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1.

INLEIDING

1.1

Aanleiding

Aan de Kweldamweg 8-10 in Sliedrecht is een agrarisch bedrijf gevestigd. De eigenaar heeft
het voornemen het bestaande (vergunde) agrarisch bedrijfscentrum voor een paardenfokkerij
met circa 150 paarden niet ouder dan 3 jaar uit te breiden met een boerderij/bakkerij met als
nevenactiviteiten het houden van circa 40 koeien, 25 pinken en kalveren en 30 schapen op
voornoemde planlocatie. Voorts worden maximaal 400 kippen gehouden met voldoende vrije
uitloop. De
Deze
ze planontwikkeling is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan
"Buitengebied", omdat het bouwvlak van het agrarisch bouwblok wordt overschreden. Mitsdien
is een herziening van het bestemmingsplan nodig om medewerking te kunnen verlenen aan de
beoogde planontwikkeling. Dit bestemmingsplan maakt een uitbreiding van het bouwvlak ten
behoeve van de gevraagde (neven)activiteiten juridisch planologisch mogelijk.

1.2

Ligging plangebied

Het plangebied ligt aan de Noordkant van de A15, boven Sliedrecht in de randen van de
Alblasserwaard. Het perceel ligt aan de Kweldamweg, een weg in het buitengebied van
Sliedrecht die verschillende moderne agrarische bedrijven en een groenbeheerbedrijf ontsluit.
Aan de zuidkant van het kavel loopt de Kweldamweg. Ten zuiden hiervan ligt het open weiland
tot de spoorbaan en A15 met daarachter de bebouwde kom van Sliedrecht. Aan de westkant
ligt op enige afstand een ander agrarisch bedrijf. Naar het oosten en noorden is er het open
weiland met in de verte het lintdorp Wijngaarden (2km). Het zicht op open weiland wordt
beïGOEH>= =HHKMP >> AHH@LI: GGBG@LMK: <U b
L

Figuur 1: Plattegrond pla
langebied en omgeving.
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1.3

Vigerend bestemmingsplan

Voor het betreffende plangebied geldt het volgende bestemmingsplan:
Bestemmingsplan
Bestemmingsplan {>j^iZc\ZW^ZY|

Raadsbesluit
26 juni 2013

ABR Raad van State

In het vigerende bestemmingsplan heeft het plangebied => ; >LM>F F BG@ _ Agrarisch` Deze
gronden zijn bestemd voor agrarisch gebruik van gronden, grondgebonden veehouderijen en
bedrijfsmatige nevenactiviteiten. Binnen het bouwvlak zijn agrarische bedrijfsgebouwen
toegestaan. Ter plaatse is één bedrijfswoning toelaatbaar.
De planontwikkeling is hiermee in strijd, omdat de bouw- en gebruiksvoorschriften van het
bestemmingplan (gedeeltelijk) worden overschreden. (Het bouwvlak wordt vergroot en er
vinden ook agrarisch aanverwante activiteiten plaats.) Momenteel staan op het bestaande
bouwvlak twee bedrijfswoningen. Deze zullen opnieuw positief worden bestemd.

1.4

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt het beleidskader uiteengezet. Hierin wordt het voor ditit bestemmingsplan
relevante rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft
de huidige situatie en geeft een planbeschrijving van de nieuwe toestand. Het vierde hoofdstuk
omvat de omgevingsaspecten, waaronder ook de watertoets. Ook uitvoeringsaspecten worden
hier beschreven. In hoofdstuk 5 wordt de keuze voor de planmethodiek nader toegelicht. Het
zesde hoofdstuk is gewijd aan de uitvoerbaarheid. Hier wordt met name ingegaan op de
uitkomsten van de inspraak en het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Luchtfoto plangebied (in rode rechthoek) en omgeving (bron Google Earth).
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2.

BELEIDSKADER

2.1

Rijksbeleid

2.1.1
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012)
Op 22 november 2011 heeft de Tweede Kamer de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
(SVIR) met bijbehorende stukken aangenomen. De Minister van Infrastructuur en Ruimte heeft
op 13 maart 2012 het vaststellingsbesluit zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) ondertekend. Daarmee is het nieuwe
ruimtelijke en mobiliteitsbeleid zoals uiteengezet in de SVIR van kracht geworden. De
structuurvisie bevat een concrete, bondige actualisatie van het mobiliteit- en ruimtelijke
ordeningsbeleid. Dit nieuwe beleid vervangt de Nota Mobiliteit, de Nota Ruimte en de
structuurvisie Randstad 2040. De structuurvisie heeft betrekking op:
( rijksverantwoordelijkheden voor basisnormen op het gebied van milieu, leefomgeving,
water)veiligheid en het beschermen van unieke ruimtelijke waarden;
( rijksbelangen met betrekking tot (inter)nationale hoofdnetten voor mobiliteit en energie;
( rijksbeleid voor ruimtelijke voorwaarden die bijdragen aan versterking van de economische
structuur.
Bij deze aanpak hanteert het Rijk een filosofie die uitgaat van vertrouwen, heldere
verantwoordelijkheden, eenvoudige regels en een selectieve rijksbetrokkenheid. Zo laat het Rijk
de verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen verstedelijking en groene ruimte op
regionale schaal over aan provincies. Daarmee wordt bijvoorbeeld het aantal regimes in het
landschaps- en natuurdomein fors ingeperkt. Daarnaast wordt (boven)lokale afstemming en
uitvoering van verstedelijking overgelaten aan (samenwerkende) gemeenten binnen provinciale
D: =>KL !EE>>G BG => LM>=>EBC
D> K>@BHb
L KHG= => F : BGIHKML !F LM>K=: F <:  >G 2 HMM>K=: F <: 
zal het Rijk afspraken maken met decentrale overheden over de programmering van
verstedelijking. Overige sturing op verstedelijking zoals afspraken over percentages voor
binnenstedelijk bouwen, Rijksbufferzones en doelstellingen voor herstructurering laat het Rijk
EHL / F SHK@ONE=B@ KNBF M>@>; KNBD M> ; >OHK=>K>G G>>F MA>M2 BC
D >GD>E GH@ >>G aE: ==>KbOHHK
=NNKS: F > O>KLM>=>EBC
DBG@ HI @>; : L>>K= HI => a3 %2 -E: ==>Kb ( B>K=HHKG>>F Mde bestuurlijke
druk af en ontstaat er ruimte voor regionaal maatwerk.
2.1.2
AMvB Ruimte (2011)
De inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (afgekort Wro) op 1 juli 2008 heeft
gevolgen voor de doorwerking van het nationale ruimtelijke beleid. Totdat de Wro in werking
was getreden werd het geldende rijksbeleid vastgelegd in Planologische Kernbeslissingen
(PKB's). Sinds 1 juli 2008 zijn deze documenten alleen nog bindend voor het Rijk en niet meer
voor andere overheden. Het Rijk kiest ervoor om het deel van het ruimtelijk beleid dat bedoeld
is bindend te zijn voor andere overheden, ook onder de Wro te borgen. De Wro geeft daarvoor
het Rijk de beschikking over het instrument Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).
De AMvB is het inhoudelijke beleidskader van de rijksoverheid waaraan bestemmingsplannen
van gemeenten moeten voldoen. Dat betekent dat de AMvB regels geeft over bestemmingen en
het gebruik van gronden en zich primair richt tot de gemeente. Daarnaast kan de AMvB aan de
gemeente opdragen om in de toelichting bij een bestemmingsplan bepaalde zaken uitdrukkelijk
te motiveren. Deze algemene regels bewerkstelligen dat nationale ruimtelijke belangen
doorwerken tot op lokaal niveau. Inhoudelijk kan het daarbij gaan om nationale belangen die
samenhangen met het beschermen van ruimtelijke functies zoals natuur in de ecologische
hoofdstructuur (EHS) of met het vrijwaren van functies, bijvoorbeeld kapitaalintensieve functies
in gebieden waar rivierverruiming noodzakelijk is.
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (afgekort Barro) bevat een beperkt aantal
beslissingen van wezenlijk belang (13 nationale belangen) uit de nieuwe Structuurvisie. Voor
deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 13
belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. Het Besluit algemene regels ruimtelijke
ordening en de hierbij behorende ministeriële regeling zijn op 30 december 2011 in werking
getreden. Op 1 oktober 2012 is het besluit aangevuld met voorschriften voor de andere
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beleidskaders uit de SVIR, het Nationaal Waterplan en het Derde Structuurschema
Elektriciteitsvoorziening. Het gaat hierbij om onder andere de hier relevant zijnde onderwerpen:
( rijksvaarwegen;
( hoofdwegen en hoofdspoorwegen;
( ecologische hoofdstructuur (EHS).
Het kabinet heeft de keuze voor deze onderwerpen gemaakt in de Structuurvisie Infrastructuur
en Ruimte. Door de nationale belangen vooraf in bestemmingsplannen te borgen, wordt met het
Barro bijgedragen aan versnelling van de besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen en
vermindering van de bestuurlijke drukte.
Conclusie
In het Barro is een aantal algemene regels opgenomen, welke doorwerking hebben op
provinciaal en gemeentelijk beleid. Met deze planontwikkeling zijn geen rijksbelangen gemoeid
als genoemd in het Barro.

2.2

Provinciaal beleid

2.2.1
Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland, Visie op Zuid-Holland (2010)
Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben naar aanleiding van de inwerkingtreding van de
Wet ruimtelijke ordening voor de hele provincie een integrale Structuurvisie, genaamd Visie op
Zuid-Holland, op 2 juli 2010 vastgesteld. Deze is in de plaats gekomen van de bestaande
streekplannen. Voor dit plangebied is dat het streekplan Zuid-Holland Zuid. In deze visie
beschrijft de provincie haar doelstellingen en geeft zij haar kijk op de ruimtelijke ontwikkeling tot
2040.
In => 3 MKN<MNNKOBLB> a6 BLB> HI 8NB=-( HEE: G=bLM: : MAH> => IKHOBG<B> L: F >G F >MA: : KI: KMG>KL P BE
omgaan met de beschikbare ruimte. Met de Structuurvisie werkt de provincie aan een vitaal
Zuid-Holland, met meer samenhang en verbinding tussen stad en land. Hierdoor is in ZuidHolland goed wonen, werken en recreëren voor iedereen binnen handbereik. De provincie
onderscheidt vijf hoofdopgaven:
(
aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel;
(
duurzame en klimaatbestendige deltaprovincie;
(
divers en samenhangend stedelijk netwerk;
(
vitaal, divers en aantrekkelijk landschap;
(
stad en land verbonden.
Naast het bieden van ruimte aan en het ordenen van functies richt de visie 2020 zich
nadrukkelijk ook op het beschermen en ontwikkelen van ruimtelijke kwaliteiten. Functie en
kwaliteit staan niet los van elkaar.
De provincie kiest ervoor om verstedelijking zoveel mogelijk in bestaand bebouwd gebied te
concentreren. Hiermee wordt de kwaliteit van het bebouwde gebied behouden en versterkt. Op
de kaart zijn het stedelijk netwerk en alle daarbuiten gelegen kernen in Zuid-Holland omgeven
door bebouwingscontouren. Deze geven de grens van de bebouwingsmogelijkheden voor
wonen en werken weer. De bebouwingscontouren zijn strak getrokken om het bestaand
stedelijk gebied en de kernen, rekening houdend met plannen waar de provincie al mee heeft
ingestemd. De planlocatie ligt buiten de bebouwingscontour.
Bij het provinciaal belang 'ontwikkelen en behouden van vitale en waardevolle landschappen'
horen ambities, zoals:
- behoud kernkwaliteiten landelijk gebied met bijzondere aandacht voor natuurlijke,
landschappelijke en cultuurhistorische waarden en
- behoud landbouw als economische kracht en hoeder van het landelijk gebied en stimuleren
verbreding van de landbouw.
In de grote landschappen wordt de nadruk gelegd op klimaatbestendigheid met de belangrijkste
dragende functies: landbouw en natuur.
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De inzet van de provincie voor onder andere dit gebied is (wat betreft agendering) gericht op
het in stand houden van de landbouw als drager van het landschap met kwaliteiten als
openheid, agrarische identiteit, cultuurhistorie en duurzaam bodem- en waterbeheer.
Het voorliggend initiatief sluit qua aard en omvang aan op de doelstellingen uit de Structuurvisie
Zuid-Holland. Middels een landschappelijke inpassing worden de aanwezige kwaliteiten van het
veenweidelandschap gewaarborgd en indien mogelijk versterkt.
Versterken recreatieve functie
Bij het provinciaal belang 'Versterken recreatieve functie en groenstructuur' heeft de provincie
ambities geformuleerd over onder andere het stimuleren van duurzame, op de stedelijke vraag
gerichte (verbrede) landbouw en het versterken van culturele en toeristische voorzieningen.
Samenvattend is het hoofddoel van dit provinciaal belang het verbeteren van de relatie tussen
stad en land in zowel ruimtelijk, recreatief als economisch opzicht.
Functiekaart en kwaliteitskaart Structuurvisie
De provincie ordent de instrumenten ook HI D: : KM>G HGMP BDD>EMIKH@K: F F : b
L >G IKHC
><M>G
agendeert zaken en laat onderzoek uitvoeren. Zij stuurt op hoofdlijnen door kaders te stellen en
het lokale bestuur ruimte te geven bij de ruimtelijke inrichting. Deze aanpak sluit aan bij de
GB>NP > LMBC
E O: G ; >LMNK>G a, HD: : E P : MD: G IKHOBG<B: : E P : MF H>Mb
De functiekaart geeft de gewenste en mogelijke ruimtelijke functies weer die in de structuurvisie
zijn geordend, begrensd en vastgelegd als ruimtelijke beleid tot 2020. Op de functiekaart van de
Structuurvisie is de Kweldamweg aangeduid als 'Agrarisch landschap - inspelen op
bodemdaling' (figuur 2). Dit landelijk gebied met landschappelijke, cultuurhistorische waarden
en een overwegend agrarische functie dient in te spelen op de bodemdaling. Daarnaast komen
(verspreid gelegen) natuurwaarden en bebouwingslinten voor. Het vergroten van een bouwvlak
voor een agrarisch bedrijf is niet strijdig met deze functie.
Terwijl de functiekaart stuurt op 'wat en waar', stuurt de kwaliteitskaart op het 'waar en hoe'. Op
de kaart zijn zowel de bestaande als de gewenste kwaliteiten benoemd op een globale
regionale schaal. Op de kwaliteitskaart is dat 'droogmakerij als herkenbare eenheid'.
Van belang bij elke ruimtelijke ontwikkeling binnen het gebied is het behoud en versterking van
dit unieke Hollandse landschap. In de Structuurvisie is aangegeven dat een verbreding en/of
uitbreiding van bedrijvigheid middels (verblijfs)recreatie, educatie, zorg en streekeigen
producten een belangrijke bijdrage kan leveren aan de bewustwording voor het Groene Hart.

