidsbelasting op dit licht 
gewijzigde plan zal gelijk zijn aan de berekende geluidsbelastingen.
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 6 Conclusies
De geluidsbelasting Lden op de nieuwe woonbestemmingen ten gevolge van omliggende wegen en de 
spoorlijn is onderzocht. Hieruit volgt:

Wegverkeer De geluidsbelasting ten gevolge van de omliggende wegen voldoet aan de 
voorkeursgrenswaarde.

Spoorwegverkeer De geluidsbelasting ten gevolge van de Betuwelijn voldoet aan de 
voorkeursgrenswaarde.

Gecumuleerde 
geluidsbelasting

Omdat de voorkeursgrenswaarde door geen van de geluidsbronnen 
overschreden wordt, is de gecumuleerde geluidsbelasting vanwege weg- en 
spoorwegverkeer niet berekend. 
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Bijlage 1

Ligging van het plangebied





Bijlage 2

Wegverkeersgegevens



Etmaalintensiteit (aangeleverd en toekomstig)
Aangeleverd jaar: 2018 Gemiddelde groei per jaar: 1,50%
Intensiteit in aangeleverd jaar 200 Totale groei over 10 jaar: 16,05%
Gewenst jaar: 2028
Intensiteit in gewenst jaar 240
Verdelingen * voertuigverdeling (% per periode) periodeverdeling (% per uur)
periode
dag 86,0 10,5 3,5 6,7
avond 86,0 10,5 3,5 2,7
nacht 86,0 10,5 3,5 1,1
Overige gegevens
Snelheid: 60 km/u
Wegdektype: asfalt

Etmaalintensiteit (aangeleverd en toekomstig)
Aangeleverd jaar: 2018 Gemiddelde groei per jaar: 1,50%
Intensiteit in aangeleverd jaar 200 Totale groei over 10 jaar: 16,05%
Gewenst jaar: 2028
Intensiteit in gewenst jaar 240
Verdelingen * voertuigverdeling (% per periode) periodeverdeling (% per uur)
periode
dag 86,0 10,5 3,5 6,7
avond 86,0 10,5 3,5 2,7
nacht 86,0 10,5 3,5 1,1
Overige gegevens
Snelheid: 30 km/u
Wegdektype: asfalt

Paalgraaf, Bommelkampgraaf en Meikampgraaf

lv mv zv

* Verdelingen voor buitenstedelijke weg van het lokale/regionale wegennet, afkomstig uit BOA van dirActivity-software.

Irenestraat

lv mv zv

* Periodeverdeling voor buitenstedelijke weg van het lokale/regionale wegennet, afkomstig uit BOA van dirActivity-software.

* Voor voertuigverdeling is hier ook vanuit gegaan, omdat de weg wel verboden is voor vrachtwagens, maar niet voor landbouwverkeer.
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Gegevens rekenmodellen







Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: VL toekomst
Meikampgraaf en Paalgraaf - Hellouw

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Groep ISO M. ISO_H Hdef. Type Hbron Helling Wegdek Wegdek. V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Lengte
01 Meikampgraaf alle wegen      0,00      0,00 Relatief Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60           668,06
02 Bommelkampgraaf alle wegen      0,00      0,00 Relatief Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60           554,56
03 Paalgraaf alle wegen      0,00      0,00 Relatief Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60           641,10
04 Irenestraat, 30 km-zone alle wegen      0,00      0,00 Relatief Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30           305,20
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: VL toekomst
Meikampgraaf en Paalgraaf - Hellouw

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) X-1 Y-1
01 Meikampgraaf    240,00   6,70   2,70   1,10  86,00  86,00  86,00  10,50  10,50  10,50   3,50   3,50   3,50     139712,00     428238,00
02 Bommelkampgraaf    240,00   6,70   2,70   1,10  86,00  86,00  86,00  10,50  10,50  10,50   3,50   3,50   3,50     140372,00     427713,00
03 Paalgraaf    240,00   6,70   2,70   1,10  86,00  86,00  86,00  10,50  10,50  10,50   3,50   3,50   3,50     139938,23     427186,85
04 Irenestraat, 30 km-zone    240,00   6,70   2,70   1,10  86,00  86,00  86,00  10,50  10,50  10,50   3,50   3,50   3,50     140347,00     427159,00
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: VL toekomst
Meikampgraaf en Paalgraaf - Hellouw

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Groep Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel X Y
MG1 Z-gevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja     139955,34     428263,62
MG2 O-gevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja     139960,38     428265,46
MG3 W-gevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja     139950,08     428265,28
PG1 Z-gevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja     140233,43     427189,16
PG2 O-gevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja     140239,99     427192,52

PG3 W-gevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja     140227,01     427193,51
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: VL toekomst
Meikampgraaf en Paalgraaf - Hellouw

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k X-1 Y-1
01 Meikampgraaf 7     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     139960,29     428263,75
02 nieuw bijgebouw     4,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     139955,67     428275,71
03 aanbouw, bestaand     2,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     139959,92     428270,36
04 aanbouw, bestaand     3,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     139950,17     428266,17
05 reflecterend     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     139842,31     428211,08

06 reflecterend     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     139873,55     428211,48
07 reflecterend     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     139827,98     428213,06
08 reflecterend     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     140171,50     428218,32
09 reflecterend     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     140185,92     428217,20
10 reflecterend     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     140211,53     428223,44

11 reflecterend     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     140221,59     428217,05
21 Paalgraaf 11, bestaande woning     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     140323,57     427183,48
22 loods     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     140287,67     427196,29
23 Paalgraaf 11, nieuwe woning     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     140239,71     427188,94
24 nieuw gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     140231,53     427269,30

25 reflecterend     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     139984,88     427136,87
26 reflecterend     4,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     140013,37     427137,28
27 reflecterend     4,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     140051,73     427107,21
28 reflecterend     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     140348,76     427135,67
29 reflecterend     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     140350,95     427078,77

30 reflecterend     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     140369,60     426932,14
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: VL toekomst
Meikampgraaf en Paalgraaf - Hellouw

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf X-1 Y-1
01 Meikampgraaf -- 2,00m (L/R) 0,00     139711,97     428240,00
02 Bommelkampgraaf 0,00     140374,00     427712,91
03 Paalgraaf -- 2,00m (L/R) 0,00     139938,29     427188,85
04 Irenestraat 0,00     140350,99     427158,67
05 verharding 0,00     139973,39     428242,99

06 verharding 0,00     139851,06     428238,17
07 verharding 0,00     140214,92     428241,80
08 verharding+water 0,00     140303,18     427166,61
09 sloot 0,00     140002,03     427190,56
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Berekeningsresultaten
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Bijlage 5  Geuronderzoek

  Toelichting     147

 







Gegenereerd op: 11-15-2018 met V-Stacks-Gebied Versie 2009.2 (c) KEMA Nederland B.V.  

 

Naam van de berekening: Geurbelasting locatie Van Aalburg 

Gemaakt op: 11-15-2018  12:01:45 

Rekentijd:  0:01:27 

Naam van het gebied: Van Aalsburg 

 

Eigen ruwheid: 0,10 m 

Meteo station: Eindhoven 

Rekenuren: 20 % 

Bronbestand: C:\Users\1215\Documents\Van Aalsburg\Aalsburg 

bronnenbestand.dat 

Receptorbestand: C:\Users\1215\Documents\Van Aalsburg\Aalsburg 

geurgevoelige object.dat 

Resultaten weggeschreven in: C:\Users\1215\Documents\Van Aalsburg 

 

Rasterpunt linksonder x: 139500 m 

Rasterpunt linksonder y: 427250 m 

Gebied lengte  (x): 2000 m , Aantal gridpunten: 21  

Gebied breedte (y): 2000 m , Aantal gridpunten: 21  

 



Gegenereerd op: 11-15-2018 met V-Stacks-Gebied Versie 2009.2 (c) KEMA Nederland B.V.  

 



Gegenereerd op: 15-11-2018 met V-STACKS Vergunning   versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.  

 

Naam van de berekening: 2018 11 15 V-stacks Meikampgraaf 7 

Gemaakt op: 15-11-2018  11:31:41 

Rekentijd:  0:00:02 

Naam van het bedrijf: van Aalsburg 

 

Berekende ruwheid: 0,06 m 

Meteo station: Eindhoven 

 

Brongegevens:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 Meikampgr 14 stal 4 141 328 428 174   8,0   6,5  3,55   1,88  34 776 

2 Meikampgr 14 stal 5 141 351 428 144   3,8   3,8  0,50   4,00  15 180 

3 Meikampgr 14 stal 6 141 326 428 144   9,1   6,6  3,67   1,77  34 776 

 

 

Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

4 Meikampgraaf 7 139 962 428 268    8,0     1,1 

 

 



 

Bijlage 6  Toelichting Waterparagraaf

  Toelichting     153

 



Toelichting berekening compensatie waterbergingsruimte Paalgraaf Hellouw 
 
Paalgraaf 
Vergunde verharding       bedrijfsterrein   dd 25 01 2010                        6.900 m2 

Vergunde verharding       griend opslag      dd 04 02 2013                       3.375 m2 

Totaal                                                                                                                                  10.275 m2 

 
Meikampgraaf 
Bestaande opstal en verharding    
 Erf om bebouwing       3.055 m2 

 Bedrijfsgebouwen       1.715 m2  

 Woning             112 m2  
Totaal          4.882 m2 

 

Overblijvende verharding                                    850 m2 
Te verwijderen verharding voor compensatie      4.032 m2 

 
Paalgraaf 

Totaal perceel Paalgraaf (108 m * 280 m =)        30.240 m2 

Reeds vergunde verharding  Paalgraaf                                     10.275 m2  -/- 
Totaal           19.965m2 
 
Netto uitbreiding verhard oppervlak  
Toename Paalgraaf       19.965 m2 
Te verwijderen verharding   Meikampgraag                                                           4.032 m2 

Te compenseren verhard oppervlak                                                                       15.933 m2 

 

Berekening compensatie : 
 

 15.933 m2 * 436 m3 per ha verhardoppervlak = 694,6 m3  

 compenseren in laag van 0,3 m boven zomerpeil   

 Totaal te compenseren 694,6 m3: 0,3 m1 = 2.315,6 m2. 
 
 
 
Bijgevoegd zijn de tekeningen: 

1. Tekening verhard oppervlak Paalgraafweg 
2. Tekening verhard oppervlak Meikampgraaf 
3. Tekening vergunde compensatie Paalgraaf  25-01-2015 
4. Tekening Vergunde compensatie Paalgraaf  04-02-2013 
5. Situatie tekening waterberging.  
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Bijlage 7  Quickscan 
natuurwaardenonderzoek

160     Buitengebied Neerijnen, herziening Meikampgraaf 7 en Paalgraaf 11 te Hellouw

 



Quickscan natuurwaardenonderzoek  

 

Van Aalsburg, Hellouw 

   
In het kader van de Wet natuurbescherming 
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Samenvatting 

Er zijn concrete plannen voor de bouw van een tweede bedrijfswoning op een bedrijfslocatie aan de 

Paalgraaf 11 en de sloop van agrarische bebouwing en de bouw van een schuur aan de Meikampgraaf 7 te 

Hellouw. Omdat negatieve effecten van de voorgenomen activiteiten op beschermde flora- en 

faunasoorten en beschermd (natuur)gebied op voorhand niet uit te sluiten zijn, heeft een medewerker van 

Natuurbank Overijssel een veldbiologisch onderzoek uitgevoerd om de wettelijke consequenties van de 

voorgenomen activiteiten (vooraf) in beeld te brengen.  

 

Het onderzoeksgebied is op 12 juli 2018 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde 

planten en dieren, beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde 

functies. Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd 

(natuur)gebied.  

 

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van verschillende vogel-, vleermuis-, 

amfibieën- en (beschermde) grondgebonden zoogdiersoorten. Deze soorten benutten het 

onderzoeksgebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk nestelen er ieder voorjaar vogels in de 

te slopen bebouwing en bezetten sommige grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten er een 

(winter)rust- en/of voortplantingslocatie. Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het plangebied.  

 

De voorgenomen werkzaamheden worden uitgevoerd buiten het Natuurnetwerk Nederland en op enige 

afstand van gronden die tot Natura2000 behoren. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot 

wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming. 

 

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 

voorkomende en talrijke faunasoorten1 geldt in Gelderland een vrijstelling van de verbodsbepalingen 

‘doden, verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’, als 

gevolg van werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor 

beschermde soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen 

verwonden en doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen beschadigen en te 

vernielen. In het kader van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied 

aanwezige planten en dieren en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, 

waardoor planten en dieren zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen 

activiteiten.  

 

 

Conclusie  

Mits bezette vogelnesten beschermd worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 

consequenties in het kader van soortbescherming. Vanwege de ligging op enige afstand van beschermd 

natuurgebied, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van 

gebiedsbescherming. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of 

vergunning aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te kunnen voeren in 

overeenstemming met wet- en regelgeving voor beschermde soorten en –gebieden. In het kader van de 

zorgplicht wordt geadviseerd om de werkzaamheden uit te voeren met inachtneming van de ecologie van 

amfibieën en grondgebonden zoogdieren. Vanwege de mogelijke vestiging van de rugstreeppad in het 

plangebied tijdens de bouwfase, wordt geadviseerd het plangebied ongeschikt te houden als 

voortplantingsbiotoop. 

                                                             
1
 Zie bijlage 2 van dit rapport 
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1 Inleiding  
Er zijn concrete plannen voor de bouw van een tweede bedrijfswoning op een bedrijfslocatie aan de 

Paalgraaf 11 en de sloop van agrarische bebouwing en de bouw van een loods/werktuigenberging aan de 

Meikampgraaf 7 te Hellouw. Omdat negatieve effecten van de voorgenomen activiteiten op beschermde 

flora- en faunasoorten en beschermd (natuur)gebied op voorhand niet uit te sluiten zijn, heeft een 

medewerker van Natuurbank Overijssel een veldbiologisch onderzoek uitgevoerd om de wettelijke 

consequenties van de voorgenomen activiteiten (vooraf) in beeld te brengen.  

 

In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een 

beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden 

de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.  

 

Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en 

dieren, beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde functies. 

Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd 

(natuur)gebied.  

 

Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 

activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura2000-gebied) en de 

Omgevingsverordening Gelderland januari 2018 (Natuurnetwerk Nederland). 
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2 Het plangebied 

 

2.1 Situering  

Het plangebied bestaat uit twee deelgebieden. Te weten Meikampgraaf 7 en Paalgraaf 11. Beide 

deelgebieden liggen in het buitengebied van Hellouw, gemeente Neerijnen. Op onderstaande afbeelding 

wordt de globale ligging van de deelgebieden aangeduid met de cirkel.  

   

 
Globale ligging van beide deelgebieden. De globale ligging wordt aangeduid met de cirkel (bron kaart: Provincie Gelderland). 

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  

 

Deelgebied Meikampgraaf 7 

Het plangebied vormt een deel van een voormalig agrarisch erf en bestaat uit erfverharding en bebouwing. 

In het plangebied staan twee rundveestallen, een mestsilo en een hooiberg. De beide stallen zijn gebouwd 

van baksteen en zijn gedekt met golfplaten. De stallen beschikken over (geïsoleerde) stenen buitenmuur en 

een ten dele geïsoleerde kap. Alleen het onderste deel van het dakvalk is geïsoleerd met isolatiemateriaal 

(piepschuim). De houten topgevels van de stallen bestaat uit een enkele laag planken, zonder isolatie. De 

hooiberg is bekleed met koudewand damwandpanelen en is gedekt met zinken golfplaten. De bebouwing 

stond tijdens het veldbezoek leeg. Het erf grenst aan de west- , noord- en oostzijde aan agrarisch 

cultuurland en aan de zuidezijde aan gazon. Op onderstaande afbeelding wordt het plangebied in detail 

weergegeven. 

 

 
Detailweergave en begrenzing van deelgebied Meikampgraaf. De begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn (bron 

luchtfoto: PDOK.nl). 

  

Deelgebied 

Meikampgraaf 7 

Deelgebied 

Paalgraaf 11 
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Deelgebied Paalgraaf 

Het plangebied bestaat uit agrarische cultuurgrond en een bedrijfslocatie met erfverharding, bebouwing en 

opslag van griendhout. Tijdens het veldbezoek bestond de agrarische cultuurgrond uit braakland, ontstaan 

door het rooien van griendhout. Het grenst aan de oostzijde aan een bedrijfslocatie, aan de noordzijde aan 

griendhout (wilgen), aan de westzijde aan agrarische cultuurgrond en aan de zuidzijde aan een bermsloot 

en doorgaande weg. Op onderstaande afbeelding wordt het plangebied in detail weergegeven. 

 

 
Detailweergave en begrenzing van deelgebied paalgraaf. De begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn (bron 

luchtfoto: PDOK.nl). 

 

  



7 

 

3 Voorgenomen activiteiten  

 

3.1 Algemeen  

 

Deelgebied Meikampgraaf  

Het voornemen bestaat om alle bebouwing in het plangebied te slopen, erfverharding te verwijderen en 

een nieuwe schuur in het plangebied te bouwen. Op onderstaande afbeelding wordt het wenselijke 

eindbeeld weergegeven. 

Wenselijke nieuwe eindbeeld van het deelgebied (bron: Rombou). 

 

De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

• Slopen bebouwing; 

• Verwijderen erfverharding; 

• Bouwrijp maken bouwplaats; 

• Bouwen schuur; 

 

 

Deelgebied Paalgraaf 

Het voornemen bestaat om het bouwvlak, zoals vastgelegd in het bestemmingsplan, te vergroten t.b.v. 

bedrijfsontwikkeling, een tweede bedrijfswoning te bouwen en het oppervlak met de aanduiding 

griendhouthandel in het bestemmingsplan te vergroten. Op onderstaande afbeelding wordt het wenselijke 

eindbeeld weergegeven. 
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Wenselijke nieuwe eindbeeld van het deelgebied (bron: Rombou). 

 

De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

• Bouwrijp maken bouwplaats; 

• Bouwen woning; 

• (bouwen schuur – niet concreet);  

• Uitbreiding aanduiding ‘griendhouthandel’  

 

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten 

De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en 

beschermd (natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 

 

Mogelijke tijdelijke invloeden: 

• Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 

werkzaamheden 

 

Mogelijke permanente invloeden: 

• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond 

beschermde nesten; 

• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 

 

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 

Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 

negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 

noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 

van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 

beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  

 

In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals het slopen 

van bebouwing en het bouwrijp maken van bouwplaatsen.  
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Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 

De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteit is lokaal. Mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden 

geluid, stof en trillingen waarneembaar buiten het plangebied, maar deze effecten zijn echter incidenteel 

en kortstondig zodat deze niet zullen leiden tot een significante verstoring van beschermde faunasoorten of 

de aantasting van beschermde habitats.  

 

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied.  

 

  



10 

 

4 Gebiedsbescherming  

 

4.1 Algemeen  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd 

natuurgebied (Natura2000) en het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS genoemd). 

 

4.2 Gelders Natuurnetwerk 

Om de biodiversiteit nu en voor toekomstige generaties Gelderlanders veilig te stellen, beschermt de 

provincie het Gelders Natuurnetwerk. Het Gelders Natuurnetwerk is een samenhangend netwerk van 

bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang. Dit Gelders 

Natuurnetwerk bestaat uit alle terreinen met een natuurbestemming binnen de voormalige EHS en bevat 

tevens een Zoekgebied nieuwe natuur van 7.300 hectare, voor 5.300 hectare nog te realiseren nieuwe 

natuur.  

 

Een groot deel van de Gelderse natuurgebieden is internationaal beschermd: de Natura 2000-gebieden. 

Juist in deze gebieden moet de biodiversiteit worden behouden of verbeterd. De provincie geeft in het 

natuurbeleid prioriteit aan het behalen van de Natura 2000-doelen in de Natura 2000-gebieden. Het 

Gelders Natuurnetwerk vervult daarnaast een belangrijke rol bij het behoud van de biodiversiteit. De 

Ecologische verbindingszones maken voor een klein deel uit van het Gelders Natuurnetwerk. 

 

De provincie wil de natuur van het Gelders Natuurnetwerk beschermen tegen aantasting en heeft daarom 

regels opgenomen in de Omgevingsverordening. Centraal staat de bescherming van de kernkwaliteiten. De 

kernkwaliteiten bestaan uit bestaande natuurwaarden, uit nog te ontwikkelen potentiële waarden en de 

omgevingscondities zoals stilte. De (nog te ontwikkelen) natuurwaarden zijn beschreven en als bijlage bij de 

Omgevingsverordening opgenomen. De omgevingscondities zijn in de bijlage bij de Omgevingsverordening 

wel benoemd, maar er heeft geen provinciedekkende inventarisatie plaatsgevonden. Bij projecten kan op 

maat een effectbeschrijving worden gemaakt voor de relevante omgevingscondities. 

 

Ligging t.o.v. het Gelders Natuurnetwerk  

Het plangebied behoort niet tot Natuurnetwerk Nederland. Gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 

behoren liggen op minimaal 1,1 kilometer afstand van het plangebied. Op onderstaande afbeelding wordt 

de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied weergegeven.  

 

  
Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van beide deelgebieden. De ligging van het deelgebied wordt met de 

cirkel aangeduid. Ten westen van de deelgebieden ligt een weidevogelleefgebied (bron: Provincie Gelderland) 
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Effectbeoordeling 

De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen 

negatief effect op beschermd (natuur)gebied.  

 

Beschermingsregime 

Het plangebied ligt buiten het Gelders Natuurnetwerk. Omdat de bescherming van het Gelders 

Natuurnetwerk geen externe werking heeft, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 

consequenties.  

 

 

4.3 Natura2000 

De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 

fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 

om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en 

in Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 

Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 

Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 

onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 

Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 

gebieden. 

 

Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000 

Het plangebied behoort niet tot Natura2000. Gronden die tot het Natura2000 behoren liggen op minimaal 

5,1 kilometer afstand van het planbied. Op onderstaande kaart wordt de ligging van Natura2000-gebied in 

de omgeving van het plangebied weergegeven.  

 

  
Ligging van Natura2000-gebied nabij beide deelgebieden. De ligging van de deelgebieden wordt aangeduid met de cirkel. 

Natura2000-gebied wordt met de gele en groene kleur aangeduid (bron: Provincie Gelderland). 

 

Effectbeoordeling 

De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Uitvoering van de voorgenomen fysieke 

activiteiten leidt niet tot negatieve effecten, zoals geluid, trillingen, verstoring door aanwezigheid van 

mensen, wijziging van waterpeil op Natura2000-gebied.  

 

Als gevolg van de realisatie- en exploitatiefase van voorgenomen activiteiten, neemt het aantal 

vervoersbewegingen toe. Deze toename is tijdelijk in verband met de realisatiefase, maar is dagelijks in 

verband met de exploitatiefase van het deelgebied Paalgraaf. Als gevolg van vervoersbewegingen, wordt 

NOx uitgestoten, welke neer kan dalen in Natura2000-gebied. Veel habitattypen en habitats van 
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habitatsoorten zijn gevoelig voor stikstofdepositie en in bijna alle Natura2000-gebieden is er sprake van een 

stikstofdepositie die boven de grenswaarde ligt. Een verder toename is dan ook niet wenselijk.  

 

Tijdens de realisatiefase wordt enkele dagen een kraan in gezet en rijden enkele auto’s, lichte vrachtwagens 

en vrachtwagens van en naar het plangebied. Als gevolg van de exploitatiefase neemt het aantal 

vervoersbewegingen in geringe mate toe. De toename is vermoedelijk niet meer dan maximaal vijf 

personenauto’s en één zware vrachtwagen, die het bedrijf extra zullen bezoeken, ten opzichte van de 

huidige situatie.  