Figuur 2: uitsnede functiekaart van de provinciale Structuurvisie.
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Actualisering 2011 en 2012 provinciale Structuurvisie
Provinciale Staten hebben op 29 februari 2012 de Actualisering 2011 Structuurvisie en Verordening
Ruimte vastgesteld. Op 30 januari 2013 is de Actualisering 2012 vastgesteld. De hoofdlijnen,
hoofdopgaven en provinciale belangen van het ruimtelijk beleid blijven ongewijzigd. De belangrijkste
wijzigingen gaan over de volgende onderwerpen:
( Verbeterde Kwaliteitskaart (effectiever sturen op kwaliteit);
( Kantorenbouw (beperking aantal nieuwe kantorenlocaties);
( Woningbouw (inspelen op ontwikkelingen woningmarkt);
( Opnemen regionale afstemming nieuwe ontwikkelingen ladder voor duurzame verstedelijking.
Daarnaast zijn er enkele technische correcties doorgevoerd.
Herziening provinciaal ruimtelijk beleid
Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 9 juli 2014 de Structuurvisie Ruimte en Mobiliteit,
Verordening Ruimte, Programma Ruimte en Programma Mobiliteit vastgesteld, omdat sprake is van
veranderende economische en demografische omstandigheden. Deze ontwikkelingen werken structureel
door op onder meer de kantoren- en woningmarkt. In dat kader heeft overleg plaatsgevonden met
gemeenten om te spreken over de oplossingen voor deze ruimtelijke vraagstukken. De nieuwe
Structuurvisie heeft voor deze planontwikkeling geen gevolgen.

Conclusie
Het voorliggend initiatief sluit qua aard en omvang aan op de doelstellingen uit de Structuurvisie
Zuid-Holland. Middels een landschappelijke inpassing worden de aanwezige kwaliteiten van het
veenweidelandschap gewaarborgd en waar mogelijk versterkt.
2.2.2
Verordening Ruimte
Op grond van artikel 4, lid 1 van de Verordening Ruimte dienen bestemmingsplannen voor
gronden buiten de bebouwingscontouren bepalingen te bevatten, die erin voorzien dat:
a. agrarische bebouwing (uitgezonderd kassen en schuilstallen) wordt geconcentreerd binnen
het bouwperceel dat een maximale omvang heeft van 2 hectare;
b. nieuwe bebouwing alleen mogelijk is als deze noodzakelijk en doelmatig is voor de
bedrijfsvoering van volwaardige agrarische bedrijven;
c. voor een volwaardig agrarisch bedrijf maximaal één agrarische bedrijfswoning is
toegestaan, of het aantal dat al is vergund;
d. nieuwe intensieve veehouder wordt uitgesloten.
Bij agrarische bedrijven kunnen op grond van artikel 4, lid 7 nevenactiviteiten plaatsvinden,
zoals bijvoorbeeld zorg, minicampings en overige agro-gerelateerde voorzieningen. Dit onder
de volgende voorwaarden:
a. het oprichten van bebouwing of het aanbrengen van verharding voor de nevenactiviteit is in
beperkte mate mogelijk binnen het agrarisch bouwperceel;
b. de agrarische functie blijft de hoofdfunctie van het bedrijf;
c. er mogen geen belemmeringen voor de agrarische bedrijfsvoering van de omliggende
agrarische bedrijven worden veroorzaakt én
d. de nevenactiviteit mag de verkeersafwikkeling niet onevenredig belasten.
Aanvullend hierop is artikel 2, lid 4 relevant, waarin is bepaald dat recreatieve functies buiten de
bebouwingscontouren zijn toegestaan, zoals kleinschalige bebouwing voor recreatie, passend
bij en ondersteunend aan de recreatieve functie van het gebied. Bijvoorbeeld een restaurant,
een café, een bed & breakfast, een manege, een centrum voor natuureducatie, een
clubgebouw bij een golfbaan of voorzieningen bij een camping.
Sprake is van een aanvulling op een volwaardig agrarisch bedrijf, waarbij sprake is van een
agrarische structuurversterking in de omgeving. Het bouwvlak wordt niet groter dan 2 hectare.
Voor de twee aanwezige bedrijfswoningen zijn eerder bouwvergunningen verleend. De in dit
bestemmingsplan opgenomen planontwikkeling met inbegrip van een paardenfokkerij voldoet
aan de in de Verordening opgenomen voorwaarden.
Het plangebied van voorliggend bestemmingsplan is op de kaarten behorende bij de
6 >KHK=>GBG@ 2 NBF M> : : G@>=NB= : EL a. : MBHG: : E , : G=L<A: I ( >M ' KH>G> ( : KMb

Bestemmingsplannen voor gronden gelegen binnen de begrenzing van het nationale landschap
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Het Groene Hart, mogen alleen ontwikkelingen mogelijk maken die de kernkwaliteiten van het
gebied behouden of versterken. In paragraaf 3.5 wordt nader ingegaan op de landschappelijke
inpassing van voorliggend initiatief. Met een erfbeplantingplan wordt bereikt dat de (beperkte)
aantasting van het landschap wordt gecompenseerd door aanleg van landschappelijk
verantwoorde en streekeigen beplanting.
Conclusie
De locatie is gelegen buiten bebouwingscontour, zoals opgenomen in kaart 1 van de
Verordening Ruimte. Voldaan wordt aan het provinciale belang met betrekking tot locatiekeuze,
omdat sprake is van een agrarische functie in het buitengebied. Het bouwvlak wordt voorts niet
groter dan 2 hectare, zodat er geen strijdigheden zijn met de provinciale belangen.

2.3

Regionaal beleid

2.3.1
Transformatievisie Merwedezone (2009)
Gemeenten, waterbeheerders en provincie schetsen met het opstellen van de
Transformatievisie Merwedezone de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de Merwedezone
tussen Gorinchem en Alblasserdam. De visie geeft randvoorwaarden voor een gewenste
ruimtelijke ontwikkeling tot 2015 met een doorkijk naar de verdere toekomst. De op 8 mei 2009
vastgestelde Transformatievisie is bedoeld als basis voor verdere uitwerking op projectniveau.
De transformatievisie zet onder andere in op het benutten van gebiedsspecifieke kwaliteiten
voor woonmilieus. Het plangebied is niet aangemerkt als specifiek project.

Figuur 3: Uitsnede Transformatievisie.

Het voorliggend initiatief is gesitueerd in de randzone van het Groene Hart. In de
Transformatievisie Merwedezone wordt ten noorden van de Betuweroute ingezet op de
realisering van een duurzame en kwalitatieve overgangszone van stad naar land met oog voor
de bestaande agrarische belangen. Het streven is ten noorden van de Betuweroute/A15 te
komen tot een duurzame, kwalitatieve en groenblauwe overgangszone, genaamd a2 >@BHI: KD
- >KP >=>b
 ( B>K; BCP HK=M>>G sterke verwevenheid tussen natuur en recreatie beoogd, waarbij
een bescherming wordt geboden tegen een verdere verstedelijking van het Groene Hart en de
bestaande verrommeling een halt wordt toegeroepen. Het regiopark dient verder een
recreatieve gebruikswaarde te krijgen voor inwoners en passanten. De recreatieve
knooppunten vormen de basis voor de ontwikkeling van het regiopark en zijn de
toegangspoorten naar het Groene Hart.
Vanuit recreatie wordt hierin een belangrijke rol toegedacht aan het Werelderfgoed Kinderdijk,
het Recreatiegebied Soubergh, het Alblasserbos met het Educatief Streekcentrum Alblasserbos
en het nog M> K>: EBL>K>G a2 ><K>: MB>?+ GHHIINGM3 EB>=K><AMb
, dat westelijk van de Kweldamweg
ligt. Deze recreatiegebieden zullen een functie moeten vervullen als pleisterplaats, als begin- en
eindpunt van bijvoorbeeld wandel-, ruiter-, en fietstochten in de directe omgeving. Het
a2 ><K>: MB>? + GHHIINGM 3 EB>=K><AMbF H>M =>KA: EO> OHHKSB>G BG >E>F >GM>G HI A>M @>; B>= van
sport, recreatie, natuur en water.
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Het uitgangspunt bij alle te realiseren voorzieningen is dat deze een meerwaarde moeten
leveren aan de randzone en dat de legitimiteit van een eventuele uitplaatsing uit het stedelijk
gebied gewaarborgd is.
Conclusie
De agrarische functie van het voorliggend initiatief sluit aan op de doelstellingen vanuit de
Transformatievisie Merwedezone.

2.4

Gemeentelijk beleid

In dit hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan de Structuurvisie. In deze visie worden de
door de gemeente gewenste ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende jaren vastgelegd.
Deze beleidsuitgangspunten zullen ondermeer worden vertaald in de komende herzieningen
van bestemmingsplannen voor het gemeentelijke grondgebied. Voorts wordt aandacht besteed
aan de Welstandsnota en Duurzaamheid.
2.4.1
Structuurvisie Sliedrecht 2020
De gemeenteraad van Sliedrecht heeft op 4 juni 2013 => _ 3 MKN<MNNKOBLB> 3 EB>=K><AM     @>>G
GB>NP IE: G HI OHEE> DK: <AM=HHKF >MNBMOH>KBG@` O: LM@>LM>E= ( B>KBG P HK=>G => hoofdlijnen van
de in 2006 vastgestelde structuurvisie nog steeds onderschreven en bekrachtigd.
In de actualisatie is de balans opgemaakt en specifiek aangevuld voor de komende tien jaar.
Hierbij spelen recente inzichten in demografische trends en andere ontwikkelingen een
belangrijke rol. Deze structuurvisie vormt een richtinggevend kader voor de werkzaamheden als
gemeente, het vormt een afwegingskader voor initiatieven van particulieren en andere
(semi)overheden, maar zeker ook een uitnodiging en inspiratiebron voor deze partijen om
initiatieven te ontplooien in lijn met de structuurvisie.
De hoofdkeuzes uit 'De wèreld tusse Wengerde en 't woater' zijn toegespitst op de huidige
situatie en trends voor de toekomst. Waar dat aan de orde is worden bij de uitwerking daarvan
nieuwe projecten benoemd. Daarnaast omvat de structuurvisie een uitvoeringsparagraaf,
waarin de gemeentelijke beleidskeuzen rondom de gewenste in te zetten instrumenten op het
gebied van kostenverhaal zijn verankerd. Het plangebied ligt in het gebied met de aanduiding
a?: <BEBM>K>G O>K; K>=BGg van landbouwb
 De planontwikkeling is inpasbaar in de geactualiseerde
Structuurvisie.
Conclusie
De planontwikkeling is in overeenstemming met de Structuurvisie 2020 van de gemeente
Sliedrecht.

Figuur 4: plankaart Structuurvisie Sliedrecht 2020.
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2.4.2
Welstandsnota Sliedrecht 2011
In 2004 is de welstandsnota voor de gemeente Sliedrecht in werking getreden, waarvan de
Welstandsnota Sliedrecht 2011 een herziening betreft. In de welstandsnota zijn welstandseisen
opgenomen waaraan een bouwplan moet voldoen. Voor elk welstandsgebied is het gewenste
welstandsniveau aangegeven. Het welstandsniveau sluit zoveel mogelijk aan bij het
gehanteerde ruimtelijke kwaliteitsbeleid en de gewenste ontwikkelingen.
Het voorliggend initiatief is gesitueerd in het buitengebied van de gemeente Sliedrecht. Het
; NBM>G@>; B>= O: G 3 EB>=K><AMBL >>G a@>P HHG P >ELM: G=L@>; B>=b
 ( >M ; >E>B= BL @>KB<AMop het
behoud van het karakteristieke profiel van de lintwegen en de cultuurhistorische bebouwing en
het inperken van grote oppervlakken verharding. De welstandscommissie zal bij de advisering
over de bouwplannen onder meer aandacht schenken aan de mate van afwisseling en
individualiteit in de massa in combinatie met een terughoudende vormgeving en traditioneel
gebruik van materialen en kleuren.
Conclusie
Er wordt rekening gehouden
Landschapsbeheer Zuid-Holland

met

de

landschappelijke

inpassing

op

advies

van

2.4.3
Duurzaamheid
Duurzaam bouwen is gericht op het beperken van de negatieve milieuaspecten in alle fasen
van het bouwproces en het vergroten van de ecologische kwaliteiten van het leefgebied.
Concreet betekent dit het terugdringen van verspilling van grondstoffen, het verlengen van de
levensduur, een flexibeler gebruik van gebouwen en het bevorderen van hergebruik van
bouwmaterialen. Bij duurzaam bouwen wordt onder andere aandacht besteed aan
waterhuishoudingsaspecten (bijv. afkoppeling hemelwaterafvoer), stedenbouwkundige structuur
(bijv. oriëntatie van gebouwen op de zon) en bouwkundige maatregelen (isolatie,
zonnecollectoren, materiaalgebruik).
De gemeente Sliedrecht heeft verklaard duurzaam bouwen als uitgangspunt te nemen bij
nieuwbouwprojecten. Hierbij zullen de Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen worden
gehanteerd, o.a. om de doelstelling van het Klimaatbeleid te halen met betrekking tot een
verlaging van de EPC-waarde.
Conclusie
De planontwikkeling zal voldoen aan de bepalingen in het Bouwbesluit. Voor zover mogelijk zal
rekening worden gehouden met de gemeentelijke uitgangspunten op het gebied van duurzaam
bouwen.