 

Beide deelgebieden liggen echter op enige afstand van Natura2000-gebied en de uitstoot van NOx, 

gedurende de realisatie- en exploitatiefase is dusdanig gering, dat het niet aannemelijk is dat deze toename 

leidt tot een depositie op Natura2000-gebied die boven de drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jaar ligt. 

Ervaring met het rekenmodel Aerius-calculator, heeft geleerd dat er een forse toename van 

vervoersbewegingen (>1000 voertuigen/etmaal) moet zijn om een depositie te veroorzaken die boven de 

drempelwaarde komt.  

 

Gelet op de geringe toename van vervoersbewegingen tijdens de realiatie- en exploitatiefase, is het niet 

aannemelijk dat de voorgenomen activiteiten leiden tot wettelijke consequenties in het kader van 

stikstofdepositie in Natura2000-gebied.  

 

Beschermingsregime 

De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn 

speciale beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst 

deze gebieden aan. 

Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor: 

• de leefgebieden van vogels;  

• de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);  

 

De provincies stellen voor de Natura2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). 

In het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen 

worden bereikt. 

 

Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 

rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend 

door provincies of door de Minister van EZ. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 

ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere 

plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief 

mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen 

aan een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste 

werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met 

andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld 

waaruit duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die 

gebieden. 

 

Bepalen vergunningplicht [1] Wet natuurbescherming en benodigde depositieruimte 

Als een activiteit stikstofdepositie veroorzaakt op een PAS-gebied dient de initiatiefnemer van de activiteit 

te onderzoeken of de activiteit vergunningplichtig is onder het PAS. Dit is geregeld onder de Regeling 

programmatische aanpak stikstof. Om te bepalen of een activiteit vergunningplichtig is, of de uitzondering 

op de vergunningplicht van toepassing is, moet een enkelvoudige berekening in AERIUS Calculator worden 

uitgevoerd door een initiatiefnemer. Alleen indien vergunningplicht of meldingsplicht aan de orde is wordt 

vervolgens een tweede berekening uitgevoerd in AERIUS Calculator om de hoeveelheid benodigde 

depositieruimte te bepalen (verdieping: https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-

stikstof/vergunningen-en-meldingen/vergunning-aanvragen-of-vergunningvrij/)  
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4.4 Slotconclusie 

Het plangebied ligt op enige afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland behoren of tot 

Natura2000. Vanwege de ligging van het plangebied buiten beschermd natuurgebied en de lokale 

invloedsfeer, hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op deze gebieden. Er hoeft geen 

nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of vergunning aangevraagd te worden 

om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in overeenstemming met wet- en regelgeving voor 

beschermde gebieden.  

 

Daarnaast ligt het plangebied op enige afstand van weidevogelleefgebied. Vanwege de lokale invloedsfeer, 

hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op het weidevogelleefgebied.  
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5 Soortenbescherming; het onderzoek 

 

5.1 Verwachting 

Op basis van bronnenonderzoek, landschappelijke karakteristieken, beheer, omvang en gebruik van het 

onderzoeksgebied is het niet uitgesloten dat (beschermde) soorten van onderstaande soortgroepen in het 

gebied voorkomen: 

• Vogels;  

• Grondgebonden zoogdieren;  

• Vleermuizen; 

• Amfibieën;  

 

5.2 Methode 

In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 12 juli 2018 tijdens de daglichtperiode 

(avond) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en potentiële 

aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief onderzocht. 

Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x60), zaklamp en zijn de in dit 

rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt.  

 

Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 

bronnen: 

• Veldbezoek door ervaren ecoloog;2 

• Aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 

 

Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

• Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 

• Atlas van de zoogdieren van Nederland; 

• Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  

 

Het weer tijdens het veldbezoek 

Half bewolkt, droog, temperatuur 27⁰C, wind 1-2 Bft.  

 

Vogels 

Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 

geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. Half juli bezetten de meeste vogelsoorten nog de broedplaats 

en hebben verschillende soorten nog een bezet nest. Sommige soorten hebben de nestplaats echter al 

verlaten omdat de jonge vogels uitgevlogen zijn en deze soorten geen vervolglegsel produceren (o.a. 

watervogels, weidevogels, mezen, spreeuw). Huismussen en gierzwaluwen hebben half juli nog wel bezette 

nesten (pers. wrn. auteur). Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken kan een 

goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de 

uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.  

 

Grondgebonden zoogdieren  

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden 

zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar deze dieren, inclusief 

onderzoek naar voortplantingslocaties. Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden 

zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het 

onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, graaf-, krab- en bijtsporen, haren, prooiresten, 

pootafdrukken en uitwerpselen.  

 

 

                                                             
2
 Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van 

vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij voert 

jaarlijks ca. 200 quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland.  
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Vleermuizen  

De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Alle 

vleermuissoorten hebben in deze tijd van het jaar de winterverblijfplaats verlaten en bezetten de 

zomerverblijfplaatsen. De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar zomerverblijfplaatsen en 

kraamkolonies. De onderzoeksperiode is ongeschikt voor onderzoek naar winter- en paarverblijven van 

vleermuizen.  

 

Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële verblijfplaatsen van 

vleermuizen. Daarbij is o.a. gekeken naar potentiële verblijfplaatsen in de te slopen bebouwing. De 

geschiktheid van de bebouwing als verblijfplaats voor vleermuizen is onder andere beoordeeld op basis van 

bouwstijl, gebruikte bouwmaterialen en de staat van onderhoud. Bij mogelijke invliegopeningen is gekeken 

naar sporen die op het gebruik van de invliegopening duiden, zoals veegstrepen, afwezigheid van spinrag en 

uitwerpselen op de buitenmuur of onder mogelijke verblijfplaatsen.  

 

De mogelijke betekenis van het onderzoeksgebied als foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is 

bepaald op basis van een visuele beoordeling van de landschappelijke karakteristieken van het plangebied. 

Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode dat vleermuizen foerageren of lijnvormige 

landschapselementen benutten als vliegroute.  

 

Amfibieën  

De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën. Alle amfibieënsoorten 

bezetten een zomerverblijfplaats of voortplantingslocatie in deze tijd van het jaar. Op basis van een 

beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie 

van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde 

eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van het 

plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten. 

 

Overige soorten 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van overige beschermde faunasoorten zoals 

reptielen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplantenvaren (kleine vlotvaren), haften 

(oeveraas) en kreeftachtigen (Europese rivierkreeft) omdat het onderzoeksgebied geen geschikte habitat 

vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het normale verspreidingsgebied van soorten ligt. 

Het is niet aannemelijk dat soorten die moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het 

normale verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden 

zoogdieren en reptielen. De (a)biotische omstandigheden en het feit dat er sprake is van intensief gebruikte 

grond, maakt het plangebied tot een ongeschikte groeiplaats voor beschermde plantensoorten.  
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5.3 Resultaten  

In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 

onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 

waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 

deze paragraaf besproken. Het onderzoeksgebied behoort niet tot de groeiplaats van beschermde 

plantensoorten.  

 

Vogels  

 

Deelgebied Paalgraaf 

Het plangebied behoort tot het functionele leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten de 

het plangebied uitsluitend als foerageergebied. 

 

Deelgebied Meikampgraaf 

Het plangebied behoort tot het functionele leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten de 

buitenruimte van het plangebied als foerageergebied en het is aannemelijk dat er ook ieder 

voortplantingsseizoen vogels nestelen in de bebouwing. Tijdens het veldbezoek is een bezet nest van de 

Turkse tortel in de hooiberg aangetroffen. Andere soorten die mogelijk in het plangebied nestelen zijn 

boerenzwaluw, holenduif en merel. Er zijn tijdens het veldbezoek geen huismussen in het plangebied of op 

het omringende erf waargenomen. Ook zijn geen aanwijzingen gevonden dat de gebouwen benut worden 

door steen- of kerkuilen als rust- en/of broedplaats. 

 

 
Bezet nest van de Turkse tortel. 

 

Door het slopen van bebouwing tijdens de voortplantingsperiode, worden mogelijk bezette nesten 

beschadigd en vernield en worden mogelijk eieren vernield en (jonge) vogels verwond en gedood. De 

functie van het plangebied als foerageergebied gaat door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet 

verloren. 

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Slopen bebouwing. 

 

Grondgebonden zoogdieren 

 

Deelgebied Paalgraaf 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen grondgebonden zoogdieren waargenomen en er zijn geen aanwijzingen 

gevonden dat grondgebonden zoogdieren er een rust- en/of voortplantingslocatie bezet. Gelet op de 

inrichting en het gevoerde beheer, vormt het plangebied mogelijk foerageergebied van sommige algemene- 

en weinig kritische soorten als egel, haas, veldmuis en vos.  
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Het beheer van het plangebied bepaalt in sterke mate de geschiktheid van het plangebied als functioneel 

leefgebied voor grondgebonden zoogdieren. Indien het plangebied enkele jaren braak blijft liggen, kunnen 

sommige algemene zoogdiersoorten, als veldmuis, zich er alsnog vestigen.  

 

Deelgebied Meikampgraaf 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar gelet op de inrichting 

en het gevoerde beheer behoort het plangebied mogelijk tot functioneel leefgebied van sommige 

algemene- en weinig kritische soorten als huismuis, bruine rat, huisspitsmuis, vos en steenmarter. 

Voorgenoemde soorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar het is niet 

uitgesloten dat soorten als bruine rat, huismuis en huisspitsmuis ook rust- en voortplantingslocaties in het 

plangebied bezetten. Grondgebonden zoogdieren kunnen een rust- en/of verblijfplaats bezetten in holen in 

de grond (bruine rat), onder rommel, stenen en groen (huisspitsmuis) of in de bebouwing (en in opgeslagen 

goederen). Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de steenmarter een rust- en/of voortplantingslocatie in 

het plangebied bezet.  

 

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond 

en gedood en worden mogelijk rust- en voortplantingslocaties beschadigd en vernield. Door uitvoering van 

de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied voor grondgebonden 

zoogdieren niet aangetast.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Slopen bebouwing. 

 

Vleermuizen 

 

Verblijfplaatsen deelgebied Paalgraaf 

Potentieel geschikte verblijfplaatsen ontbreken volledig in dit deelgebied.  

 

Verblijfplaatsen deelgebied Meikampgraaf 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen, zoals 

uitwerpselen, prooiresten of veegstrepen, gevonden die op de aanwezigheid van een verblijfplaats van 

vleermuizen in het plangebied duiden. De stallen beschikken over bakstenen buitenmuren. Ondanks het 

feit dat deze muren (deels) met een (holle) spouw zijn gebouwd, worden ze niet als potentiële verblijfplaats 

voor vleermuizen beschouwd. De muren zijn te laag of er ontbreken potentiële invliegopeningen, zoals 

open stootvoegen of andere gaten en kieren die vleermuizen in staat stellen een verblijfplaats te bezetten 

in de spouw. Ook ontbreken tochtvrije zolders of andere potentiële verblijfplaatsen, zoals een holle ruimte 

achter windveren, vensterluiken, loodslabben of gevelbetimmeringen. Ervaring (pers. ervaring auteur) heeft 

verder geleerd dat vleermuizen agrarische bijgebouwen, zoals aanwezig in het plangebied, doorgaans 

mijden. De woning op het erf wordt als een veel geschiktere potentiële verblijfplaats beschouwd en wordt 

volgens de bewoner (per. med. bewoner) ook bezet door een gewone dwergvleermuis.   

 

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verstoord, verwond of gedood 

en worden geen verblijfplaatsen beschadigd of vernield.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen. 

 

Foerageergebied  

Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren. Op basis van 

een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het landschap kan een goede 

inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als foerageergebied.  

 

Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, is het aannemelijk dat de buitenruimte van beide 

deelgebieden vrijwel ongeschikt is als foerageergebied voor vleermuizen. Mogelijk vliegen vleermuizen over 
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het plangebied terwijl ze foerageren rond de randen kronen van bomen net buiten het plangebied. Door 

uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt het foerageergebied van vleermuizen niet aangetast.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen.  

 

Vliegroute 

Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen gebruik maken van 

vliegroutes. Op basis van een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het 

landschap kan wel een goede inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als 

vliegroute. Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren 

en om van verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). 

Lijnvormige elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, 

maar ook een rij lantarenpalen, rasterpalen en gevels van woningen.  

 

Geen van de deelgebieden vormt geen verbindend element in een lijnvormig landschapselement en maakt 

daarom geen onderdeel uit van een vliegroute voor vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen 

activiteiten heeft geen negatief effect op vliegroutes van vleermuizen.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen.  

 

Amfibieën  

 

Deelgebied Paalgraaf 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde 

beheer van het plangebied, behoort het plangebied mogelijk tot functioneel leefgebied van verschillende 

algemene- en weinig kritische amfibieënsoorten. Mogelijk benutten amfibieënsoorten als kleine 

watersalamander, bastaardkikker, bruine kikker en gewone pad de buitenruimte in het plangebied als 

foerageergebied. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer is de betekenis ervan als foerageergebied 

beperkt. Amfibieën bezetten er geen (winter)rustplaats of voortplantingsbiotoop.  

 

Het beheer van het plangebied bepaalt in sterke mate de geschiktheid van het plangebied als functioneel 

leefgebied voor amfibieën. Indien het plangebied enkele jaren braak blijft liggen, wordt het in toenemende 

mate geschikt als foerageergebied voor vleermuizen en kunnen amfibieën het in de toekomst ook benutten 

als (winter)rustplaats.  

 

Deelgebied Meikampgraaf 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde 

beheer van het plangebied, behoort het plangebied tot een weinig geschikt functioneel leefgebied voor 

amfibieën. Het plangebied vormt een vrijwel ongeschikt foerageergebied en geschikt voortplantingsbiotoop 

ontbreekt in het plangebied. Mogelijk bezet een enkele kleine watersalamander, bastaardkikker, bruine 

kikker of  gewone pad de toegankelijke bebouwing als winterrustplaats. Amfibieën kunnen een 

winterrustplaats bezetten in holen in de grond, onder afval en opgeslagen goederen.  

 

Door het slopen van bebouwing worden mogelijk één of enkele individuen verwond en gedood en worden 

mogelijk één of enkele winterrustplaatsen beschadigd en vernield.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Slopen bebouwing. 

 

Overige soorten  

Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 

onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  
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5.4 Toetsingskader 

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die 

beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, 

evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te 

verwonden, evenals het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen.  

Verder is het verboden om plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en 

te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

 

Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk 

doden en vangen en de vaste voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten opzettelijk beschadigen of 

vernielen, als gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke 

ontwikkeling. In voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Gelderland van kracht.  

 

Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op verwonden en doden mits er gewerkt wordt 

volgens een door de Minister goedgekeurde Gedragscode. Op het moment van schrijven van dit rapport is 

er geen goedgekeurde gedragscode van kracht voor de voorgenoemde activiteiten.  

 

Zorgplicht  

Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om 

voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  

 

De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt 

de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die 

weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden 

veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten: 

1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 

2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen 

treft om die gevolgen te voorkomen, of 

3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 

ongedaan maakt. 

 

Wettelijk kader 

Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel 

3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden 

en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te 

beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 

 

In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild 

levende dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om 

zinvolle concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.  
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5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 

 

Vogels  

Van de vogelsoorten die in het plangebied nestelen is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet de 

nestplaats. Voor het beschadigen/vernielen van bezette nesten en het verwonden/doden van vogels kan 

geen ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een 

in de wet genoemd wettelijk belang wordt beschouwd. Werkzaamheden die leiden tot het 

beschadigen/vernielen van vogelnesten dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te 

worden. De meest geschikte periode om deze werkzaamheden uit te voeren is augustus-februari. De 

functie van het plangebied als foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende vogelsoorten niet 

beschermd.  

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- bebouwing slopen buiten de voortplantingsperiode van vogels.  

 

Vleermuizen  

 

Verblijfplaatsen  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verwond of gedood en 

worden geen verblijfplaatsen beschadigd of vernield. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt 

niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit aspect van het functionele leefgebied van 

vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de 

verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het 

kader van de Wnb. 

 

Wettelijke consequenties: 

- Geen 

 

Foerageergebied  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt het foerageergebied van vleermuizen niet 

aangetast. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit aspect 

van het functionele leefgebied van vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er 

hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten 

uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  

 

Wettelijke consequenties: 

- Geen 

 

Vliegroute 

Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op (essentiële) vliegroutes3 van 

vleermuizen. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het 

kader van dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek 

uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de 

voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb. 

 

Wettelijke consequenties: 

- Geen 

 

 

 

 

                                                             
3
 Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een 

vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waarlangs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.  
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Grondgebonden zoogdieren  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond 

en gedood en worden mogelijk rust- en voortplantingslocaties beschadigd en vernield. Voor de 

grondgebonden zoogdiersoorten die rust- en/of voortplantingslocaties in het plangebied bezetten geldt een 

vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en 

voortplantingslocaties’ (of de soort is niet beschermd zoals de huismuis en bruine rat). De functie van het 

plangebied als foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd. Er hoeft 

geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen 

aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  

 

In het kader van de zorgplicht wordt het volgende geadviseerd: Om te voorkomen dat hulpeloze jonge 

grondgebonden zoogdieren in hun nesten verwond en/of gedood worden als gevolg van het uitvoeren van 

de voorgenomen activiteiten, wordt geadviseerd om de buitenruimte van het plangebied bouwrijp te 

maken buiten de voortplantingsperiode van grondgebonden zoogdieren. De meest geschikte periode om 

deze werkzaamheden uit te voeren is september-maart. 

 

Wettelijke consequenties: 

- Geen (wel geldt de zorgplicht) 

 

Amfibieën  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk amfibieën verwond en gedood en 

worden mogelijk winterrustplaatsen beschadigd en vernield. Voor de in het plangebied voorkomende 

soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen en 

vernielen van (winter)rustplaatsen en voortplantingslocaties’. De functie van het plangebied als 

foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd. Er hoeft geen nader 

onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 

worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  

 

In het kader van de zorgplicht wordt het volgende geadviseerd: Om te voorkomen dat amfibieën tijdens de 

winterrust verstoord, verwond of gedood worden, wordt geadviseerd om de buitenruimte van het 

plangebied bouwrijp te maken buiten de winterrustperiode van amfibieën. De meest geschikte periode om 

beplanting te rooien en (toegankelijke) bebouwing te slopen is april- september.  

 

Het plangebied ligt binnen het normale verspreidingsgebied van de rugstreeppad. Initiatiefnemer wordt 

geadviseerd om tijdens de bouw van de schuur en de bedrijfswoning geen geschikt voortplantingsbiotoop 

te laten ontstaan, zoals (tijdelijke) poelen in gaten en bandensporen. Door het bouwterrein ‘glad te 

houden’, ontstaan geen voortplantingsbiotopen.  

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen (wel geldt de zorgplicht) 

 

Overige soorten 

Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of 

faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op 

andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
 

Soortgroep Soorten planlocatie Verbodsbepalingen* 

 

aandachtspunt 

Grondgebonden zoogdieren; 

foerageergebied  

Diverse soorten    Niet van toepassing, functie is niet 

beschermd   

Geen  

Grondgebonden zoogdieren; 

rust- en voortplantingslocaties 

Diverse soorten    Niet van toepassing; vrijstelling i.v.m. 

ruimtelijke ontwikkeling of de soort is 

niet beschermd (huismuis, bruine 

rat).  

Zorgplicht 

Vogels; foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing, functie is niet 

beschermd  

Geen 

Vogels; bezette nesten (niet 

jaarrond beschermd) 

Diverse soorten  Art. 3.1 lid 1 & lid 2 Bebouwing slopen buiten 

voortplantingsperiode 

Vogels; bezette nesten (jaarrond 

beschermd) 

Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Vleermuizen; foerageergebied  Mogelijk diverse soorten    Niet van toepassing   Geen 

Vleermuizen;  verblijfplaats en 

vliegroute 

Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Amfibieën; 

voortplantingsbiotoop 

Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Amfibieën; foerageergebied en 

(winter)rustplaatsen 

Mogelijk diverse soorten Niet van toepassing; vrijstelling i.v.m. 

ruimtelijke ontwikkeling. Wel geldt de 

zorgplicht.   

Zorgplicht 

Overige soorten Niet aanwezig Niet van toepassing. Geen 
Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 

5.6  Historische gegevens en overige bronnen 

Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.  

 

5.7 Volledigheid van het onderzoek 

Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  
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6 Conclusies  

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 

voorkomende en talrijke faunasoorten4 geldt in Gelderland een vrijstelling van de verbodsbepalingen 

‘doden, verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’, als 

gevolg van werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor 

beschermde soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen 

verwonden en doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen beschadigen en te 

vernielen. In het kader van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied 

aanwezige planten en dieren en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, 

waardoor planten en dieren zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen 

activiteiten.  

 

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van verschillende vogel-, vleermuis-, 

amfibieën- en (beschermde) grondgebonden zoogdiersoorten. Deze soorten benutten het 

onderzoeksgebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk nestelen er ieder voorjaar vogels in de 

te slopen bebouwing en bezetten sommige grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten er een 

(winter)rust- en/of voortplantingslocatie. Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het plangebied.  

Van de vogelsoorten die in het plangebied nestelen is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 

nest of de nestplaats. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten, dienen 

buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden.  

Voor de grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten die een (winter)rust- en/of voortplantingslocatie in 

het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het 

‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’ (of de soort is niet beschermd). Door 

uitvoering van de voorgenomen activiteiten gaat de functie van het plangebied als foerageergebied voor 

vogels, amfibieën, grondgebonden zoogdieren en vleermuizen niet verloren.  

 

De voorgenomen werkzaamheden worden uitgevoerd buiten het Natuurnetwerk Nederland en op enige 

afstand van gronden die tot Natura2000 behoren. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot 

wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming. 

 

Conclusie  

Mits bezette vogelnesten beschermd worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 

consequenties in het kader van soortbescherming. Vanwege de ligging op enige afstand van beschermd 

natuurgebied, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van 

gebiedsbescherming. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of 

vergunning aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te kunnen voeren in 

overeenstemming met wet- en regelgeving voor beschermde soorten en –gebieden. In het kader van de 

zorgplicht wordt geadviseerd om de werkzaamheden uit te voeren met inachtneming van de ecologie van 

amfibieën en grondgebonden zoogdieren. Vanwege de mogelijke vestiging van de rugstreeppad in het 

plangebied tijdens de bouwfase, wordt geadviseerd het plangebied ongeschikt te houden als 

voortplantingsbiotoop. 

 

  

                                                             
4
 Zie bijlage 2 van dit rapport 
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Bijlage 

Bijlage 1. De natuurkalender 

Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming  

Bijlage 3. Fotobijlage  

Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
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Bijlage 2 

Toelichting Wet Natuurbescherming  

 

Drie beschermingsregimes  

De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een 

apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van 

Bonn) en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd 

worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling 

of ontheffing van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 

230 overige Europese en nationale soorten beschermd. 

 

Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria 

zijn voldaan: 

 

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 

oplossing voor de handeling mogelijk is.  

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 

wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 

volksgezondheid of openbare veiligheid. 

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  

 

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen 

zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 

gedragscode. 

 

Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’ 

De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 

één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn 

gericht op de bescherming van individuen van  soorten. 

 

Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal 

oogpunt beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing 

verleend kan worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de 

soort. 

 

Zorgplicht voor dieren en planten  

Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 

met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de 

intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht 

houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, 

alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de 

zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 

 

Vrijstelling regelgeving  

Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 

beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een 

vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren 

bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde 

soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de 

gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van 

vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale 

verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 

provinciale verordening.  