2.5

Conclusie

Het planinitiatief voldoet aan het geschetste rijksbeleid, omdat een volwaardig agrarisch bedrijf
mogelijk wordt gemaakt in het buitengebied. De 13 rijksbelangen zijn niet in het geding.
In de provinciale Structuurvisie is het gebied buiten de zogenaamde rode contour gelegen.
Voldaan wordt aan de uitgangspunten en randvoorwaarden, zoals deze zijn vastgelegd in de
Verordening Ruimte. De nieuwbouw van een volwaardig agrarisch bedrijf past binnen het
provinciale beleid, temeer daar sprake is van een agrarische structuurversterking en de
landschappelijke kwaliteiten in het veenweidegebied worden verbeterd door uitvoering te geven
aan een opgesteld landschapsplan. Het bouwvlak van maximaal 2 hectare is toegestaan op
grond van de Verordening Ruimte. Mitsdien is dit bestemmingsplan in overeenstemming met
het provinciale belang.
De nieuwbouw van het agrarisch bedrijf past eveneens binnen de uitgangspunten van het
gemeentelijke beleid, zoals dat is vastgelegd in de gemeentelijke structuurvisie. De
bedrijfsactiviteiten worden op landschappelijke wijze ingepast.
Op grond van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat dit bestemmingsplan in
overeenstemming is met het rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid.
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3.

PLANBESCHRIJVING

3.1

Historie

De gemeente Sliedrecht ligt in het zuidoosten van de provincie Zuid-Holland op de noordelijke
oever van de Beneden-Merwede. De gemeente grenst in het noorden aan de gemeente
Graafstroom, in het oosten aan Hardinxveld-Giessendam, in het zuiden aan Dordrecht en in het
westen aan de gemeente Papendrecht. De gemeentegrenzen vallen samen met de grenzen
van de oorspronkelijke ontginning van de polder Sliedrecht. Tot 1960 behoorde ook het
noordelijk gedeelte van de Biesbosch tot de gemeente, maar in het genoemde jaar is dit land bij
Dordrecht gevoegd. De west-, noord- en oostgrenzen zijn dus primair van historisch-juridische
aard. Zij lopen langs kavelsloten (in het westen), de Achterwetering (in het noorden) en de
Zwijnskade (in het oosten) en zijn daarmee in het landschap terug te vinden. De zuidelijke
grens is in 1960 als gevolg van een planologisch-administratieve beslissing tot stand gekomen.
Tevens is deze grens, die door de Beneden-Merwede wordt gevormd, als een functioneellandschappelijke grensscheiding te betitelen.
De gemeente bestaat uit twee kernen: Sliedrecht en het buurtschap Baanhoek. Tussen beide
kernen is nauwelijks een strikte scheiding aan te brengen. In verschillende bronnen wordt
Baanhoek als onderdeel van het dorp Sliedrecht beschouwd. Waar Baanhoek het karakter van
dijkdorp heeft bewaard, is de bebouwde kom van Sliedrecht na de Tweede Wereldoorlog
dusdanig uitgebreid met nieuwbouwwijken, dat de oude lineaire structuur niet meer dominant
aanwezig is. Het plangebied zelf ligt in het noordelijk gelegen buitengebied van de gemeente
ten noorden van de Betuwelijn.

Figuur 5: Sliedrecht circa 1945. Uitsnede topografische kaart.

3.2

Bestaande situatie plangebied en omgeving

In de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden kan er onderscheid gemaakt worden tussen
historische lintbebouwing en moderne agrarische ensembles. Bij de historische lintbebouwing is
de positie van de individuele erfbebouwing beeldbepalend voor de omgeving; bij de ensembles
is het groen omzoomde geheel in het open landschap de beeldbepalende éénheid.
Het plangebied zelf ligt aan de Noordkant van de A15, boven Sliedrecht in de randen van de
Alblasserwaard. Aan de Kweldamweg liggen verschillende agrarische bedrijven en een
groenbeheer bedrijf. In plangebied is momenteel een agrarisch bedrijf gevestigd in het fokken
en houden van dieren. Naast de agrarische bedrijfsbebouwing staan hier twee
bedrijfswoningen.

3.3

Nieuwe situatie

De huidige situatie voorziet in het oprichten van een paardenfokkerij voor circa 150 paarden tot
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3 jaar en 65 sportpaarden binnen het bestaande bouwvlak. De reeds vergunde situatie behelst
een woonhuis met schuur, een stallencomplex, een verzorgingsruimte, fokruimtes,
stageverblijven, een kantine, kantoren, een binnenbak en buitenbak, een stapmolen,
opslagruimtes en het e>KLM> @>=>>EM> O: G => a; HQ>GLM: EbP : : K=> 1- tot 3-jarige paarden worden
gehouden.
De vergroting bestaat uit een uitbreiding van de boxenstal achterop het kavel en een uitbreiding
aan de oostkant van het kavel aan de weg met de volgende functies: een woonhuis, een ruimte
om op authentieke bakplaten de producten van De Bioderij de promoten (een baklijn voor
productiedoeleinden is uitgesloten), een kleinschalig en ondergeschikt restaurant, een
biologische kippen- en koeienschuur (met circa 40 koeien, 25 pinken en kalveren, 30 schapen
en maximaal 400 kippen), een dagopvang/sociale werkplaats en opslagruimtes voor het
materieel en materiaal dat hoort bij de genoemde functies.
Het te vergroten bouwvlak wordt maximaal 2 hectare. Tussen de Kweldamweg
bedrijfsbebouwing zal conform het geldende bestemmingsplan een bebouwingsvrije zone
18 meter worden aangehouden. De twee te vervangen bedrijfswoningen worden
landschappelijke wijze ingepast. In figuren 6 en 7 is een impressie van
nieuwbouwontwikkeling weergegeven.

en
van
op
de

Figuur 6: impressie nieuwbouwontwikkeling (in bruin eerste fase en in grijs tweede fase).

Figuur 7: Artists impression nieuwbouwontwikkeling.

Een plattegrond van de vergunde situatie is opgenomen in figuur 8; de plattegrond van fase 2 in
figuur 9.
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Figuur 8: Plattegrond fase 1.

Figuur 9: Plattegrond fase 2.
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3.4

Verkeer en parkeren

Verkeer
Het plangebied wordt ontsloten via de Kweldamweg en de westelijk gelegen Provinciale weg
(N482). Vanaf hier begeeft men zich in zuidelijke richting naar het centrum van Sliedrecht en de
rijksweg A15 (richting Dordrecht - Gorinchem). De ontwikkeling brengt een (beperkte) toename
van het aantal verkeersbewegingen met zich mee. De Kweldamweg heeft voldoende capaciteit
om deze uitbreiding te kunnen opvangen.
Parkeren
Voor onderhavige planontwikkeling worden overeenkomstig de gemeentelijke Nota
Parkeerbeleid Sliedrecht (2008) en de richtlijnen van de ASVV 2004 de onderstaande
parkeerkencijfers aangehouden:
Tabel 3.1: Parkeerkencijfers gemeente/ ASVV 2004
Categorie niet stedelijk/
rest bebouwde kom

Functie ASVV

Grote woning (120 m² en
groter)
Paardenfokkerij*

Grote woning

Koeienschuren

Dagopvang/ sociale
werkplaats
Detailhandel
Bakkerij

Onder- Aantal/
geschikt oppervlakte
per 100 m²
2

Arbeidsextensieve/
bezoekers-extensieve
bedrijven
Arbeidsextensieve/
bezoekers-extensieve
bedrijven
Arbeidsextensieve/
bezoekers-extensieve
bedrijven
Detailhandel

Aantal
parkeerplaatsen

3,5

7 pp

1.896 m²

0,9

17,1 pp

1.800 m²

0,9

Opmerkingen

16,2 pp

Ja

Kantine paardenfokkerij
Restaurant
Totaal

Norm

Ja

80 m²

2,7

2,1 pp

60 m²
180 m²

3,5

2 pp
0 pp

170 m²
110 m²

13

0 pp
14,3 pp
59 pp

Onderdeel
restaurant
Onderdeel fokkerij

Op basis van het voorgenomen programma komt de parkeerbehoefte op afgerond 59
parkeerplaatsen. Dit aantal is inclusief parkeerplaatsen voor bezoekers. Dit aantal kan
ruimschoots op het terrein (binnenplaats) worden aangelegd aangelegd, zodat dit plan kan
voorzien in de eigen parkeerbehoefte van deze nieuwbouwontwikkeling.

3.5

Landschappelijke inpassing

Op locaties binnen het Nationaal Landschap het Groene Hart zijn alleen ontwikkelingen
toegestaan die de kernkwaliteiten van deze gebieden behouden of versterken. De provincie
Zuid-Holland heeft in de Provinciale Verordening vier kernkwaliteiten vastgelegd waaraan
ontwikkelingen moeten voldoen: landschappelijke diversiteit, het veenweidekarakter, openheid
en rust, en stilte. In deze paragraaf wordt ingegaan op de relatie tussen de vier kernkwaliteiten
en de ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt.
Het voorliggend initiatief betreft een ruimtelijke ontwikkeling welke qua schaal en omvang
passend is in de omgeving. Aansluitend hierop wordt middels een landschappelijke inpassing
een versterking van de aanwezige landschappelijke kwaliteiten en natuurkwaliteiten
nagestreefd.
Landschappelijke diversiteit
De percelen in deze polder worden vooral gekenmerkt door de openheid in meerdere richtingen
naar de polder. Voor het agrarisch bouwblok aan de Kweldamweg betekent dit:
( het realiseren van aaneengeschakelde bebouwing binnen het bouwvlak, zodat de open
doorzichten zo min mogelijk worden beperkt;
( aan het erf uitsluitend transparante beplanting om zo het zicht rondom en over de polder te
handhaven;
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( aanplant met bomen en struiken (gebiedseigen beplanting) aan de randen van de percelen.
De erfbeplanting kenmerkt zich door een transparante beplanting met solitaire bomen.
Veenweidekarakter
De kavelrichting ter hoogte van de locatie is overwegend noord-zuid. Deze karakteristieke
verkavelingstructuur inclusief de daarbij behorende slotenpatronen is de landschappelijke
onderlegger voor de inrichting en positionering van het bouwblok. De hoofdbebouwing dient
zodanig in het landschap te worden gesitueerd, waarbij de kaprichting en -vorm deze
verkavelingrichting benadrukken.
Openheid, rust en stilte
Met de situering van het bouwblok wordt rekening gehouden met de aanwezige zichtlijn, randen
van het veenweidelandschap en de zichtlijn over het erf. De bebouwing in de polder neemt toe,
maar er wordt zeker rekening gehouden met de aanwezige landschappelijke structuren. Door
de bebouwing te clusteren blijft zoveel mogelijk gebied open. De eenheid en rust wordt versterkt
door streekeigen, neutraal kleurgebruik en transparante beplanting. De architectuur van de
bebouwing is ook terughoudend. Door de gedeeltelijke functieverandering van een weiland naar
een agrarisch bedrijf zal er echter geen sprake zijn van een afname van rust en stilte.
Beplantingsplan
Om de landschappelijke inpassing te waarborgen is er een beplantingsplan vervaardigd. Dit
rapport met de titel 'Beplantingsplan Kweldamweg 8 - 10' is opgesteld door Landschapsbeheer
Zuid-Holland te Waddinxveen (rapport van 31 oktober 2012, bijlage 1). De realisatie en het in
stand houden van de noodzakelijke inpassingsmaatregelen wordt in het bestemmingsplan
geborgd door deze als specifieke gebruiksregels op te nemen (artikel 3.4.3 van de regels). De
beplanting dient uiterlijk 1 mei 2015 te worden aangelegd. Met het opnemen van een dergelijke
regeling kan publiekrechtelijk worden afgedwongen dat de beplanting wordt aangelegd en in
stand wordt gehouden.
Conclusie
De ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt zijn van dien aard en omvang
dat de kernkwaliteiten van het gebied niet worden aangetast.
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4.

OMGEVINGSASPECTEN

De beleidsvelden milieu en ruimtelijke ordening groeien de laatste decennia steeds meer naar
elkaar toe. Ook op rijksniveau wordt steeds meer aandacht gevraagd voor de wisselwerking
tussen milieu en ruimtelijke ordening. Milieubeleid kan beperkingen opleggen aan de gewenste
ruimtelijke ontwikkelingen maar is primair bedoeld om een zo optimaal mogelijke leefomgeving
te realiseren. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de omgevingsaspecten die een rol spelen bij
ruimtelijke ontwikkelingen binnen dit plan. Deze onderwerpen worden in dit hoofdstuk
toegelicht.