 

Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 

soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- 

en faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft 

ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de 

gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 

 

 

Welke soorten zijn beschermd? 

De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  

 

1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 

beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  

2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 

Verdrag van Bonn.  

3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’  waaronder soorten vallen die vanuit 

nationaal oogpunt  bescherming behoeven.  

 

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
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Vrijgestelde soorten 

In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande 

soorten opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze 

soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 

De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten: 

 

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 

gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 

waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 

natuurbeheer. 

 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

brui ne kikker Ra na  temporari a

gewone pa d Bufo bufo

kl e ine wa tersa la ma nder Lissotriton vulga ri s

meerki kker Pel ophyl a x ri di bundus

mi ddel ste  groene ki kker/ba sta ard ki kker Pel ophyl a x kl . escul entus

a a rdmuis Mi crotus  a gresti s

bosmui s Apodemus s yl va ti cus

bunzing Mustel a  putori us

dwergmui s Mi cromys  minutus

dwergs pi tsmui s Sorex minutus

egel Eri na ceus  europeus

gewone bosspitsmuis Sorex a ra neus

ha as Lepus  europeus

hermel ijn Mustel a  ermi nea

huisspi tsmui s Croci dura  russul a

konijn Oryctola gus  cuniculus

ondergrondse woel mui s Pi tymys  subterraneus

ree Ca preol us  ca preolus

rosse woel mui s Cl ethri onomys  gl a reolus

tweekl euri ge boss pi tsmui s Sorex corona tus

vel dmui s Mi crotus  a rva li s

vos Vulpes  vul pes

wezel Mustel a  ni val i s

woelra t Arvi col a terrestri s  
Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt in de Provincie Gelderland als gevolg van 

handelingen die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.  
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Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.  

 

Deelgebied Meikampgraaf 
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Deelgebied Paalgraaf 
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 

 

Internet: 

 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 

 

https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  

 

http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)  

 

https://calculator.aerius.nl 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl 

 

 



 

Regels
Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  plan

het bestemmingsplan 'Buitengebied Neerijnen, herziening Meikampgraaf 7 en 

Paalgraaf 11 te Hellouw' met identificatienummer 

NL.IMRO.0304.BPBGMeika7Paalgr11-1802 van de gemeente Neerijnen;

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en bijlagen;

1.3  aanbouw

een aan het hoofdgebouw gebouwd gebouw, bestaande uit één bouwlaag - 

gemeten vanaf het peil - dat bouwkundig ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en 

in functioneel opzicht deel uitmaakt van het hoofdgebouw;

1.4  aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 

ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het 

bebouwen van deze gronden;

1.5  aan-huis-verbonden beroep:

een (para)medisch, juridisch, administratief, therapeutisch, verzorgend, 

ontwerptechnisch, kunstzinnig of daarmee gelijk te stellen beroep of bedrijf dat, in 

een woonruimte wordt uitgeoefend, inclusief ondergeschikte productiegebonden 

detailhandel;

1.6  aan-huis-verbonden bedrijf:

een ambachtelijk, handels-technisch, constructietechnisch of daarmee gelijk te 

stellen beroep of bedrijf in milieucategorie 1 of 2, al dan niet met ondergeschikte 

productiegebonden detailhandel., dat in een woonruimte wordt uitgeoefend; 
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1.7  afhankelijke woonruimte:

een aangebouwd of vrijstaand bijgebouw bij een woning, dat qua ligging een 

ruimtelijke eenheid vormt met die woning en waar een gedeelte van de 

huishouding, zoals gehuisvest in die woning, uit een oogpunt van mantelzorg is 

ondergebracht;

1.8  agrarisch bedrijf:

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het 

telen van gewassen, of het fokken en houden van dieren, nader te onderscheiden in: 

Grondgebonden agrarisch bedrijf: 

een agrarisch bedrijf waarvan de productie geheel of in overwegende mate 

afhankelijk is van het voortbrengend vermogen van onbebouwde grond in de 

directe omgeving van het bedrijf. Grondgebonden bedrijven zijn in ieder geval: 

akkerbouw-, fruitteelt,- en vollegrondstuinbouwbedrijven en 

boomteeltbedrijven, waarvan de bomen rechtstreeks in de grond zijn geplant. 

Melkveebedrijven en rundveebedrijven worden hieronder ook begrepen; 

Niet-grondgebonden agrarisch bedrijf: 

een agrarisch bedrijf waarvan de productie niet in overwegende mate 

afhankelijk is van het voortbrengend vermogen van onbebouwde grond. 

Niet-grondgebonden bedrijven zijn intensieve veehouderijen, 

glastuinbouwbedrijven en grondgebonden teeltbedrijven en kwekerijen, zoals 

champignonteeltbedrijven, witlofkwekerijen, nertsenkwekerijen en sommige 

viskwekerijen en wormenkwekerijen; 

Grondgebonden veehouderij: 

een (grondgebonden) agrarisch bedrijf waarvan de productie geheel of in 

overwegende mate gericht is op het fokken en / of het houden van vee; 

een agrarisch bedrijf voor het houden van vee waarbij het houden van vee 

geheel of grotendeels afhankelijk is van het producerend vermogen van de 

grond waarover het bedrijf kan beschikken, met uitzondering van 

mestkalverhouderijen, paardenhouderij en manege; 
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1.9  ambachtelijk bedrijf:

een bedrijf, dat is gericht op het geheel of overwegend door middel van handwerk 

vervaardigen, bewerken of herstellen van goederen - alsook in verband hiermee en 

als nevenactiviteit van ondergeschikt belang - het verkopen en/of leveren van 

goederen;

1.10  arbeidsmigrant:

arbeiders/arbeidskrachten die niet afkomstig zijn uit Nederland

1.11  archeologisch deskundige

de door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen deskundige op 

het gebied van archeologie;

1.12  archeologisch monument:

terrein dat op basis van de Monumentenwet 1988 Erfgoedwet is aangewezen als 

beschermd archeologisch monument;

1.13  archeologisch onderzoek:

onder archeologisch onderzoek wordt verstaan het verrichten van een archeologisch 

onderzoek, in de zin van de KNA. Een archeologisch onderzoek mag enkel worden 

verricht door een dienst, bedrijf of instelling erkend door het College voor de 

Archeologische Kwaliteit (CvAK), beschikkend over een opgravingsvergunning ex 

artikel 39 van de Monumentenwet of een certificaat ex artikel 5.1 Erfgoedwet en 

werkend volgens de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA);

1.14  archeologische verwachting:

de aan een gebied toegekende verwachting in verband met de kans op het 

voorkomen van archeologische relicten;

1.15  archeologische waarde:

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied 

voorkomende archeologische relicten;

1.16  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
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1.17  bebouwingspercentage:

een op de verbeelding of in de regels aangegeven percentage, dat de grootte 

aangeeft van het deel van het bouwperceel, dat ten hoogste mag worden bebouwd;

1.18  bed & breakfast:

een voorziening gericht op het bieden van de mogelijkheid tot overnachting en het 

serveren van ontbijt, als ondergeschikte toeristisch-recreatieve activiteit. Onder een 

bed & breakfast-voorziening wordt niet verstaan overnachting, noodzakelijk in 

verband met het verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden 

en/of arbeid;

1.19  bedrijf/niet agrarisch bedrijf:

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, 

bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het 

bedrijfsmatig verlenen van diensten, aan huis verbonden beroepen daaronder niet 

begrepen;

1.20  bedrijfsgebouw:

een gebouw dat geschikt is voor bedrijfsmatige activiteiten, waaronder ook 

maatschappelijke- en sportgerelateerde activiteiten worden gerekend, niet zijnde 

kassen;

1.21  bedrijfswoning:

een woonruimte in of bij een gebouw of op een terrein kennelijk slechts bedoeld 

voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de 

bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is;

1.22  bestaand:

bestaand op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan;

1.23  bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde 

perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en 

met de aarde verbonden bouwwerk met een dak;
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1.24  bijgebouw:

een niet voor bewoning bestemd op zichzelf staand gebouw vrijstaand of 

aangebouwd gebouw, dat zowel bouwkundig als functioneel ondergeschikt is aan 

het hoofdgebouw en ten dienste staat van het hoofdgebouw;

1.25  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 

vergroten van een bouwwerk;

1.26  bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering 

gelijke hoogte liggende vloeren is begrensd, zulks met uitsluiting van een kelder en 

een zolder voor zover die gelet op de bouwtechnische eisen in het Bouwbesluit 

onbruikbaar zijn geworden;

1.27  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij 

elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

1.28  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 

regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;

1.29  bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de 

aarde is verbonden;

1.30  corsogebouw:

een bouwwerk, dat dient als onderkomen voor de opbouw van praalwagens die 

deelnemen aan het jaarlijkse corso. 
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1.31  dagrecreatie:

recreatieve activiteit die plaats vindt binnen een periode van een uur voor 

zonsopgang tot een uur na zonsondergang in de vorm van extensieve dagrecreatie 

welke in hoofdzaak gericht is op natuurbeleving en landschapsbeleving zoals 

wandelen, skeeleren, fietsen of kanoën;

1.32  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen het uitstallen ten 

verkoop, het verkopen of bewaren van goederen aan diegenen die deze goederen 

kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een 

beroeps- of bedrijfsactiviteit; dienstverlening door een horecabedrijf wordt 

hieronder niet begrepen;

1.33  draaiakkercomplex:

akkercomplex waarvan de perceelsgrenzen, veelal in de vorm van greppels, sloten, 

waterlopen of steilranden, een symmetrisch gebogen verloop hebben en dat als 

ruimtelijke eenheid duidelijk herkenbaar is in het landschap;

1.34  erfbeplanting:

visueel afschermende, maskerende en/of het landschapsbeeld versterkende en 

overwegend opgaande (rand)beplanting binnen of direct aansluitend op het 

bestemmingsvlak of bouwperceel van een bedrijf, een woning of een terrein met 

een andere functie;

1.35  evenement:

alle tot vermaak en recreatie bedoelde tijdelijke al dan niet periodiek terugkerende 

activiteiten op of aan de openbare weg, dan wel voor publiek toegankelijk, zoals 

feesten, markten, braderieën, sportwedstrijden, voorstellingen, optochten en 

dergelijke;

1.36  extensief recreatief medegebruik: 

recreatieve activiteiten, zoals wandelen, fietsen, paardrijden en sportvissen, die 

plaats vinden binnen een periode van een uur voor zonsopgang tot een uur na 

zonsondergang;
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1.37  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of 

gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.38  glastuinbouwbedrijf:

een bedrijf gericht op de teelt of veredeling van gewassen, ruimtelijk gezien geheel 

of nagenoeg geheel met behulp van een constructie van glas, kunststof of een 

andere materiaal soort voor een overkapte teelt of veredeling van gewassen (zoals 

kassen, boog-, tunnel- en rolkassen en wandelkappen) van minimaal 1.500 m2;

1.39  grondgebonden veehouderij:

een veehouderijbedrijf waarvan de productie geheel of in overwegende mate 

afhankelijk is van het voortbrengende vermogen van de onbebouwde gronden in de 

directe omgeving van het bedrijf. Grondgebonden veehouderijbedrijven zijn in ieder 

geval rundveehouderij- en melkveehouderijbedrijven; 

1.40  hervestiging:

situatie waarbij sprake is van verplaatsing van een bestaand in de regio Rivierenland 

gevestigd agrarisch bedrijf;

1.41  hoofdgebouw:

een of meerdere panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de 

verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, 

indien meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op de 

bestemming het belangrijkst is;

1.42  horecabedrijf

een bedrijf of instelling gericht op het verstrekken van logies en van maaltijden en 

spijzen of van dranken, met daaraan ondergeschikt het exploiteren van zaalruimten 

inclusief de daarbij behorende terrassen, zoals een hotel, restaurant, afhaalcentrum, 

cafetaria of café;
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1.43  hulpgebouw (agrarisch):

een solitaire schuur/stal in het agrarisch gebied die dient voor de stalling van pony's, 

paarden schapen en / of geiten alsmede gebouwtjes / containers ten behoeve van 

beregeningsinstallaties;

1.44  inrichting:

elke door de mens bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, 

ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden 

verricht;

1.45  intensieve kwekerij:

een agrarisch bedrijf waarvan de productie niet in overwegende mate afhankelijk is 

van het voortbrengend vermogen van onbebouwde gronden in de directe omgeving 

van het bedrijf (bijvoorbeeld champignonkwekerij, wormenkwekerij, viskwekerij);

1.46  intensieve veehouderij:

een veehouderijbedrijf waarvan de agrarische productie voor meer dan 50% 

afkomstig is uit de niet-grondgebonden veehouderijtak: 

1.47  inwoning:

twee of meer huishoudens die één woning bewonen met gemeenschappelijk 

gebruik van één of meer voorzieningen of (verblijfs)ruimten van die woning en 

waarbij de woning één hoofdtoegang behoudt en de voorzieningen c.q. 

(verblijfs)ruimten onderling vrij toegankelijk zijn; 

1.48  kas:

agrarisch bedrijfsgebouw waarvan de wanden en het dak voornamelijk bestaan uit 

glas of een ander lichtdoorlatend materiaal en dienend voor de productie van 

gewassen onder geconditioneerde klimaatomstandigheden waaronder mede 

begrepen een schuurkas of een permanente tunnel- of boogkas hoger dan 1,5 m, 

niet zijnde (tijdelijke) ongeconditioneerde tunnelkassen van folie; 
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1.49  kampeermiddel:

een tent, tentwagen, kampeerauto of caravan dan wel enig ander onderkomen of 

ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk 

zijnde waarvoor op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een 

omgevingsvergunning voor het bouwen vereist is; een en ander voor zover deze 

onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend bestemd of opgericht dan 

wel kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

1.50  kleinschalig kamperen:

een voorziening gericht op kleinschalig recreatief nachtverblijf op gronden met een 

andere hoofdfunctie, zoals kamperen bij de boer;

1.51  kleinschalige mestverwerking:

het verwerken van mest van bedrijven uit de directe omgeving tot een maximum 

van 36.000 ton per jaar;

1.52  landschappelijke waarde:

waarden in landschappelijk-esthetische en geomorfologische zin;

1.53  logiesgebouw:

een gebouw met zelfstandige slaapruimten met ten minste een 

gemeenschappelijke verblijfsruimte, sanitair en keuken;

1.54  maaiveld:

de bovenkant van het aansluitende afgewerkte terrein dat een bouwwerk omgeeft, 

met dien verstande dat in geaccidenteerd terrein het gemiddelde van die 

bovenkanten wordt aangehouden;

1.55  maatschappelijke en culturele voorzieningen

educatieve, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, religieuze, onderwijs-, sport- 

en recreatieve voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare 

dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel ten dienste van deze 

voorzieningen; 
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1.56  mantelzorg:

het anders dan bedrijfsmatig bieden van zorg aan een of meer leden van een 

huishouding, die hulpbehoevend is of zijn op het fysieke, psychische en/of sociale 

vlak;

1.57  niet-grondgebonden veehouderijtak:

onderdeel van een agrarisch bedrijf dat beschikt over onvoldoende agrarische 

cultuurgrond in de omgeving van de bedrijfsgebouwen om ten minste 50% van de 

benodigde diervoeding voor de dieren binnen de veehouderijtak zelf te kunnen 

produceren; 

1.58  nieuwvestiging:

de vestiging van een nieuw agrarisch bedrijf anders dan bedrijfsverplaatsing of 

vestiging van een buiten de provincie Gelderland/regio Rivierenland/gemeente 

Neerijnen gevestigd agrarisch bedrijf;

1.59  opslag, statische (binnen)opslag:

binnenopslag van goederen die geen regelmatige verplaatsing behoeven, niet 

bestemd zijn voor handel en niet worden opgeslagen voor een elders gevestigd 

niet-agrarisch bedrijf. Het betreft bijvoorbeeld (seizoens)stalling van (antieke) 

auto's, boten, caravans, campers en dergelijke;

1.60  opslag, dynamische (binnen)opslag:

binnenopslag van goederen die een regelmatige verplaatsing behoeve vanwege 

productie en/of handel voor het eigen bedrijf;

1.61  opslag, buiten opslag:

buitenopslag van goederen die een regelmatige verplaatsing behoeve vanwege 

productie en/of handel voor het eigen bedrijf;

1.62  paardenhouderij:

het bedrijfsmatig, niet op agrarische productie gericht houden en stallen van 

paarden en pony's, met als ondergeschikte nevenactiviteit het fokken, africhten, 

trainen en berijden van paarden en pony's; 
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1.63  pand:

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig constructief 

zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en 

betreedbaar en afsluitbaar is;

1.64  perceelsgrens:

de grens van een bouwperceel;

1.65  plattelandswoning:

een (voormalige bedrijfs-)woning gelegen binnen een agrarisch of bedrijfsmatig 

bouwvlak zonder dat er sprake is van een functionele binding tussen woning en het 

(agrarisch) bedrijf;

1.66  recreatiewoning:

een gebouw bestemd voor verblijfsrecreatie / weekendrecreatie ten dienste van 

gebruikers die hun hoofdverblijf / eerste woning elders hebben, met dien verstande 

dat:

gebruik uitsluitend is toegestaan tussen 15 maart en 31 oktober; 

de maximaal aaneengesloten termijn van gebruik als recreatiewoning niet meer 

mag bedragen dan 4 maanden; 

permanente bewoning niet is toegestaan;

1.67  seizoenarbeiders:

werknemers die in een periode van grote arbeidsbehoefte gedurende enkele 

maanden op een agrarisch bedrijf werkzaam zijn;

1.68  seksinrichting:

een inrichting, bestaande uit een of meer voor publiek toegankelijke besloten 

ruimten, waarin bedrijfsmatig of op een daarmee vergelijkbare wijze, seksuele 

handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch-pornografische aard 

plaatsvinden; onder een hiervoor bedoelde inrichting worden in elk geval verstaan: 

een bordeel, seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, parenclub en erotische 

massagesalon, al of niet in combinatie met elkaar;
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1.69  teeltondersteunende kas:

een agrarisch bedrijfsgebouw waarvan de wanden en het dak voornamelijk bestaan 

uit glas of een ander lichtdoorlatend materiaal en dat dient voor de productie van 

gewassen onder geconditioneerd klimaatomstandigheden;

1.70  teeltondersteunende voorzieningen, niet zijnde kassen:

voorzieningen die toegepast worden om de teelt van groente, fruit, bomen of 

potplanten te bevorderen en te beschermen, zoals hagelnetten, stellingen en 

regenkappen, niet zijnde teeltondersteunende kassen; 

1.71  ter zake deskundige:

de saab of een andere door het bevoegd gezag aangewezen deskundige;

1.72  veldschuur:

een solitaire schuur / stal in het agrarisch gebied die dient als opslag / stalling ten 

behoeve van het agrarisch bedrijf en / of agrarische activiteiten en als zodanig is 

aangeduid;

1.73  vereveningseffect:

toename van stikstofemissie binnen een inrichting terwijl binnen een of meerdere 

andere inrichting(en), al dan niet in hetzelfde plangebied, een afname van de 

stikstofemissie plaatsvindt zodat de totale stikstofdepositie op een voor stikstof 

overbelast Natura 2000 - gebied ten opzichte van de voor het betreffende gebied 

relevante referentiedatum aantoonbaar niet toeneemt, of door de initiatiefnemer 

wordt aangetoond dat er concreet zicht is op het verkrijgen van een vergunning in 

het kader van de Natuurbeschermingswet, dan wel indien aangetoond wordt dat de 

toename past binnen, bij of krachtens de Natuurbeschermingswet opgestelde 

regels;

1.74  voorgevellijn:

de lijn waarin de voorgevel van het hoofdgebouw is gelegen alsmede het verlengde 

daarvan, met dien verstande dat: 

bij gesplitste (monumentale) woningen van voor 1940 de oorspronkelijke 

voorgevel als voorgevel(rooi)lijn wordt aangehouden, tenzij in een specifiek 

geval anders is vastgelegd; 
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1.75  voorgevelrooilijn:

de grens van het bouwvlak die gericht is naar de weg en waarop de bebouwing is 

georiënteerd;

1.76  woongebouw:

een gebouw waarin meerdere wooneenheden gevestigd zijn;

1.77  woonruimte:

een besloten ruimte, die al dan niet tezamen met één of meer andere ruimten, 

bestemd is voor de bewoning door één huishouden.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  afstand tot de zijdelingse perceelsgrens:

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  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  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  breedte, diepte c.q. lengte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse hoofdgevelvlakken en/of de harten van 

gemeenschappelijke scheidingsmuren;

2.6  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  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;

  Regels     207

 



 

2.8  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

3.1            Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

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

aanduiding:

1. 'specifieke vorm van agrarisch - griendhandel' tevens een griendhandel is 

toegestaan;

b. hobbymatige grondgebonden agrarische activiteiten;

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

'maximum aantal wooneenheden',

d. aan-huisgebonden-beroepen en bedrijven;

e. kleinschalig kamperen;

f. de huisvesting van seizoensarbeiders, tenzij anders is aangeduid ter plaatse van 

de aanduiding 'permanente huisvesting seizoensarbeiders'.

g. bed and breakfast;

h. dagrecreatie;

i. tuinen, erven en verhardingen;

j. parkeervoorzieningen;

k. groenvoorzieningen;

l. nutsvoorzieningen;

m. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

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 
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bedragen dan 2 m.

3.2.2  Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen:

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. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;

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

ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' anders is 

weergegeven;

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

3.2.3  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', 

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 m 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 m 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.

3.2.4  Aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij bedrijfswoningen 

gelden de volgende bepalingen:

a. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak 
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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. De bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 5 m, tenzij 

anders staat aangegeven.

f. 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:

1. de oppervlakte niet meer mag bedragen dan maximaal 6 m²;

2. de diepte niet meer mag bedragen dan 1,5 m;

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

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

3.2.5  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen het bouwvlak

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen het bouwvlak 

gelden de volgende bepalingen:

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 sleufsilo's mag niet meer bedragen dan 2 m.

d. De bouwhoogte van mestsilo's mag niet meer bedragen dan 5 m.

e. De bouwhoogte van torensilo's en installaties mag niet meer bedragen dan 12 m.

f. De bouwhoogte van energievoorzieningen ten behoeve van 

glastuinbouwbedrijven mag niet meer bedragen dan 12 m.

g. De bouwhoogte van hagelnetten mag niet meer bedragen dan 6 m.

h. De bouwhoogte van overige teeltondersteunende voorzieningen mag niet meer 

bedragen dan 3 m.

3.2.6  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten het bouwvlak

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten het bouwvlak 

gelden de volgende bepalingen:

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.
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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.

3.2.7  Paardenbakken

Voor het bouwen van paardenbakken gelden de volgende bepalingen:

a. Paardenbakken zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak.

b. De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 800 m2.

c. In afwijking van het bepaalde onder a mag de oppervlakte ter plaatse van de 

aanduiding 'paardenhouderij' niet meer bedragen dan 1.200 m2.

d. Lichtmasten zijn niet toegestaan.