4.1

Milieu

De te behandelen t]ZbV~h die vanuit een oogpunt van milieu van belang zijn voor de
ontwikkeling van het plangebied zijn M.E.R., milieuzonering, geluid, bodem, luchtkwaliteit en
externe veiligheid.
4.1.1
M.E.R.
Wettelijk kader
In het Besluit milieueffectrapportage is bepaald dat een milieueffectbeoordeling ook uitgevoerd
moet worden als een project, dat wordt genoemd in de bijlage onder D van het Besluit m.e.r.,
nadelige gevolgen heeft voor het milieu. Omdat dit project wordt genoemd in de D-lijst
(categorie D 14, oprichten inrichting bestemd voor het fokken, mesten of houden van dieren),
maar de omvang ruim onder de drempelwaarde van 200 stuks melkvee (ouder dan 2 jaar), 100
paarden (waarbij het aantal bijbehorende dieren in opfok jonger dan 3 jaar niet wordt
meegeteld), 2.000 schapen en 40.000 stuks pluimvee blijft, kan worden volstaan met een
vormvrije m.e.r.-beoordeling, die onderdeel moet zijn van dit bestemmingsplan.
Onderzoek/ beoordeling
De centrale doelstelling van het instrument milieueffectrapportage is het milieubelang een
volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke
nadelige gevolgen voor het milieu. De basis van de milieueffectrapportage wordt gevormd door
de EU Richtlijn m.e.r. De richtlijn is van toepassing op de milieueffectbeoordeling van openbare
en particuliere projecten die aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben. De Europese
regelgeving is in de Nederlandse wetgeving onder andere geïmplementeerd in de Wet
milieubeheer (verder Wm) en in het Besluit milieueffectrapportage 1994. In de bijlagen
behorende bij het Besluit m.e.r. zijn de m.e.r.-plichtige activiteiten (de C-lijst) en de m.e.r.beoordelingsplichtige activiteiten (de D-lijst) beschreven.
In dit bestemmingsplan wordt een groter bouwvlak voor een (nieuw) agrarisch bedrijf mogelijk
gemaakt van 2,26 hectare. Momenteel is het gebied als agrarisch in gebruik met een kleiner
bouwvlak. De planontwikkeling zit qua omvang onder de grens voor een m.e.r.beoordelingsplichtige activiteit. Voorts zal de mogelijke uitstoot vanwege de grote afstand tot
het dichtstbijzijnde gelegen Natura 2000-gebied de Biesbosch geen gevolgen hebben. Zoals de
hieronder beschreven milieuparagrafen en -onderzoeken aantonen, heeft het bestemmingsplan
ook om andere redenen dan de omvang (zoals bijvoorbeeld de aard van de ontwikkeling of een
ligging nabij een gevoelig gebied) geen significante nadelige gevolgen voor het milieu.
Conclusie
Dit bestemmingsplan is niet m.e.r.-beoordelingsplichtig, en dus ook niet m.e.r.-plichtig.
4.1.2
Milieuzonering
Bedrijvigheid is een milieubelastende activiteit. Ten gevolge van aanwezige bedrijvigheid
kan mogelijk hinder voor de omgeving optreden met betrekking tot de milieuaspecten
geluid, geur, stof en gevaar. Nieuwe situaties, waarin m ilieubelastende activiteiten en
milieugevoelige functies met elkaar worden gecombineerd, moeten worden beoordeeld op
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mogelijke hindersituaties. Daarbij wordt getoetst aan de Wet milieubeheer, Algemene
Maatregelen van Bestuur onder de Wet milieubeheer en de brochure Bedrijven en
Milieuzonering (VNG, 2009).
De richtafstanden in Bedrijven en Milieuzonering gelden ten opzichte van een milieugevoelige
functie, zoals bedoeld tot de omgevingstypen rustige woonwijk of rustig buitengebied (zie
tabel 4.1). In het geval de milieugevoelige functies zijn gelokaliseerd in omgevingstype
gemengd gebied kan een afwijkende systematiek worden toegepast, die meer ruimte biedt
aan bedrijven.
Het bedrijf is gelegen in het landelijk gebied. Op grond van de Wet geurhinder en
veehouderij geldt een afstand tussen de veehouderij en woningen van derden buiten de
bebouwde kom een afstand van 50 meter. Ten westen van het plangebied is op ruim 150
meter afstand aan de Kweldamweg 4 v.o.f. Smits, Sliedrecht (een agrarisch bedrijf)
gevestigd. Ten oosten ligt op ruim 500 meter een groenbeheer bedrijf (Verheij
Groenvoorzieningen B.V., Kweldamweg 49, Sliedrecht). Voor het overige is in de nabijheid
geen (woon)bebouwing aanwezig. Hier is sprake van een rustig agrarisch buitengebi ed. Op
grond van de lijst van bedrijfsactiviteiten wordt het bedrijf zelf ingedeeld in milieucategorie 3.2.
Tabel 4.1: Richtafstanden en omgevingstype.
Milieucategorie
Richtafstand tot omgevingstype
rustig buitengebied
1
10 m
2
30 m
3.1
50 m
3.2
100 m
4.1
200 m
4.2
300 m

Richtafstand tot omgevingstype
gemengd gebied
0m
10 m
30 m
50 m
100 m
200 m

Wet geurhinder en veehouderij
In de nieuwe situatie zal op het agrarisch bedrijf een paardenfokkerij (met circa 300 paarden
jonger dan 3 jaar en 65 paarden van 3 jaar en ouder) worden gehouden met als
nevenactiviteiten het houden van circa 40 koeien, 25 pinken en kalveren, 30 schapen
(weidebloters) en maximaal 400 kippen. In verband hiermede is de Wet geurhinder en
veehouderij van toepassing.
Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij gelden er voor veehouderijbedrijven afstanden
die in het kader van de milieuvergunningverlening moeten worden aangehouden tussen de
veehouderij en woningen van derden. Voor een woning buiten de bebouwde kom tot een
veehouderij geldt een afstand van 50 meter. De Wet geurhinder en veehouderij kent een
omgekeerde werking. Dat wil zeggen dat ook bij plannen die woningbouwlocaties mogelijk
maken wordt getoetst aan de normen van de Wet geurhinder en veehouderij. Bij ruimtelijke
ordeningsplannen moet worden beoordeeld of sprake is van een goed woon- en verblijfklimaat.
Tevens moet beoordeeld worden of het bedrijf niet onevenredig in zijn belangen wordt
geschaad.
Quick scan Kweldamweg 8-10, Sliedrecht
In verband met onderhavige planontwikkeling heeft DLV Bouw, Milieu en Techniek B.V. te
Uden een quick scan uitgevoerd met betrekking tot de milieuvergunning, de
Natuurbeschermingswet en het bestemmingsplan (rapport van 31 augustus 2012, bijlage
2)1. Uit de resultaten van dit onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken.
Ammoniak
Wet ammoniak en Veehouderij
De Wet Ammoniak en Veehouderij is geen beperkende factor voor het verlenen van het aspect
milieu van de omgevingsvergunning, omdat het bedrijf op meer dan 250 meter van een zeer
kwetsbaar gebied ingevolge de Wet Ammoniak en Veehouderij ligt. Het dichtstbijzijnde
kwetsbare gebied ligt op 1.830 meter.
1

De geuremissie in het milieurapport is berekend voor het houden van 4.000 kippen. Dit aantal is inmiddels teruggebracht tot
maximaal 400 kippen, zodat niet langer sprake is van intensieve veehouderij activiteiten.
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Besluit Huisvesting
Op grond van het Besluit Huisvesting moeten huisvestingssystemen voor dieren voldoen aan
>>G _ F : QBF : E> >F BLLB>P : : K=>` / F M> DNGG>G voldoen aan het Besluit Huisvesting, is het
noodzakelijk dat de legkippen op een emissiearmsysteem gehuisvest worden bijvoorbeeld
scharrelstal met frequente mest- en strooiselverwijdering. De melkkoeien moeten weidegang
worden geboden om te kunnen voldoen aan het Besluit Huisvesting. Voor jongvee zijn geen
aanvullende eisen gesteld om aan het Besluit Huisvesting te kunnen voldoen.
Geur
De geurbelasting is berekend en getoetst met het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning. Dit
geldt alleen voor dieren waarvoor geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Wet geurhinder en
veehouderij. Legkippen zijn dieren met een geuremissiefactor. Voor dieren zonder
geuremissiefactor gelden minimaal aan te houden afstanden. In onderhavige situatie zijn ook
dieren aanwezig zonder geuremissiefactor. Deze afstanden moeten minimaal 50 meter tot een
woning buiten de bebouwde kom en 100 meter tot een woning binnen de bebouwde kom
bedragen. Melkkoeien en paarden zijn dieren zonder geuremissiefactor.
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat kan worden voldaan aan de minimaal aan te houden
afstanden van de Wet geurhinder en veehouderij. De woning van Kweldamweg 4 is gelegen op
ongeveer 240 meter vanaf het emissiepunt van de stal. Het dichtstbijzijnde gevoelige object
binnen de bebouwde kom is het zwembad (Sportlaan 1), waarvan de afstand 780 meter
bedraagt.
Legkippen zijn dieren met een geuremissiefactor. Uit de V-stacks berekeningen, blijkt dat er
geen sprake is van een overschrijding van de geurnormen op omliggende geurgevoelige
objecten. Resumerend kan worden vastgesteld dat de geuremissie van de legkippen geen
belemmering oplevert voor de oprichting van het bedrijf. Daarnaast kan ook worden voldaan
aan de minimaal aan te houden afstanden van de Wet geurhinder.
Fijn stof
Het dichtstbijzijnde gevoelige object ligt op ongeveer 240 meter vanaf het dichtstbijzijnde
emissiepunt. De grenswaarde van de totale emissie van fijn stof, in gram per jaar, van de
oprichting om nog als NIBM beoordeeld te worden, bedraagt 1.376.000 gram per jaar. De
fijnstofbelasting van het totale bedrijf is 341.670 gram per jaar. De emissie is daarmee lager dan
de maximale emissie die op die afstand geldt als grenswaarde voor de status NIBM. De
fijnstofbelasting van het gehele bedrijf geeft een bijdrage die beoordeeld mag worden als Niet In
Betekende Mate.
Toetsing bedrijf aan richtlijnen Bedrijven - en milieuzonering
Zoals hiervoor gesteld is een uitbreiding van het bedrijf gelegen op een afstand van
minimaal 50 meter gelegen van de dichtstbijzijnde gelegen (agrarische) bedrijfswoningen.
Overeenkomstig de richtlijnen uit de brochure bedrijven en Milieuzonering wordt voorts een
vrije afstand van minimaal 100 meter aangehouden, zodat er vanuit milieuzonering geen
beperkingen worden gesteld.
Gelet op de schaalgrootte van het bedrijf is het Activiteitenbesluit niet van toepassing,
omdat de agrariër meer dan 50 paarden zal gaan houden. Mitsdien is het bedrijf
milieuvergunningplichtig.
De
gebruiker
zal
tijdig
een
aanvraag
voor
een
omgevingsvergunning voor de activiteit milieu indienen bij het bevoegd gezag. Voldaan kan
worden aan de in de omgevingsvergunning op te nemen geluidvoorschriften.
Conclusie
De planontwikkeling geeft vanuit milieuzonering geen beperkingen voor de aanwezige c.q.
nieuwe milieubelastende activiteiten. Het woon- en leefklimaat in de omgeving van het
plangebied kan in voldoende mate worden gegarandeerd.
4.1.3
Geluid
Wegverkeerslawaai
Ter bepaling van de geluidsbelasting dient op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder
(Wgh) iedere weg in beschouwing te worden genomen, tenzij deze binnen een woonerf gelegen
is of voor de weg een maximum rijsnelheid van 30 km/uur geldt. Deze wegen hebben een zone.
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Dit is een aandachtsgebied waarbinnen een akoestisch onderzoek dient plaats te vinden, voor
zover sprake is van wonen. De grootte van de zones is afhankelijk van het aantal rijstroken en
de definitie van het gebied (buitenstedelijk of binnenstedelijk). Buitenstedelijk is het gebied dat
buiten de bebouwde kom is gelegen en het gebied binnen de bebouwde kom voor zover
liggend langs een autosnelweg. Het overige gebied is binnenstedelijk.
De relevante weg met een maximum snelheid van 50 km/uur binnen 200 meter van het
plangebied is alleen de Kweldamweg.
In verband met het vorenstaande is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is
uitgevoerd door S&W Consultancy B.V. te Vlissingen (rapportnummer 2120836 van 16
november 2012, bijlage 3). Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat ten gevolge van
wegverkeerslawaai de voorkeursgrenswaarde van 48 (dB) Lden voor de twee bedrijfswoningen
als gevolg van de Kweldamweg met 3 dB (inclusief aftrek op grond van artikel 110 Wet
geluidhinder) wordt overschreden. Er wordt wel voldaan aan de maximum toegelaten waarde
van 58 dB. Dit betekent dat een hogere waarde dient te worden vastgesteld door het college
van burgemeester en wethouders voor de gevels van de twee woningen, nadat hiervoor een
procedure hogere grenswaarde ten gevolge van het wegverkeerslawaai is doorlopen. Deze
procedure
zal
gelijktijdig
worden
gestart
met
de
tervisielegging
van
het
ontwerpbestemmingsplan.
Railverkeerslawaai
Bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan dient op grond van artikel 4.1 van het
Besluit geluidhinder (Bgh) iedere spoorlijn in beschouwing te worden genomen ter bepaling van
de geluidsbelasting. Deze spoorwegen hebben een door de Minister vastgestelde zone,
volgens artikel 1 van de Wet geluidhinder. Binnen deze zone dient een akoestisch onderzoek
plaats te vinden. De zone van de Betuwelijn (traject 671) ter hoogte van het plangebied
bedraagt 1.000 meter gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf. De onderzoekszone van de
spoorlijn Dordrecht - Gorinchem (traject 680) heeft een zone van 100 meter aan weerszijden
van de spoorweg en is voor dit onderzoek niet relevant, omdat de woningen op een grotere
afstand geprojecteerd worden.
Volgens de artikelen 4.9 tot en met 4.12 van het Bgh bedraagt de voorkeursgrenswaarde dan
wel de maximale hogere waarde niet meer dan:
& 55 dB respectievelijk 68 dB voor woningen;
& 53 dB respectievelijk 68 dB voor andere geluidgevoelige bestemmingen;
& 55 dB respectievelijk 63 dB voor geluidsgevoelige terreinen.
Uit de resultaten van de door S & W Consultancy B.V. uitgevoerde berekeningen blijkt dat de
geluidbelasting (Lden) ten gevolge van het railverkeer op de dichtstbijzijnde geprojecteerde
woningen ten hoogste 58 dB bedraagt. Hiermee wordt niet voldaan aan de
voorkeursgrenswaarde voor railverkeer van 55 dB voor woningen, doch de maximum
toegelaten waarde wordt niet overschreden. Dit betekent dat een hogere waarde dient te
worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders voor de gevels van de
twee woningen, nadat hiervoor een procedure hogere grenswaarde ten gevolge van het
railverkeerslawaai is doorlopen. Deze procedure zal gelijktijdig worden gestart met de
tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan.
Industrielawaai
Het plangebied ligt niet binnen een geluidzone industrielawaai, zodat er geen beperkingen
gelden voor (vervangende) nieuwbouw van twee bedrijfswoningen.
Conclusie
Vanuit de Wet geluidhinder bestaan er geen beperkingen tegen onderhavige planontwikkeling,
die dit bestemmingsplan mogelijk maakt, nadat een procedure hogere grenswaarde ten gevolge
van het wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai is doorlopen.
4.1.4
Bodem
De bodemkwaliteit is in het kader van een aanvraag omgevingsvergunning van belang indien er
sprake is van functieveranderingen of een ander gebruik. De bodem moet geschikt zijn voor de
nieuwe functie. In verband hiermede is mede ten behoeve van dit bestemmingsplan een
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door AT MilieuAdvies B.V. te Lekkerkerk (rapportnr.
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AT06388 van december 2006, bijlage 4) om de kwaliteit van de bodem vast te stellen. Op basis
hiervan kan het volgende worden vastgesteld (overgenomen uit rapport).
Verontreinigingssituatie
Op de locatie zijn in de grond sterke verontreinigingen met zware metalen, minerale olie en
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) aangetoond als gevolg van de aanwezigheid
van een ophooglaag. Deze ophooglaag bestaat uit grond met puin en asfaltbrokken. Het
grondwater is maximaal licht verontreinigd met de onderzochte stoffen.
In verband hiermede is door AT MilieuAdvies B.V. te Lekkerkerk (rapportnr. AT07005 van mei
2007, bijlage 5) een nader bodemonderzoek uitgevoerd om de ernst en omvang van de (matig
tot) sterke verontreiniging met minerale olie, PAK en zink in de ophooglaag te bepalen. De
samenvatting uit het rapport is hieronder overgenomen.
Resultaten nader onderzoek
De ophooglaag bestaat voornamelijk uit zandig materiaal met bijmengingen aan asfalt, puin,
baksteen, beton en/of grind. Bij een aantal boringen is zelfs een volledige verhardingslaag
aanwezig. De gemiddelde laagdikte van de ophooglaag is vastgesteld op ongeveer 1,3 m. De
oppervlakte van de ophooglaag wordt ingeschat op circa 3.750 m². In de ophooglaag zijn op
enkele plaatsen en op variërende dieptes matig tot sterke verontreinigingen met minerale olie,
PAK, koper, lood en/of zink aangetoond.
De hoeveelheid matig tot sterk met minerale olie verontreinigde grond wordt ingeschat op
ongeveer 700 m³. Ongeveer 140 m³ hiervan is sterk verontreinigd met minerale olie. De matige
minerale olieverontreiniging in de grond bevindt zich op variërende dieptes (vanaf 0,2 m zmv
tot minimaal 2,7 m zmv). Ter plaatse van één boring in de grondlaag van 0,6-1,8 m zmv is
nog een sterke PAK-verontreiniging met een omvang van circa 180 m³ aangetroffen. Deze
PAK-verontreiniging maakt deel uit van de grotere verontreiniging met minerale olie.
De hoeveelheid matig met zink verontreinigde bovengrond bij één boring is ingeschat op circa
45 m³. Deze matige zinkverontreiniging is gemeten in de grondlaag van 0,1-0,6 m zmv. De
omvang van de sterke minerale olieverontreiniging in het grondwater bij een peilbuis uit het
voorgaand bodemonderzoek bedraagt op basis van de onderzoeksresultaten ongeveer 115 m³.
BUS-melding
Door de hoeveelheid sterk verontreinigde grond in de ophooglaag (totaal ongeveer 360 m³) en
grondwater (circa 115 m³) is conform de Wet bodembescherming (Wbb) sprake van een geval
van ernstige bodemverontreiniging, waardoor een saneringsplicht geldt.
De niet tot licht verhoogde concentraties in grond en grondwater geven geen beperkingen ten
aanzien van het huidige gebruik en de mogelijke herinrichting van de locatie ten behoeve van
een paardenfokkerij en aanverwante activiteiten. De resultaten van het asbestonderzoek nabij
de containerunit, waarbij geen asbest is aangetoond, en het waterbodemonderzoek in de sloten
(klasse 1 specie) geven evenmin aanleiding tot sanerende maatregelen.
Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de aangetroffen bodemkwaliteit niet geschikt is
voor de functiewijziging, omdat niet zondermeer op sterk verontreinigde grond mag worden
gebouwd. In verband hiermede is ten behoeve van de omgevingsvergunning een zogenaamde
BUS-melding beoordeeld door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid te Dordrecht (besluit van
29 januari 2013, zaaknummer 0114344, bijlage 6), waarna een sanering is uitgevoerd. Bij
beschikking van 14 april 2014, zaaknummer 0125724 heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid ingestemd het evaluatierapport en is de sanering als afgerond beschouwd. Vanuit
milieuhygiënisch oogpunt levert het gebruik van de locatie geen verdere beperkingen op.
Wanneer grond van de locatie moet worden afgevoerd of ergens anders zal moeten worden
toegepast zal initiatiefnemer de kwaliteit van de vrijkomende grond laten onderzoeken conform
de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit of hetgeen is gesteld in het bodembeheerplan.
Conclusie
%KSNEE>G @>>G KBLB<Hb
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de voorgenomen activiteiten op het onderhavige plangebied.
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4.1.5
Luchtkwaliteit
Wet- en regelgeving
De belangrijkste wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit is vanaf 15 november 2007 vastgelegd
in hoofdstuk 5, Titel 5.2 van de Wet milieubeheer (Luchtkwaliteitseisen).
In de wet zijn onder andere regels en grenswaarden opgenomen voor zwaveldioxide,
stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. De grenswaarden
gelden voor de buitenlucht, met uitzondering van een werkplek in de zin van de
Arbeidsomstandighedenwet. In tabel 4.2 is een overzicht gegeven van de grenswaarden.
Tabel 4.2: Grenswaarden maatgevende stoffen Wet milieubeheer
Stof
Toetsing norm
Grenswaarden