3.3  Afwijken van de bouwregels

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

a. het bepaalde in 3.2.1 onder a voor het bouwen van hulpgebouwen ten behoeve 

van hobbymatige grondgebonden agrarische activiteiten 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 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.

c. het bepaalde in 3.2.2 onder a voor het bouwen van veldschuren buiten het 

bouwvlak onder de volgende voorwaarden:
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1. het aantal veldschuren mag niet meer bedragen dan één per hectare;

2. de afstand van het hulpgebouw de veldschuur 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.

d. het bepaalde in 3.2.2 onder e voor een uitbreiding / wijziging van meer dan 120% 

van de bestaande oppervlakte, onder de volgende voorwaarden:

1. uitbreiding/wijziging mag alleen plaatsvinden binnen het bouwvlak;

2. de stikstofemissie vanuit het betreffende bedrijf neemt niet toe, tenzij 

sprake is van:

3. een bestaand gebruik zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet;

4. bestaande activiteiten die stikstofemissie veroorzaken en vergund zijn;

5. bestaande activiteiten waarvoor een vergunning op grond van de 

Natuurbeschermingswet is verleend;

6. een vereveningseffect, zoals bedoeld in artikel 1.

e. het bepaalde in 3.2.2 onder 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.

f. het bepaalde in 3.2.3 onder b en c voor een goothoogte tot maximaal 7 m en een 

bouwhoogte tot maximaal 8 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.

g. het bepaalde in 3.2.4 voor de bouw van teeltondersteunende kassen tot een 

maximale oppervlakte van 1.500 m2.

h. het bepaalde in 3.2.4 voor de bouw van teeltondersteunende kassen ten 

behoeve van boomteelt tot een maximale oppervlakte van 2.500 m2.

i. het bepaalde in 3.2.8 ten behoeve van de bouwhoogte van torensilo's, 

installaties en nergievoorzieningen tot maximaal 15 m.

j. het bepaalde in 3.2.9 onder a ten behoeve van kuilvoerplaten en mestzakken 

buiten het bouwvlak tot maximaal 500 m2, mits:

1. de mestzakken en kuilvoerplaten worden aangelegd aansluitend aan het 
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bouwvlak;

2. aangetoond is dat het aanleggen van kuilvoerplaten en mestzakken niet 

mogelijk is binnen het bouwvlak;

3. 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.

k. het bepaalde in 3.2.10 ten behoeve van de bouw van paardenbakken aansluitend 

aan het bouwvlak, dan wel aan de bestemming 'Wonen', onder de volgende 

voorwaarden:

1. de afstand van de paardenbak tot de bedrijfswoning mag niet meer bedragen 

dan 40 m;

2. de afstand van de paardenbak tot woningen van derden mag niet minder 

bedragen dan 40 m;

3. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 800 m2, met dien verstande dat 

de oppervlakte ter plaatse van de aanduiding 'paardenhouderij' niet meer 

bedragen dan 1.200 m2;

4. lichtmasten zijn niet toegestaan;de hoogte van erf- en terreinafscheidingen 

ten behoeve van paardenbakken mag niet meer bedragen dan 1,5 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, met uitzondering van bedrijfswoningen ter plaatse 

van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - plattelandswoning';

f. mestverwerking;

g. grootschalige opslag van aardoliehoudende vloeistoffen of schadelijke stoffen.
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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 bepalingen 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. In afwijking van het bepaalde onder a zijn ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van recreatie' niet meer standplaatsen toegestaan dan 25 

standplaatsen.

c. Binnen het bouwvlak is maximaal 75 m2 aan sanitaire voorzieningen toegestaan.

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  Huisvesten van seizoensarbeiders in bedrijfsgebouwen

Ter plaatse van de aanduiding 'permanente huisvesting seizoensarbeiders' moet 

worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. De voor bewoning ingerichte gebouwen mogen uitsluitend worden gebruikt 
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voor het bedrijfsmatig verschaffen van nachtverblijf aan werknemers binnen het 

teeltseizoen die binnen het bedrijf waar ze gehuisvest zijn werkzaamheden 

verrichten.

b. het aantal seizoensarbeiders en de oppervlakte ten behoeve van de huisvesting 

van seizoensarbeiders mag niet meer bedragen dan bestaand.

c. Er mag geen sprake zijn van zelfstandige bewoning dan wel zelfstandige 

wooneenheden.

3.4.6  Opslag van griendhout 

Binnen de functieaanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - griendhandel mag de 

opslaghoogte van Griendhout niet meer bedragen dan 4 meter.

3.4.7  Evenementen

Evenementen zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden:

a. Evenementen zijn niet toegestaan ter plaatse van de EHS op gronden binnen de 

dubbelbestemming 'Waterstaat - Uiterwaardgebied'.

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

Voor maneges zijn per jaar maximaal 2 evenementen toegestaan.

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

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

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

f. 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 niet leidt tot een onaanvaardbare 

parkeerdruk.
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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'.
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3.5.2  Afwijken kleinschalig kamperen

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

artikel 3.4.5 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 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.

3.5.4  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 
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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 een niet-agrarisch bedrijf

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen ten 

behoeve van de omschakeling naar een niet-agrarisch bedrijf, waarbij moet worden 

voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. Wijziging is uitsluitend toegestaan ter plaatse van het bouwvlak.

b. Wijziging is niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - 

regionaal cluster glastuinbouw'.

c. Voor niet agrarische functies wordt het bestemmingsvlak verkleind tot 5.000 m².

d. De oppervlakte aan bebouwing voor niet agrarische functies mag niet meer 

bedragen dan 500 m² , met uitzondering van:

1. wijziging ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - oeverwal - stroomrug', 

waarbij de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 750 m² .

2. niet agrarische functies in de vorm van recreatie waarbij de oppervlakte ter 

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

mag bedragen dan 750 m² ;

3. niet agrarische functies in de vorm van zorgfuncties niet meer mag bedragen 

dan 250 m² en ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - oeverwal - 

stroomrug' niet meer dan 375 m² ;

4. niet agrarische functies in de vorm van statische opslag niet meer mag 
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bedragen dan 500 m² vermeerderd met 75% van de bestaande opstallen en 

ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - oeverwal - stroomrug' 750 m² 

vermeerderd met 75% van de bestaande opstallen.

e. Overtollige bebouwing, met uitzondering van monumentale bebouwing en 

cultuurhistorisch waardevolle bebouwing dient te worden gesloopt.

f. In afwijking van het bepaalde onder d mag het geheel aan bestaande 

bedrijfsgebouwen worden gebruikt ten behoeve van semi-agrarische 

bedrijvigheid.

g. In afwijking van het bepaalde onder d mag voor iedere 5.000 m² aan gesloopte 

kassen 125 m² aan nieuwe bedrijfsgebouwen worden gebouwd, waarbij het 

totaal aan nieuw te bouwen bedrijfsgebouwen niet meer mag bedragen dan 500 

m² .

h. Buitenopslag is niet toegestaan.

i. Bedrijvigheid is uitsluitend toegestaan in de milieucategorieën 1 en 2 conform 

de Staat van bedrijfsactiviteiten.

j. In afwijking van het bepaalde onder i is bedrijvigheid in een hogere 

milieucategorie toegestaan mits het bedrijf niet meer milieuhinder veroorzaakt 

dan het bestaande bedrijf.

k. Er is geen hinder voor omliggende (bedrijfs)woningen en bedrijven.

l. Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van 

het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte 

veroorzaken.

m. De wijziging gaat gepaard met een landschappelijke inpassing op basis van een 

door het bevoegd gezag goedgekeurd erfbeplantingsplan.

3.6.3  Wijziging naar wonen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd deze bestemming te wijzigen in de 

bestemming 'Wonen', waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. De agrarische gronden mogen niet gelegen zijn in een glasconcentratiegebied ter 

plaatse van een overige zone – regionaal cluster glastuinbouw'; .

b. Het agrarisch bedrijf ter plaatse is beëindigd en agrarisch hergebruik is 

redelijkerwijs niet mogelijk.

c. De wijziging dient aanvaardbaar te zijn uit een oogpunt van een milieuhygiënisch 

verantwoord woon- en leefklimaat.

d. De agrarische bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen 

agrarische bedrijven mogen niet worden beperkt.

e. Het aantal woningen mag niet toenemen, met dien verstande dat de inhoud per 
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woning niet meer mag bedragen dan 750 m3.

f. De oppervlakte aan aan- uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer bedragen 

dan 150 m² .

g. Overtollige bebouwing, met uitzondering van monumentale bebouwing, dient 

te worden gesloopt. In bijzondere gevallen is het college bevoegd om bij een 

fraai ensemble in goede bouwkundige staat en binnen een verantwoorde 

stedenbouwkundige opzet (naar het oordeel van een ter zake deskundige) een 

groter oppervlak aan te handhaven bebouwing toe te staan, mits daar een goede 

bestemming (gebuik) voor zal zijn.

h. In afwijking van het bepaalde onder d e mag per 100 m² aan gesloopte 

bedrijfsgebouwen 40 m3 toegevoegd worden aan de inhoud van de woning, 

waarbij de inhoud van de woning maximaal 1.200 m3 mag bedragen.

i. In afwijking van het bepaalde onder e f mag per 500 m2 aan gesloopte 

bedrijfsgebouwen of per 1.000 m² aan gesloopte kassen 100 m² extra aan nieuwe 

bijgebouwen worden opgericht, waarbij de totale oppervlakte aan bijgebouwen 

maximaal 500 m² mag bedragen.

j. Er dient te worden voorzien in een passende landschappelijke inpassing op basis 

van een door burgemeester en wethouders goedgekeurd beplantingsplan.

k. Er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van Artikel 5 Wonen.

3.6.4  Wijziging naar wonen ten behoeve van plattelandswoning

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door toevoeging van 

de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - plattelandswoning'. Deze 

wijzigingsbevoegdheid mag uitsluitend worden toegepast onder de volgende 

voorwaarden:

a. De voormalige agrarische bedrijfswoning mag niet gelegen zijn in een 

landbouwontwikkelingsgebied of een glasconcentratiegebied ter plaatse van 

een overige zone – regionaal cluster glastuinbouw'; .

b. De agrarische bestemming blijft gehandhaafd.
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Artikel 4  Groen Landschapselement

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen - Landschapselement' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. behoud, herstel en/of ontwikkeling van het groen en de bijbehorende 

groenvoorzieningen;

b. behoud, herstel en ontwikkeling van de aanwezige natuur- en 

landschapswaarden, inclusief de bijbehorende abiotische waarden;

c. behoud van (onverharde) paden, wegen en parkeervoorzieningen;

d. behoud en herstel van geïsoleerde wateren zoals vennen en poelen;

e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

f. extensief recreatief medegebruik.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 

bepalingen

a. Voor het bouwen van kleinschalige bouwwerken ten behoeve van bos-, groen 

en/of natuurbeheer gelden de volgende voorwaarden:

1. de hoogte mag niet meer bedragen dan 4 m;

2. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 16 m²;

3. het aantal kleinschalige bouwwerken mag niet meer bedragen dan 1 per 1,5 

ha.

b. De hoogte van eenvoudige voorzieningen voor extensief recreatief 

medegebruik, zoals informatieborden, picknickplekken, banken en afvalbakken, 

mag niet meer bedragen dan 3 m.

c. De hoogte van erf- en terreinafscheiding mag niet meer bedragen dan 1 m.

4.2.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijken van het 

bepaalde in 10.2.1 voor het bouwen van hulpgebouwen, onder de volgende 

voorwaarden:

a. Het bouwen moet ten dienste zijn van de bestemming.

b. Het bevoegd gezag dient schriftelijk advies te hebben ingewonnen bij een 
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onafhankelijke natuur- en landschapsdeskundige met betrekking tot de vraag of 

de aanwezige landschappelijke waarden, natuurwaarden en/of hydrologische 

waarden door het verlenen van de afwijking niet onevenredig c.q. onherstelbaar 

worden aangetast.

4.2.4  Afwijken ten behoeve van bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijken van het 

bepaalde in 4.2.2 voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde, onder 

de volgende voorwaarden:

a. Het bouwen moet ten dienste zijn van de bestemming.

b. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer 

bedragen dan 5 m.

c. Het bevoegd gezag dient schriftelijk advies te hebben ingewonnen bij een 

onafhankelijke natuur- en landschapsdeskundige met betrekking tot de vraag of 

de aanwezige landschappelijke waarden, natuurwaarden en/of hydrologische 

waarden door het verlenen van de afwijking niet onevenredig c.q. onherstelbaar 

worden aangetast.

4.2.5  Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met betrekking tot deze bestemming wordt in ieder geval 

begrepen het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor:

a. Het opslaan, storten of bergen van materialen.

b. Verblijfsrecreatie (kamperen).

4.2.6  Voorwaardelijke verplichting: Landschappelijke inpassing 

a. De voorgenomen toevoeging van bedrijfswoning en bedrijfsgebouw aan de 

Paalgraaf 11 is uitsluitend toegestaan, indien binnen 6 maanden na de start van 

de bouwwerkzaamheden de landschappelijke inpassing is aangelegd en 

vervolgens duurzaam in stand wordt gehouden overeenkomstig het 

erfbeplantingsplan zoals opgenomen in  Bijlage 1 bij de regels.

b. De voorgenomen bestemmingswijziging naar 'Wonen' van het perceel 

Meikampgraaf 7 is uitsluitend toegestaan, indien binnen 6 maanden na wijziging 

de landschappelijke inpassing is aangelegd en vervolgens duurzaam in stand 

wordt gehouden overeenkomstig het erfbeplantingsplan zoals opgenomen in  

Bijlage 2 bij de regels.

c. Onder 'beplantingsplan' wordt in deze planregels verstaan de Landschappelijk 

inpassingsplan Paalgraaf 11 en  Landschappelijk inpassingsplan Meikampgraaf 7, 

met bijbehorende beplantingsplannen, opgenomen als Bijlage 1 en Bijlage 2 bij 

de regels.
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4.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden

4.3.1  Omgevingsvergunning

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het 

bevoegd gezag binnen deze bestemming de volgende werken en werkzaamheden 

uit te voeren of te laten uitvoeren:

a. Het verlagen, vergraven, ophogen, egaliseren, diepploegen en/of diepwoelen 

van de bodem van meer dan 100 m3 of op een diepte van meer dan 0,40 m onder 

maaiveld.

b. Het uitvoeren van heiwerken of het anderszins indringen van voorwerpen in de 

bodem.

c. Het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten, of anderszins herprofileren 

van waterlopen, sloten en greppels.

d. De aanleg van drainage ongeacht de diepte tenzij het gaat om het vervangen een 

reeds bestaande drainage.

e. Het verlagen van de waterstand anders dan door middel van het graven van 

sloten of het toepassen van drainagemiddelen.

f. Het verwijderen van onverharde wegen/paden, alsmede het 

aanleggen/verharden van wegen/paden, dan wel het aanbrengen van andere 

niet omkeerbare oppervlakteverhardingen groter dan 100 m².

4.3.2  Uitzonderingen

Het in 4.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden 

welke:

a. Het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte 

betekenis zijn.

b. Krachtens een verleende vergunning reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens 

een verleende vergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van 

het van kracht worden van dit plan.

4.3.3  Toelaatbaarheid

De in 4.3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend:

a. indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en 

de ontwikkeling van de betrokken bos-, groen- en/of natuurwaarden, inclusief 

de bijbehorende abiotische waarden.

b. Alvorens te beslissen over het verlenen van een omgevingsvergunning wint het 

bevoegd gezag advies in bij het waterschap, voor zover de afweging mede 
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betrekking heeft op hydrologische waarden.
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Artikel 5  Wonen

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen;

b. aan-huis-verbonden beroepen;

c. bed and breakfast;

d. kleinschalig kamperen;

e. tuinen, erven en verhardingen;

f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

5.2  Bouwregels

5.2.1  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

a. Indien een bouwvlak is opgenomen, mag het hoofdgebouw uitsluitend binnen 

het bouwvlak worden gebouwd.

b. Het aantal hoofdgebouwen per bestemmingsvlak mag niet meer bedragen dan 

één;

c. De inhoud van een woning mag niet meer bedragen dan 750 m³, tenzij anders is 

aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum volume (m3)'.

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;

f. De afstand van woningen tot de as van de openbare weg mag niet minder 

bedragen dan 15 m, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 

‘specifieke bouwaanduiding – afwijkende afstand’ de afstand niet minder mag 

bedragen dan 10 m.

g. De afstand tot de perceelsgrenzen mag niet minder bedragen dan 3 m. Indien de 

bestaande afstand minder bedraagt dan 3 m, geldt deze afstand als minimale 

afstand.

5.2.2  Aan- en uitbouwen en bijgebouwen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende 

bepalingen:

a. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen op een afstand van ten minste 3 m 
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achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd, met dien 

verstande dat aanbouwen uitsluitend binnen het bouwvlak mogen worden 

gebouwd indien een bouwvlak aangegeven;

b. Indien een aanduiding 'bijgebouwen' is opgenomen zijn de bijgebouwen 

uitsluitend toegestaan ter plaatse van die aanduiding;

c. De maximale gezamenlijke oppervlakte van aan- uitbouwen en bijgebouwen 

mag niet meer bedragen dan 150 m², met dien verstande dat ter plaatse van de 

aanduiding 'maximum oppervlakte (m2)' de maximum oppervlakte aan 

bijgebouwen niet meer mag bedragen dan is aangegeven.

d. de maximale goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van 

de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is 

aangegeven.

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

f. 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:

1. de oppervlakte niet meer mag bedragen dan maximaal 6 m²;

2. de diepte niet meer mag bedragen dan 1,5 m;

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

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

5.2.3  Bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 

bepalingen:

a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het 

bouwvlak worden gebouwd.

b. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, achter de 

voorgevellijn mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien verstande dat:

1. de bouwhoogte van pergola's niet meer dan 2,5 m mag bedragen;

2. de bouwhoogte van overkappingen niet meer dan 2,5 m mag bedragen;

3. de bouwhoogte van kinderspeelwerktuigen niet meer dan 3 m mag 

bedragen;

4. de bouwhoogte van verlichtingsarmaturen, antennes en vlaggenmasten niet 

meer dan 5 m mag bedragen;

c. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, vóór de voorgevellijn 

mag niet meer dan 1 m bedragen, met dien verstande dat:

1. de bouwhoogte van pergola's niet meer dan 2,5 m mag bedragen;
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2. de bouwhoogte van verlichtingsarmaturen, antennes en vlaggenmasten niet 

meer dan 5 m mag bedragen.

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

5.2.4  Paardenbakken

Voor het bouwen van paardenbakken gelden de volgende bepalingen:

a. De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 800 m² .

b. Lichtmasten zijn niet toegestaan.

c. De hoogte van erf- en terreinafscheidingen ten behoeve van paardenbakken 

mag niet meer bedragen dan 1,5 m

5.3  Specifieke gebruiksregels

5.3.1  Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen:

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

b. het gebruik van bijgebouwen bij een woning als zelfstandige woningen en als 

afhankelijke woonruimte.

5.3.2  Aan-huis-verbonden beroepen

Binnen de bestemming 'Wonen' is de uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen 

toegestaan als nevengeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende 

bepalingen 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. Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van 

het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte 

veroorzaken.

c. Detailhandel is niet toegestaan.

d. De activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.

5.3.3  Bed and Breakfast

Bed and breakfast is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

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

bestaande woning.

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 .
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d. In afwijking van het bepaalde onder a en c zijn ter plaatse van de aanduiding 'bed 

& breakfast' in het bijgebouw niet meer bed & breakfast-eenheden toegestaan 

dan het bestaande vergunde aantal eenheden.

e. De woonfunctie van de woning blijft behouden.

f. Parkeren geschiedt op eigen terrein.

5.3.4  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

5.4  Afwijken van de gebruiksregels

5.4.1  Afwijken mantelzorgvoorzieningen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het 

bepaalde in 4.3.1 onder b 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 een 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.

5.4.2  Aan huis verbonden bedrijven

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het bepaalde in 

4.3.2 ten behoeve van voor het toestaan van lichte bedrijvigheid als nevengeschikte 

activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen 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. Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van 

het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte 
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veroorzaken.

c. Detailhandel is niet toegestaan.

d. 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.

e. De activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.
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Artikel 6  Waarde - Archeologie 3

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen terreinen zijn, naast andere 

bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van archeologische waarden.

6.2  Bouwregels

a. Op deze terreinen mogen ten behoeve van de in artikel 28.1 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.

6.3  Afwijken van de bouwregels

a. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken 

van het bepaalde in 28.2 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 in sub 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.
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6.4  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;

4. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en daarmee verband 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 
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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 7  Waarde - Archeologie 4

7.1  Bestemmingsomschrijving

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 8  Anti-dubbeltelregel

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 9  Algemene bouwregels

9.1  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.

9.2  Bebouwingspercentages

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.
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Artikel 10  Algemene gebruiksregels

10.1  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.

10.2  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 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 
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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.

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 aanduidingsregels

12.1  Overige zone - open landschap

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone - open landschap' zijn de 

gronden, naast de voor die gronden aangewezen bestemmingen, tevens bestemd 

voor de instandhouding van de openheid van het gebied:

a. ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone - open landschap' zijn 

boomkwekerijen en boomgaarden niet toegestaan;

b. ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone - open landschap' is het 

aanleggen en planten van bomen of hoogopgaande beplanting niet toegestaan;

c. het onder b vervatte verbod is niet van toepassing op werken en 

werkzaamheden welke:

1. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van 

ondergeschikte betekenis zijn;

2. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds 

mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit 

plan.

d. Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde onder b, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het 

behoud, het herstel en de ontwikkeling van landschappelijke waarden en de 

natuurwaarden van de gronden.
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Artikel 13  Algemene wijzigingsregels

13.1  Wijzigen Waarde - Archeologie 1/2/3/4

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen door:

a. de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie 1', '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.

13.2  Wijziging van de aanduiding 'open landschap'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door de aanduiding 

'open landschap' te verwijderen, waarbij moet worden voldaan aan de volgende 

voorwaarden:

a. de landschappelijke situatie ter plaatse aanleiding geeft om de zonering aan te 

passen;

b. over de wijziging wordt een ter zake deskundige om advies gevraagd.
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Artikel 14  Overige regels

14.1  Verwijzing naar andere wettelijke regelingen

Waar in dit plan wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, wordt geduid op 

de regelingen zoals die luidden op het tijdstip van de terinzagelegging van het 

ontwerp van het bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 15  Overgangsrecht

15.1  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.

15.2  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 
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overgangsbepalingen van dat plan.

15.3  Persoonsgebonden overgangsrecht

a. Uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - 

persoonsgebonden overgangsrecht 1' is het gebruik van gebouwen voor het 

verblijf ten behoeve van werkzaamheden voor de land- en tuinbouw toegestaan, 

met dien verstande dat de bevoegdheid daartoe is beperkt tot de persoon die op 

het moment van inwerkingtreding van dit plan als hoofdgebruiker van het 

gebouw in de Gemeentelijke Basisadministratie staat ingeschreven, zulks met 

inbegrip van de persoon of personen die tot zijn huishouden behoren.

b. Uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - 

persoonsgebonden overgangsrecht 2' is het gebruik van gronden en of 

gebouwen voor de stalling van maximaal 3 vrachtwagens toegestaan, met dien 

verstande dat de bevoegdheid daartoe is beperkt tot de persoon die op het 

moment van inwerkingtreding van dit plan als hoofdgebruiker van het gebouw in 

de Gemeentelijke Basisadministratie staat ingeschreven, zulks met inbegrip van 

de persoon of personen die tot zijn huishouden behoren.

c. Uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 

persoonsgebonden overgangsrecht' is het gebruik van recreatiewoningen ten 

behoeve van wonen toegestaan, met dien verstande dat de bevoegdheid 

daartoe is beperkt tot de persoon die op het moment van inwerkingtreding van 

dit plan als hoofdbewoner van de woning in de Gemeentelijke 

Basisadministratie staat ingeschreven, zulks met inbegrip van de persoon of 

personen die tot zijn huishouden behoren.
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Artikel 16  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Buitengebied 

Neerijnen, herziening Meikampgraaf 7 en Paalgraaf 11 te Hellouw'.

Bijlagen
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Bijlage 1  Beplantingsplan Paalgraaf 11
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Bijlage 2  Beplantingsplan 
Meikampgraaf 7
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