geldig

Stikstofdioxide (NO2)
Jaargemiddelde concentratie

 &)#*%

vanaf 2015

Jaargemiddelde concentratie

 &)#*%

vanaf 11 juni 2011

Fijn stof (PM10)*

24-uurgemiddelde concentratie

Max. 35 keer p.j. meer

vanaf 11 juni 2011

dan 50 &)#*%
* Bij de beoordeling hiervan blijven de aanwezige concentraties van zeezout buiten beschouwing (volgens de bij de
Wet milieubeheer behorende Regeling beoordeling Luchtkwaliteit 2007).

De Wet luchtkwaliteit (artikel 5.16, eerste lid, Wm) stelt dat ruimtelijke plannen doorgang
kunnen vinden indien aan één van de onderstaande voorwaarden is voldaan:
a. de plannen niet leiden tot het overschrijden van een grenswaarde;
b. de luchtkwaliteit tengevolge van de plannen (per saldo) verbetert of ten minste gelijk blijft;
c. de plannen niet in betekenende mate (NIBM) bijdragen aan de concentratie van NO 2 en
PM10 in de buitenlucht. Vanaf het in werking treden van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit op 1 augustus 2009 wordt onder een NIBM bijdrage een bijdrage
van minder dan 3% van de grenswaarde verstaan;
d. het project is opgenomen of past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL).
Verder is er met deze wijziging een wettelijke basis voor een Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit opgesteld.
Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (afgekort NSL) is de kern van de Wet
luchtkwaliteit. Doel van het NSL is:
1. Negatieve effecten op de volksgezondheid als gevolg van te hoge niveaus van
luchtverontreiniging aan te pakken;
2. Mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling te creëren door tijdig aan de Europese
grenswaarden voor luchtkwaliteit te voldoen.
Het NSL is een bundeling van de regionale actieprogramma's en de Rijksmaatregelen om de
luchtkwaliteit te verbeteren. Het NSL bevat enerzijds maatregelen die de luchtkwaliteit
verbeteren en anderzijds ruimtelijke ontwikkelingen die de luchtkwaliteit in betekenende mate
verslechteren. Het NSL brengt deze twee aspecten in evenwicht. Het Rijk coördineert het
nationale programma. Het Rijk maakt met provincies en gemeenten afspraken over toetsbare
resultaten; in de gebieden moeten de normen voor luchtkwaliteit stap voor stap dichterbij
komen. De overheden kunnen op die resultaten worden afgerekend. Het NSL is op 1 augustus
2009 in werking getreden.
De uitvoeringsregels behorende bij de wet zijn vastgelegd in Algemene Maatregelen van
" >LMNNK !- O" >G - BGBLM>KBWE> 2 >@>EBG@>G F K =B> @>EBC
DMBC
=B@ F >M=> a7 >MEN<AMDP : EBM>BMbBG
werking zijn getreden, waaronder de AMvB en Ministeriele Regeling niet in betekenende mate
(afgekort NIBM).
AMvB en Regeling niet in betekenende mate (NIBM)
De Wet luchtkwaliteit maakt onderscheid tussen grote en kleine ruimtelijke projecten. Een
project is klein als het slechts in geringe mate (ofwel niet in betekenende mate) leidt tot een
verslechtering van de luchtkwaliteit. De grens ligt bij een verslechtering van maximaal 3% van
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de grenswaarden voor de luchtkwaliteit. Grotere projecten daarentegen kunnen worden
opgenomen in het NSL-programma, mits ook overtuigend wordt aangetoond dat de effecten
van dat project worden weggenomen door de maatregelen van het NSL.
$> !- O" >G 2 >@>EBG@ _ GB>M BG ; >M>D>G>G=> F : M>` ; >O: MM
>G <KBM>KB: P : armee kan worden
; >I: : E= H?>>G IKHC
><MO: G >>G ; >I: : E=> HF O: G@ P >E H?GB>M: EL _ BG ; >M>D>G>G=> F : M>` F H>M
worden beschouwd. Deze AMvB is gelijktijdig met het NSL in werking getreden.
NIBM projecten kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit
uitgevoerd worden. Ook als het bevoegd gezag op een andere wijze, bijvoorbeeld door
berekeningen, aannemelijk kan maken dat het geplande project NIBM bijdraagt, kan toetsing
van de luchtkwaliteit achterwege blijven 2.
Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening moet wel worden bekeken of het realiseren
van het plan met betrekking tot de luchtkwaliteit op die locatie gewenst is. Daarbij speelt de
mate van blootstelling aan de luchtverontreiniging een rol. Ook de gevoeligheid van bepaalde
groepen mensen voor luchtverontreiniging kan daarbij worden afgewogen.
Het plan valt niet onder de NIBM-grenzen, zodat middels een berekening zal moeten worden
aangetoond of de bijdrage niet in betekenende mate is of dat de grenswaarden niet worden
overschreden. Tevens is in het Besluit NIBM een anticumulatie bepaling opgenomen, die zegt
dat de effecten van beoogde ontwikkelingen in de omgeving van het plangebied moeten worden
meegenomen in de beoordeling van het betreffende plan. Hiermee wordt voorkomen dat
verschillende NIBM-projecten samen toch in betekenende mate bijdragen aan verslechtering
van de luchtkwaliteit.
Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006 - 2020
In het kader van het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (RSL) is voor de
Drechtsteden het Regionaal Programma Luchtkwaliteit 2006-2015 opgesteld. Het RSL maakt
onderdeel uit van het NSL. Met de uitvoering van het Programma Luchtkwaliteit willen de
Drechtsteden de komende jaren de luchtkwaliteit in de regio structureel verbeteren. Zo worden
ook door de gemeente Sliedrecht diverse maatregelen genomen om de luchtkwaliteit te
verbeteren dan wel de negatieve bijdrage van ruimtelijke plannen door maatregelen weg te
nemen. Maatregelen op nationaal, regionaal en gemeentelijk niveau hebben tot doel om in 2011
en 2015 aan de gestelde grenswaarden zoals genoemd in de Wet milieubeheer te voldoen. Op
basis van de huidige inzichten zal, mede door luchtkwaliteitsmaatregelen, in 2011 en 2015 in
Sliedrecht ruimschoots aan de grenswaarden worden voldaan.
Onderzoek luchtkwaliteit
In verband met onderhavige planontwikkeling heeft DLV Bouw, Milieu en Techniek B.V. te
Uden een onderzoek naar de luchtkwaliteit uitgevoerd (zie hiervoor paragraaf 4.1.2 en bijlage
2). Specifiek is in dit rapport aandacht besteed aan:
( artikel 5.15 1e lid Wet milieubeheer, grond b: "per saldo gelijk blijven of verbeteren van de
luchtkwaliteit;
( het verstrekken van inzicht in huidige en toekomstige aard en omvang van bedrijfsvoering en
( afstand tot gevoelige objecten in vigerende en geplande situatie.
Conclusie
In het onderzoek zijn de jaren 2012 (jaar van besluitvorming) en 2022 (10 jaar na
besluitvorming) beschouwd. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat op de beschouwde
posities wordt voldaan aan de grenswaarden voor PM10 en NO2 zoals opgenomen in de Wet
milieubeheer. Ter hoogte van het onderzoeksgebied kan voor de overige in de Wet
milieubeheer opgenomen stoffen zonder verder onderzoek worden geconcludeerd dat wordt
voldaan aan de genoemde grenswaarden. Aldus gelden er vanuit het aspect luchtkwaliteit geen
beperkingen voor het vaststellen van het bestemmingsplan.
4.1.6
Externe veiligheid
Wettelijk kader
Bij Externe Veiligheid (EV) gaat het om de gevaren die de directe omgeving loopt in het geval er
iets mis mocht gaan tijdens de opslag, productie of het transport van gevaarlijke stoffen. De
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normstellingen gehanteerd:
( Het Plaatsgebonden risico (PR) richt zich vooral op de te realiseren basisveiligheid voor
burgers.
( Het Groepsrisico (GR) stelt beperkingen aan de maatschappelijke ontwrichting als gevolg
van calamiteiten met gevaarlijke stoffen.
Bebouwing is niet toegestaan binnen de zogenaamde 10-6 contour van het PR:
- rond inrichtingen, waarin opslag/verwerking van gevaarljke stoffen plaatsvindt;
- langs transportroutes (weg, spoor, water, buisleiding) waarover gevaarlijke stoffen worden
vervoerd.
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risicoatlassen. In het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) is opgenomen dat voor
iedere toename van het GR een verantwoordingsplicht geldt, ook als de verandering geen
overschrijding van de norm veroorzaakt.
Transport gevaarlijke stoffen
Gevaarlijke stoffen worden vervoerd over de modaliteiten binnenwater, spoor, weg en door
buisleidingen. Indien een bestemming is gepland binnen het invloedsgebied van de transportas
dient de toename van het GR berekend te worden en afhankelijk van de uitkomst van de
berekening dient een verantwoording GR te worden opgesteld.
Transport over water
Er ligt in de omgeving van het plangebied geen hoofdvaarweg, waarover transport van
gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Er is dus geen beperking voor het plangebied.
Transport over spoor
Ten zuiden van het plangebied ligt de Betuweroute. Met betrekking tot het vervoer
gevaarlijke stoffen over het spoor geldt dat het afwegingsgebied voor het stellen
randvoorwaarden in de ruimtelijke ordening in principe is gemaximaliseerd op 200 meter
het spoor (aan beide zijden). De afstand ten opzichte van het plangebied is meer dan
meter. Er is dus geen beperking voor het plangebied.
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Wegtransport
Er ligt in de directe omgeving van het plangebied (binnen 200 meter) geen rijksweg of
provinciale weg met een route gevaarlijke stoffen, zodat deze planontwikkeling geen
belemmering vormt.
Transport per buisleiding
Voor zoneringsafstanden van hogedruk gasleidingen geldt vanaf 1 januari 2011 de nieuwe
AMvB Buisleidingen. Hierbij dient te worden uitgegaan van de risicoafstanden zoals
aangegeven in de AMvB.
Ten zuiden van het plangebied ligt op meer dan 500 meter afstand een hogedruk gasleiding
van de Gasunie (transportroutedeel W-528-01-KR-036, zie figuur 8). De PR contour is 0 meter
met een effectafstand van 140 meter. Er zijn voor wat betreft het transport door buisleidingen
derhalve geen beperkingen voor de ontwikkeling.
Inrichtingen
Binnen de 10-6 contour van een risicovolle inrichting mogen geen kwetsbare bestemmingen
geplaatst worden. Indien een bestemming is gepland binnen het invloedsgebied van de EV
relevante inrichtingen dient de toename van het GR berekend te worden en afhankelijk van de
uitkomst van de berekening dient een verantwoording GR te worden opgesteld. In de nabijheid
van het plangebied liggen geen risicovolle bedrijven, zodat er geen belemmeringen zijn voor
deze planontwikkeling.
Hoogspanningsleiding
Ten noorden van het plangebied is de hoogspanningsleiding Papendrecht-Arkel (150 kV)
gelegen. Het betreft een hoogspanningsleiding, welke op een afstand van circa 300 meter van
het voorliggend initiatief is gelegen. Derhalve is er geen belemmering aanwezig.
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Risicokaart Zuid-Holland
De risicokaart Zuid-Holland geeft inzicht in de risico's in de woon- en werkomgeving. Op de
kaart staan meerdere typen rampen, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige
stoffen, grote branden of verstoring van de openbare orde. Deze gegevens zijn afkomstig van
gemeenten, waterschappen, provincie en de rijksoverheid. Op de risicokaart (zie figuur 10
10) is
opgenomen dat de huidige gebruiker een bovengrondse propaantank van 5.000 liter heeft met
een PR van 10 meter. Deze propaantank wordt meegenomen bij de aanvraag
omgevingsvergunning voor de activiteit milieu wanneer deze wordt gehandhaafd. Voor het
overige zijn in de omgeving van het plangebied geen risicovolle bedrijven en/of activiteiten
vermeld, zodat er geen belemmeringen zijn voor het plangebied.

Figuur 10
10: Uitsnede risicokaart Zuid-Holland.

Conclusie
Bij externe veiligheid gaat het om de gevaren die in de directe omgeving aanwezig zijn in het
geval er iets mis mocht gaan tijdens de productie, het behandelen of het vervoeren van
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Vanuit spoor-, vaarwegen, wegtransport, buisleidingen en inrichtingen gelden geen beperkingen
voor het plangebied. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI), Besluit externe veiligheid
Buisleidingen (BEVB) en de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RNVGS)
staat de uitvoering van dit bestemmingsplan dan ook niet in de weg.

4.2

Waterparagraaf

Water en ruimtelijke ordening hebben veel met elkaar te maken. Aan de ene kant is water één
van de sturende principes in de ruimtelijke ordening en kan daarmee beperkingen opleggen aan
het ruimtegebruik zoals locaties voor stadsuitbreiding. Aan de andere kant kunnen
ontwikkelingen in het ruimtegebruik ongewenste effecten hebben op de waterhuishouding.
Een watertoets geeft aan wat de gevolgen zijn van een ruimtelijk plan voor de waterhuishouding
in het betreffende gebied. Zo'n waterparagraaf moet sinds 1 januari 2003 wo
worden opgenomen in
onder meer de toelichting bij een bestemmingsplan. Doel van de watertoets is de relatie tussen
planvorming op het gebied van de ruimtelijke ordening en de waterhuishouding te versterken.
Beleidskader
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de waterhuishouding. Deze paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante
cdiV~h-
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Rijk
In december 2009 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan geeft op
hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015 voert om te komen tot een
duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen
overstromingen, voldoende en schoon water en diverse vormen van gebruik van water. Ook
worden de maatregelen genoemd die hiervoor worden genomen. Het Nationaal Waterplan is de
opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle voorgaande nota's
waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van de Waterwet die met
ingang van 22 december 2009 van kracht is. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het
Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie. In het Nationaal
Waterplan is een eerste uitwerking gegeven aan het Deltaprogramma dat wordt opgesteld naar
aanleiding van het advies van de Deltacommissie in 2008. Dit programma is gericht op
duurzame veiligheid en zoetwatervoorziening.
Provincie
Op provinciaal niveau heeft de provincie Zuid-Holland het beleid vertaald in het Provinciaal
Waterplan 2010-2015. In dit Plan staat uitgebreid beschreven hoe de provincie, samen met
waterschappen en andere partners, een duurzame en klimaatbestendige delta zal realiseren en
behouden, waar het veilig en aangenaam wonen, werken en recreëren is. In het Provinciaal
Waterplan zijn de opgaven van de Europese Kaderrichtlijn Water, het Nationaal
Bestuursakkoord Water en het Nationale waterplan vertaald naar strategische doelstellingen
voor Zuid-Holland. Het Waterplan heeft vier hoofdopgaven:
1. Waarborgen waterveiligheid
2. Zorgen voor mooi en schoon water
3. Ontwikkelen duurzame zoetwatervoorziening
4. Realiseren robuust en veerkrachtig watersysteem
)G A>M IE: G SBC
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samenhang met economische, milieu- en maatschappelijke opgaven. Dit leidt tot een integrale
visie op de ontwikkeling van de Zuid-Hollandse Delta, het Groene Hart en de Zuidvleugel van
de Randstad.
Gemeente
Binnen Sliedrecht is veel water dat het dorp aantrekkelijk maakt. Natuurlijk moet er voor
gezorgd worden dat iedereen nu en in de toekomst droge voeten houdt en daarvoor moeten de
nodige maatregelen worden getroffen. Ook is het van belang om de kwaliteit van het water op
peil te houden en waar nodig te verbeteren. Niet alleen voor de mensen die graag bij het water
vertoeven, maar ook voor de planten en vissen in en om het water. Om de functies van het
water te verbeteren en de beleving van het water te vergroten, kunnen verschillende
maatregelen worden getroffen, die zijn omschreven in het waterplan, dat samen met het
Waterschap Rivierenland is opgesteld. In dit waterplan, genaamd Stedelijk waterplan, krijgen
vijvers, sloten en plassen een specifieke gebruiksfunctie toegekend, zoals zwemwater,
viswater, recreatiewater of natuurwater.
Beleid Waterschap Rivierenland
Met ingang van 22 december 2009 is het Waterbeheerplan 2010-2015 'Werken aan een veilig
en schoon rivierenland' bepalend voor het waterbeleid. Dit plan gaat over het waterbeheer in
het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van het waterschap: waterkeringen,
waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen.
Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over een verordening: de Keur voor
waterkeringen en wateren. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op
watergangen en waterkeringen. De geboden geven de verplichtingen aan om deze
waterstaatswerken in stand te houden. De verboden betreffen die handelingen en gedragingen
die in principe onwenselijk zijn voor de constructie of de functie van watergangen en
waterkeringen. Van alle verboden werken en/of werkzaamheden die niet voldoen aan de criteria
van de algemene regels, kan ontheffing worden aangevraagd. Duidelijke en vastgestelde
uitgangspunten hierbij zijn geformuleerd en vastgelegd in beleidsregels. Initiatieven voor
(bouw)werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden hieraan getoetst.
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Toetsingskader
Het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer in het binnendijkse gedeelte wordt gevoerd door
Waterschap Rivierenland. Waterschap Rivierenland beheert de waterkeringen en in het ZuidHollandse deel van haar beheergebied de wegen, niet zijnde rijks- of provinciale wegen buiten
de bebouwde kom. De rioleringstaak binnen het plangebied valt onder de verantwoordelijkheid
van de gemeente Sliedrecht. In het kader van de watertoets wordt deze waterparagraaf
overlegd met het waterschap, waarna de opmerkingen worden verwerkt in deze
waterparagraaf.
Beschrijving watersysteem
Het plangebied ligt in het peilgebied Sliedrecht Noord en heeft een zomerpeil van -2,09 m NAP
en een winterpeil van -2,19 m NAP. Voor alle watergangen is het beleid er op gericht dat het
water ecologisch gezond is, zodat planten en dieren erin kunnen leven. Er dient voldoende
water te zijn, zodat het water op het gewenste peil kan worden gehouden en sloten niet droog
komen te staan of buiten haar oevers treedt. Het water moet er ook aantrekkelijk uitzien, het
moet niet stinken en het moet prettig voelen om in de buurt van het water te vertoeven.
De bodemsamenstelling van het terrein bestaat globaal uit de grondsoort veen. In de huidige
situatie is het plangebied deels verhard met bebouwing en erfverharding. Het te vergroten
bouwvlak is nu in gebruik als grasland.
Beschrijving waterkwantiteit
B-watergangen
In de nieuwe situatie zal het bouwvlak worden vergroot, zodat het verhard oppervlak toeneemt
(agrarische bebouwing en verharding). Van deze toename mag 1.500 m² (éénmalige vrijstelling)
worden afgetrokken in de compensatieberekening. Op grond van de richtlijnen van het
waterschap dient voor elke hectare aan nieuw verhard oppervlak een watercompensatie van
436 m³ te worden gerealiseerd waarbij een maximale peilstijging in de watergang is toegestaan
van 0,20 meter. Deze compensatie moet als B-watergang worden gerealiseerd, dat wil zeggen
dat de compensatie in verbinding moet staan met de brede sloten parallel aan de Kweldamweg.
Berekening:
De totale toename van verhard oppervlak bedraagt 12.892 m². Na aftrek van de vrijstelling moet
er 11.392 m² worden gecompenseerd. Dit betekent een extra bergingsbehoefte in de Bwatergangen van 11.392 m² : 10.000 x 436 = 496,69 m³. Omgerekend in vierkante meters is dat
(496,69 / 0,2 =) 2.483,45 m². Naast de toename van verhard oppervlak, wordt er ook 183 m²
aan B-watergangen gedempt vanwege nieuwe en veranderende kaveltoeritten. In totaal moet er
dus (2.483,45 + 183) = 2.666,45 m² aan B-watergangen worden gecompenseerd.
C-watergangen
De sloten, haaks op de Kweldamweg liggend die niet in verbinding staan met de Bwatergangen, zijn de zogenaamde C-watergangen. Door de vergroting van het bouwvlak
verdwijnt er 513,6 m² aan C-watergangen, hetwelk gecompenseerd dient te worden.
Conclusie
In totaal voorziet het initiatief in een extra waterberging van 3.599,28 m² B-watergangen en
wordt er 513,6 m² aan C-watergangen gecompenseerd. Hiermee wordt voldaan aan de
benodigde waterberging, zonder afwenteling naar het omliggend gebied te creëren. Ook wordt
een neerslagsituatie die eens in de 10 jaar voorkomt met deze ingreep ondervangen. De
nieuwe opgaven zijn in tabel 4.3 weergegeven.
De nieuwe bebouwing zal worden aangesloten op het gemeentelijke riool overeenkomstig het
gemeentelijke rioleringsbeleid. Het schoon water van de nieuwe bebouwing wordt rechtstreeks
op het oppervlaktewater geloosd. Geen gebruik zal worden gemaakt van uitloogbare
materialen. De algemene uitgangspunten van duurzaam waterbeheer, zoals geformuleerd door
het waterschap Rivierenland worden, daar waar mogelijk, toegepast.
Voor de te graven watergangen is een watervergunning aangevraagd bij het waterschap. Naar
aanleiding hiervan heeft het Waterschap bij besluit van 26 april 2013, kenmerk
201303786/223895 de gevraagde watervergunning verleend voor het lozen vanaf nieuw verhard
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oppervlak, het dempen en compenseren van water en het aanbrengen van uitritten ter plaatse
van de Kweldamweg 8-10 in Sliedrecht.
Conclusie
Vanuit waterhuishoudkundige overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen de in dit
bestemmingsplan opgenomen ontwikkeling.
Tabel 4.3: Wateropgave.
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deelgebied een lage trefkans op archeologische sporen is. In verband hiermede is een
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek naar archeologie niet nodig.
Conclusie
Het initiatief tast de cultuurhistorische en archeologische waarden niet aan, zodat er vanuit dit
gezichtspunt geen beperkingen worden gesteld aan deze planontwikkeling.

Figuur 11: Kaart waarde archeologie provincie Zuid-Holland.
Fi

4.4
4.

Flora- en fauna

Op 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) in werking getreden. De
Nbw 1998 biedt de grondslag voor de aanwijzing van de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden.
Deze gebieden worden tezamen Natura 2000-gebieden genoemd. Ter bescherming van deze
Natura 2000-gebieden voorziet de Nbw 1998 in een vergunningenregime voor het realiseren of
verrichten van projecten en andere handelingen die de natuurlijke kenmerken van een
aangewezen Natura 2000-gebied kunnen aantasten.
In verband met onderhavige planontwikkeling is een aanvraag om vergunning ex artikel 19d van
de Natuurbeschermingswet 1988 aangevraagd. Naar aanleiding hiervan hebben Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland bij besluit van 28 februari 2013, kenmerk PZH-2013-372792405 de
gevraagde vergunning verleend voor het wijzigen van de inrichting aan de Kweldamweg 10 te
Sliedrecht.
In de directe nabijheid van het plangebied zijn verder geen speciale beschermingszones
aangewezen in het kader van de Vogelrichtlijn, zodat uit dien hoofde geen beperkingen worden
opgelegd aan het oprichten van de geplande nieuwbouwontwikkeling.
Per 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht geworden. Deze wet voorziet in de
bescherming van planten- en diersoorten binnen en buiten de beschermde natuurgebieden. Het
uitgangspunt van de wet is dat beschermde planten- en diersoorten geen schade mogen
ondervinden. Voor het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte is het niet altijd
nodig een vrijstelling of een ontheffing aan te vragen. Voor o.a. reguliere werkzaamheden of
ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de bouw van fabrieken, geldt de volgende vrijstellingsregeling:
1. een algemene vrijstelling voor algemene soorten;
2. een vrijstelling voor beschermde soorten en vogels op voorwaarden, dat gehandeld wordt
volgens een door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
goedgekeurde gedragscode.
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Wanneer het onmogelijk is schade aan streng beschermde planten en dieren tijdens ruimtelijke
ontwikkelingen en inrichting te voorkomen, moet altijd een ontheffing worden aangevraagd bij
het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De voorwaarden verbonden
aan een vrijstelling of een ontheffing zijn afhankelijk van de status van de planten- en
diersoorten die in het plangebied voorkomen.
4.4.1
Flora- en faunatoets
Bij een bestemmingsplanherziening moet bekeken worden wat het effect is op de aanwezige
flora- en fauna. In verband hiermede heeft Buro Maerlant te Dussen een flora- en faunatoets
uitgevoerd voor het onderhavige plangebied (rapport van 17 december 2012, projectnummer
2012, bijlage 7). Op basis van een inventarisatie, literatuuronderzoek en een verkennend
onderzoek kunnen de volgende conclusies en aanbevelingen worden getrokken (overgenomen
uit het rapport):
Conclusies
In het plangebied zijn de volgende (potentiële) beschermde natuurwaarden aangetroffen:
( Vleermuizen, mogelijke aanwezigheid kraamverblijven en/of zomerverblijven in de te slopen
bedrijfswoningen;
( Territorium van steenuil;
( Broedvogels algemeen;
( De bouwplaats kán geschikt worden voor rugstreeppad.
Aanbevelingen
Vleermuizen
Aanbevolen wordt twee aanvullende veldbezoeken uit te voeren naar de aan- of afwezigheid
van verblijfplaatsen van vleermuizen in de te slopen bedrijfswoningen. (Noot: dit onderzoek is
inmiddels uitgevoerd, voordat de woningen werden gesloopt. Het onderzoek wordt verderop
aangehaald onder het kopje }sloop~).
Steenuil
Voor steenuil kan men extra kansen bieden door de waterpartijen te voorzien van
natuurvriendelijke oevers, tevens is het nodig in de nieuwe situatie zo spoedig mogelijk nieuw
groen aan te leggen.
Overige vogels
Doordat de kans bestaat dat broedende vogels aanwezig zijn, wordt aanbevolen sloop en kap
buiten het broedseizoen uit te voeren: ná half juli en vóór half maart. Het verstoren van
broedende vogels is conform de Flora- en faunawet niet toegestaan. De periode augustus tot
en met oktober is voor de meeste soortgroepen, ook algemene beschermde soorten waar op
voorhand een vrijstelling voor geldt, de minst kwetsbare periode. Planning van de
werkzaamheden in deze periode is optimaal.
Sloop
De bedrijfswoningen zijn inmiddels gesloopt, nadat zekerheid was verkregen over de
afwezigheid van vleermuizen. Het veldonderzoek van Buro Maerlant is bijgevoegd (memo
najaarsonderzoek vleermuizen van 26 november 2012, bijlage 8). Op basis hiervan werden in
het plangebied geen vaste rust- of verblijfplaatsen van vleermuizen. aangetroffen Paarplaatsen
en/ of paarterritoria waren niet aanwezig. Als foerageergebied heeft het plangebied enige
functie voor een laag aantal dieren. De sloop van de overige opstallen kan indien men rekening
houdt met algemene broedende vogels probleemloos plaatsvinden.
Algemene Zorgplicht
Voor alle planten- en diersoorten geldt de algemene zorgplicht die is opgenomen in artikel 2 van
de Flora- en faunawet. Deze bepaalt dat een ieder die weet dat zijn of haar handelen nadelige
gevolgen voor flora en/of fauna kan hebben, verplicht is om maatregelen te nemen (voor zover
redelijkerwijs kan worden gevraagd) die deze negatieve gevolgen zoveel mogelijk voorkomen,
beperken of ongedaan maken.
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Conclusie
Gelet op het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat er vanuit de Flora- en
faunaregelgeving geen beperkingen worden opgelegd aan deze nieuwbouwontwikkeling. De in
de twee rapporten genoemde aanbevelingen en conclusies zijn c.q. worden overgenomen bij
uitwerking van de plannen.

4.5

Overige realiserings- en uitvoeringsaspecten

4.5.1
Kabels en leidingen
In het plangebied liggen naast de gebruikelijke kabels en leidingen geen ruimtelijk relevante
watertransportleidingen en gastransportleidingen.
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5.

JURIDISCHE PLANBESCHRIJVING

5.1

Algemeen

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze waarop de ruimtelijke en functionele ontwikkelingen
een vertaling hebben gekregen in de juridisch bindende onderdelen van het bestemmingsplan,
de verbeelding (geometrische plaatsbepaling) en de regels.

5.2

Verbeelding

Op de verbeelding (plankaart), getekend op een kadastrale ondergrond schaal 1:1.000, zijn
door middel van coderingen (via combinatie van letteraanduidingen, arceringen en/of kleur) de
bestemmingen aangegeven. Gekozen is voor een gedetailleerd bestemmingsplan.

5.3

Planregels

De regels bestaan uit vier hoofdstukken:
- Hoofdstuk 1
Inleidende regels
- Hoofdstuk 2
Bestemmingsregels
- Hoofdstuk 3
Algemene regels
- Hoofdstuk 4
Overgangs- en slotregels
5.3.1
Inleidende regels
Dit hoofdstuk bevat 2 artikelen.
Artikel 1
Begrippen
In het : KMBD>E aBegrippen~ wordt een aantal in de planregels voorkomende begrippen nader
omschreven. Door de omschrijving wordt de interpretatie van deze begrippen beperkt, waarmee
de duidelijkheid van het plan en daarmee de rechtszekerheid wordt vergroot.
Artikel 2
Wijze van meten
In het artikel }Wijze van meten~ wordt aangegeven hoe de in het plan voorgeschreven
maatvoeringen dienen te worden bepaald.
5.3.2
Bestemmingsregels
Dit hoofdstuk bevat de regels waarin de materiële inhoud van de op de verbeelding gegeven
bestemmingen zijn opgenomen. Bij de opzet van de artikelen is, zoals de Standaard
Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP 2012) bepaalt, een vaste indeling aangehouden.
Voor de volgorde van de bestemmingen leidt dit ertoe dat eerst de bestemmingsomschrijvingen
worden benoemd en hierna de bouwregels en in voorkomende geval specifieke gebruiksregels.
Bij de indeling van de artikelen in hoofdstuk 2 is een vaste volgorde aangehouden.
Bestemmingsomschrijving
In dit onderdeel worden de functies aangegeven waartoe de gronden zijn bestemd.
Bouwregels
In de bouwregels zijn de regels opgenomen ten aanzien van de toegelaten bebouwing. Dit lid
; >O: MK>@>EL HF MK>GMMH>@>LM: G> ; HNP P >KD>G =B> : EL _ K><AM̀ DNGG>G P HK=>G HI@>KB<AM De
gebouwen dienen te worden geplaatst binnen de op de kaart aangegeven bouwvlakken. Voor
de bestemmingen zijn regels opgenomen voor de goothoogte, hoogte en /of dakhelling. Bij het
bepalen van de maatvoeringen is uitgegaan van de gewenste planologische situatie.
Artikel 3
Agrarisch
De gronden in het veenweidegebied hebben de bestemming 'Agrarisch' gekregen. Voor het
agrarisch bedrijf is op de verbeelding een bouwvlak opgenomen. Binnen het toegekende
bouwvlak dienen de bedrijfsgebouwen, de bedrijfswoningen en overige bijgebouwen alsmede
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sleufsilo's, kuilplaten te worden gesitueerd. Aan het oppervlak voor bedrijfsgebouwen is geen
maximum gekoppeld. Binnen het bouwvlak is een productiegerichte paardenhouderij
toegestaan. In de bestemmingsomschrijving is het aantal te houden kippen gemaximaliseerd tot
400 stuks om te vermijden dat een pluimveehouderijbedrijf als nevenactiviteit mogelijk wordt
gemaakt.
In de bestemming is een omgevingsvergunningstelsel opgenomen om de in het gebied
voorkomende natuur- en landschapswaarden te kunnen beschermen. Om de landschappelijke
inpassing van de bedrijfsgebouwen en de terreininrichting te borgen is in de gebruiksregels een
bepaling opgenomen dat voor 1 mei 2015 beplanting rondom het bouwvlak is aangelegd
overeenkomstig het ingediende beplantingsplan.
5.3.3
Algemene regels
Dit hoofdstuk bevat meerdere artikelen die op de bestemmingen uit hoofdstuk II van toepassing
zijn.
Artikel 4
Antidubbeltelbepaling
Het artikel }Antidubbeltelregel~ bevat een regeling waarmee wordt voorkomen dat met het
bestemmingsplan strijdige situaties ontstaan of worden vergroot.
Artikel 5
Algemene bouwregels
)G A>M: KMBD>E a!E@>F >G> ; HNP K>@>ELbis een aantal aanvullende bouwregels opgenomen die voor
alle bestemmingen kunnen gelden. Bijvoorbeeld extra bouwmogelijkheden voor ondergeschikte
bouwdelen zoals balkons, galerijen en kelders.
5.3.4
Overgangs- en slotregels
Het laatste hoofdstuk van de planregels bevat twee artikelen.
Artikel 6
Overgangsrecht
Het artikel }Overgangsrecht~ heeft ten doel de rechtstoestand te begeleiden van situaties die
afwijken van de regels van het bestemmingsplan. Lid 1 van dit artikel geeft regels voor
bouwwerken die op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan gebouwd zijn of gebouwd
kunnen worden, en die afwijken van de bebouwingsregels van het plan. Lid 2 van dit artikel
regelt het gebruik van onbebouwde gronden en bouwwerken in het plan, voor zover dit gebruik
op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan, afwijkt van de in het plan gegeven
bestemming.
Artikel 7
Slotbepaling
Het artikel }Slotregel~ bevat de titel waaronder het bestemmingsplan kan worden geciteerd. Dit
artikel wordt dan ook wel het citeerartikel genoemd.

5.4

Handhaving bestemmingsplan

Het ontwikkelen van beleid en de vertaling daarvan in een bestemmingsplan heeft alleen zin,
indien na de vaststelling van het bestemmingsplan handhaving plaatsvindt. Daarom is het
belangrijk om reeds ten tijde van het opstellen van een bestemmingsplan aandacht te besteden
aan de handhaafbaarheid van de voorgeschreven regels.
Vier factoren zijn van wezenlijk belang voor een goed handhavingsbeleid:
1. Voldoende kenbaarheid van het plan.
Een goed handhavingsbeleid begint bij de kenbaarheid van het bestemmingsplan bij
degenen die het moeten naleven. De wet bevat enkele waarborgen ten aanzien van de te
volgen procedure: deze heeft in de bestemmingsplanprocedure een aantal
inspraakmomenten ingebouwd.
2. Voldoende draagvlak voor beleid en regeling in het plan.
De inhoud van het plan kan slechts gehandhaafd worden indien het beleid en de regeling in
grote kring ondersteund wordt door de gebruikers van het plangebied. Uiteraard kan niet
iedereen zich vinden in elk onderdeel van het plan. Een algemene positieve benadering van
het bestemmingsplan is echter wel wenselijk.
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3. Realistische en inzichtelijke regeling.
Een juridische regeling dient realistisch en inzichtelijk te zijn; dat wil zeggen niet onnodig
beperkend of inflexibel. Bovendien moeten de bepalingen goed controleerbaar zijn. De
regels moeten derhalve niet meer regelen dan noodzakelijk is.
4. Actief handhavingsbeleid.
Het sluitstuk van een goed handhavingsbeleid is voldoende controle van de feitelijke situatie
in het plangebied. Daarnaast moeten adequate maatregelen worden getroffen indien de
regels worden overtreden. Indien dit wordt nagelaten, ontstaat een grote mate van
rechtsonzekerheid.
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6.

UITVOERBAARHEID EN RESULTATEN OVERLEG

6.1

Economische uitvoerbaarheid

De gemeente en initiatiefnemer/exploitant van de planontwikkeling hebben over de
economische uitvoerbaarheid van het plan overleg gehad. De planontwikkeling zal in
overeenstemming zijn met provinciale, regionale en gemeentelijke uitgangspunten. De
afspraken zijn vastgelegd in een tussen de gemeente en initiatiefnemer/exploitant gesloten
exploitatieovereenkomst, waaronder planschade is begrepen. Hiermee is het kostenverhaal
voor de ontwikkeling verzekerd en is het niet noodzakelijk om een exploitatieplan vast te stellen.
Er zijn ook geen overige redenen als bedoeld in artikel 6.12 Wro, om een exploitatieplan vast te
stellen. Alle eisen en voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn opgenomen in de
exploitatieovereenkomst.

6.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft overeenkomstig het bepaalde in de Inspraakverordening met ingang van 26 juli 2013 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende
de termijn van terinzagelegging zijn drie schriftelijke inspraakreacties ingekomen. Deze zijn
behandeld in de Notitie inspraak en overleg voorontwerpbestemmingsplan Kweldamweg 8 - 10
(bijlage 9).
Voor het ontwerpbestemmingsplan is de uniforme voorbereidingsprocedure gevolgd als
bedoeld in artikel 3.8, lid 1 Wro juncto hoofdstuk 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Het
ontwerpbestemmingsplan heeft daartoe met ingang van 6 juni 2014 gedurende zes weken ter
inzage gelegen. Gedurende de termijn van terinzagelegging zijn vier zienswijzen ingediend.
Deze zijn beantwoord in de Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan
Kweldamweg 8 en 10 Sliedrecht (bijlage 10).

6.3

Resultaten overleg ex artikel 3.1.1 Bro

In het kader van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het
voorontwerpbestemmingsplan toegezonden aan de volgende personen en/of instanties:
1.
Provincie Zuid-Holland, directie Ruimte en Mobiliteit;
2.
Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland, Afdeling Ruimtelijke Ordening;
3.
Waterschap Rivierenland;
4.
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
5.
Gasunie;
6.
TenneT.
De instanties onder 3 en 5 hebben aangegeven dat het plan geen aanleiding geeft tot het
maken van opmerkingen. De instanties onder 2 en 6 hebben niet gereageerd. De opmerkingen
van de instanties onder 1 en 4 zijn beantwoord in de Notitie inspraak en vooroverleg
voorontwerpbestemmingsplan Kweldamweg 8 y 10, Sliedrecht (bijlage 9).
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BIJLAGEN
Separaat bij dit bestemmingsplan zijn de volgende bijlagen in te zien:
1. Beplantingsplan; Landschapsbeheer Zuid-Holland te Waddinxveen van 31 oktober 2012.
2. Quick Scan DLV Bouw, Milieu en Techniek B.V. te Uden van 31 augustus 2012.
3. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai en spoorweglawaai; S&W Consultancy B.V. te
Vlissingen van 16 november 2012.
4. Verkennend bodemonderzoek; AT MilieuAdvies B.V. te Lekkerkerk van december 2006;
5. Nader bodemonderzoek; AT MilieuAdvies B.V. te Lekkerkerk van mei 2007;
6. Beoordeling BUS-melding Kweldamweg 8-10, Sliedrecht van Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid te Dordrecht van 29 januari 2013.
7. Flora- en faunatoets; Buro Maerlant te Dussen van 17 december 2012.
8. Memo najaarsonderzoek vleermuizen; Buro Maerlant te Dussen van 26 november 2012.
Voorts zijn de volgende bijlagen toegevoegd:
9. Notitie van inspraak en vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Kweldamweg 8 - 10 van
februari 2014.
10.Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Kweldamweg 8 - 10 van
augustus 2014.
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Pouderoyen Compagnons

Bijlage 1

Beplantingsplan

Rapport

Beplantingsplan Kweldamweg 810 te Sliedrecht

Foto: knotbomenrij langs hoogstamboomgaard

Beplantingsplan Kweldamweg 8-10 te Sliedrecht
Waddinxveen, 31-10-2012
Opdrachtgever: Blok Bouwconsultancy b.v.
Contactpersoon: dhr. J.M. de Nooijer
Foto:
Landschapsbeheer Zuid-Holland
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1 Inleiding
1.1 Inleiding
Blok Bouwconsultancy is al enige tijd betrokken bij de uitbreiding van een nieuw te bouwen
bedrijf aan de Kweldamweg 8-10 in Sliedrecht. Voordat de bouw kan starten dient door de
gemeente Sliedrecht een omgevingsvergunning afgegeven te worden. Eén van de eisen bij
de aanvraag van de omgevingsvergunning is een passende landschappelijke inpassing van
het nieuwe bedrijf. Blok Bouwconsultancy heeft voor dit onderdeel Landschapsbeheer ZuidHolland ingeschakeld om te adviseren over de aanleg van beplanting, de plaats van
watercompensatie en de boomsoortenkeuze.

1.2 Uitgangspunten, wensen en visie
Het nieuw te bouwen bedrijf dient landschappelijk ingepast te worden op een wijze die recht
doet aan het aanwezige landschap en het bedrijf. Mogelijk worden bestaande
beplantingsstructuren ingepast of behouden. Dit is een wens van de opdrachtgever en geen
eis. Bij de soortkeuze zal voor soorten gekozen worden die niet giftig zijn voor mens of paard.
Door uitbreiding van het bedrijf is het dempen van enkele aangrenzende sloten
onvermijdelijk. Het verlies aan water wordt in overleg met Waterschap Rivierenland
gecompenseerd.
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2 Planlocatie
2.1 Ligging plangebied

Figuur 1 en 2: Ligging plangebied (rood omlijnd) in Sliedrecht.

De planlocatie ligt ten noorden van de Betuwelijn tussen de Sportlaan (Sliedrecht) in het
zuiden en het Oosteinde in Wijngaarden in het noorden. De locatie is gelegen in het open
veenweidegebied en wordt gekenmerkt door een historische cope-verkaveling en een dicht
slotenpatroon.

2.2 Bodem
De bodem bestaat uit veen of klei op veen. De grond is rijk aan voedingsstoffen omdat het
al jarenlang intensief als grasland in gebruik is geweest.

2.3 Waterhuishouding
De sloten zijn smal en ondiep, soms zelfs zonder water. De ecologische kwaliteit is (zeer)
matig. De ontwatering is circa 30-40 cm. Voor de verplichte watercompensatie zullen
bestaande sloten verbreed worden. Langs de sloten worden natuurvriendelijke oevers
aangebracht. De precieze berekening, locatie en maatvoering hiervan zal later in overleg met
Waterschap Rivierenland worden vastgesteld. In bijlage II is informatie over voorwaarden
opgenomen.

2.4 De percelen, huidige situatie en gebruik
De percelen van het plangebied zijn als weidegrond in gebruik voor beweiding door paarden.

Figuur 3: Linkervooraanzicht locatie vanaf
Kweldamseweg

© Landschapsbeheer Zuid-Holland

p5

Figuur 4: Knotbomenrij op locatie
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2.5 Landschappelijke en cultuurhistorische waarde
De landschappelijke waarde van het plangebied bestaat uit de openheid van het gebied en
het historische verkavelingspatroon. Volgens de cultuurhistorische kaart van de Provincie
Zuid-Holland is de historisch-landschappelijke waarde redelijk hoog.

2.6 Effecten op het landschap
Door de aanleg van het nieuwe bedrijf wordt het zicht vanaf de Kweldamweg op de open
polder enigszins beperkt. De kavels, of delen van kavels, direct langs de Kweldamweg
krijgen een ander aanzicht door de functieverandering van grasland naar gebouw, paddock
of boomgaard. De verdichting vindt voornamelijk in de breedte plaats.
De (beperkte) aantasting van de open polder, zal gecompenseerd worden door toepassing
van landschappelijk verantwoorde en streekeigen beplanting.

2.7 Huidige situatie ecologie agrarisch gebied
Omdat de percelen begroeid zijn met hoog productief raaigras, soortenarm en met weinig
structuur, is de ecologische waarde gering. De oevers van de sloten zijn begroeid met
ruderale kruiden. De percelen worden grotendeels begraasd door paarden. Algemene
amfibieën, zoals groene kikker zijn te verwachten, mogelijk broeden er weidevogels op de
agrarische percelen.

2.8 Archeologische waarde
Volgens de Cultuurhistorische kaart van Zuid-Holland ligt er boven de Kweldamweg een
structuur met een (zeer) grote kans op archeologische sporen. Met deze structuur dient
rekening gehouden te worden door deze structuur niet aan te tasten door
graafwerkzaamheden.

Figuur 5: Archeologische kaart (planlocatie in blauwe cirkel)
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2.9 Effecten op natuurgebieden
De planlocatie ligt niet in de nabijheid van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) of Natura
2000-gbeieden. Er zijn daarom geen negatieve effecten te verwachten.
Mogelijk komen op omringende percelen in de polder weidevogels voor. Met name hoge
beplanting op het erf zal negatief effect op de weidevogels kunnen hebben.

© Landschapsbeheer Zuid-Holland
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3 Uitwerking plan
3.1 Algemeen
De uitbreiding van het bedrijf heeft onder andere de volgende gevolgen:
 Een deel van de aanwezige sloten wordt gedempt
 Enkele beplantingseenheden worden verwijderd
 De oppervlakte aan verharding neemt toe
 Er wordt een paardenbak geplaatst.
De toename van verhardingen en het dempen van sloten is landschappelijk geen positieve
ontwikkeling, omdat de openheid en het doorzicht op de polder verminderd. Het verwijderen
van bestaande beplantingseenheden is deels positief omdat de hierbij ook exotische
beplanting wordt verwijderd, zoals de laan van moerascypressen. Het plaatsen van een
paardenbak is hier landschappelijk acceptabel, omdat bestaande structuren intact worden
gelaten en de paardenhouderij een economische drager van het landschap is. Hierdoor kan
door de huidige uitbreiding verdere verdichting van de polder worden tegengegaan.
Het oppervlak aan gedempte sloten wordt ruimschoots gecompenseerd door bestaande
sloten te vergroten en natuurvriendelijke oevers aan te leggen.

3.2 Beplantingsplan algemeen
De uitbreiding van het bedrijf wordt landschappelijk ingepast, waarbij van “open” naar
“dicht” wordt gewerkt, gezien vanaf de weg richting het achterland. Langs de weg staan
enkele solitaire essen (open), dan volgen langs het bedrijf enkele knotbomenrijen (halfopen)
en dan volgt de dichtere beplanting met hoger opgaande bomen (gesloten). De afbeelding
hieronder geeft het beplantingsplan weer. Zie ook bijlage III.

Figuur 6: Beplantingsplan kweldamweg, Sliedrecht
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Onderstaande figuur 7 geeft een goed beeld van de toekomstige situatie.

Figuur 7: toekomstig aanzicht Kweldamweg 8-10 (Tekening: A. de Nooijer)

3.3 Knotbomenrij
Doelstelling:
Diverse knotbomenrijen begeleiden de overgang van de open polder naar de dichte
bebouwing. De knotbomen worden niet heel hoog en worden cyclisch geknot, waardoor de
openheid niet te veel wordt aangetast. Ook worden knotbomenrijen geplaatst om
perceelgrenzen te markeren.

Figuur 8: Knotbomenrij langs stallen

Voor de aanplant worden rechte takken gebruikt van de wilg (Salix alba), vrij van
watermerkziekte, met een dikte van 5-7 cm en een lengte van circa 4- 5 m. In de bodem
wordt op 40 cm afstand van de slootrand of bovenkant van het sloottalud een gat geboord
met de grondboor tot 1 m diep, waarin de knotstekken worden geplant.
De wilgen worden op ruim 2 m hoogte geknot. De onderlinge plantafstand wordt 3 meter.
Voor de aanplant wordt een knotstek genomen (een boompaal is vermoedelijk niet nodig).
Knotstekken van de wilg kunnen het beste in het voorjaar worden geplant.
Beheer:
Jaarlijks worden de onderste uitlopers aan de stam, vanaf het maaiveld tot aan knothoogte,
verwijderd. Dit doet men het beste in de periode voor de langste dag. De uitlopers kan men
dan vrij gemakkelijk van de bast verwijderen. Daarna worden de bomen 1 x per 3 jaar
geknot. Alle takken worden dan boven de knot verwijderd. Er kan een klein stompje (50%
van de takdikte) op de oude knot blijven staan. Voorkom maaischade aan de bast als er
gemaaid wordt langs de slootkant. Het snoeihout kan worden verwerkt in een takkenril.
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3.4

Houtsingel

Doelstelling:
Een dichte houtsingel om de stallen groen aan te kleden en de wind te breken. Om ook in de
eerste meter(s) voldoende dekking te krijgen, kan gekozen worden om de bomen om en om
af te zetten. Met andere woorden, naast een vrij uitgroeiende boom wordt een boom laag bij
de grond afgezet en naast de afgezette boom staat weer een vrijuitgroeiende boom.
Eindbeeld:
Een dichte houtsingel met niet te hoge overstaanders. Afwisseling tussen afgezette bomen
en hogere bomen.
Aanplant:
Om de 1,5 m wordt een els aangeplant.
Beheer:
Gedurende de eerste jaren is het belangrijk om te controleren of de bomen niet scheef
groeien, dit kan nu nog hersteld worden. Na enkele jaren is dit veel lastiger.
De opgaande bomen worden opgekroond na 2-6 jaar (afgezaagd bij de stam). De
hakhoutbomen worden om de 4 tot 8 jaar afgezet, zodat de stobbe vitaal en de dekking
gewaarborgd blijft.

3.5 Kniphaag
Doelstelling:
Landschappelijke (knip-)haag als begeleiding van toegangspaden tot de boerderij/woonhuis.
Eindbeeld:
Een dichte haag van de juiste hoogte.
Aanplant:
Het aanplanten van een kniphaag met veldesdoorn en meidoorn. De aanplant vindt plaats
met vier stuks per strekkende meter. Als plantmateriaal wordt bosplantsoen gebruikt (goed
doorwortelde 2-3 jarige struikjes). De meidoorn en veldesdoorn worden om en om geplant,
zodat een gemengde haag ontstaat.
Beheer:
Na het aanplanten worden de struikjes tot
circa 2/3 teruggesnoeid om de vertakking
te bevorderen. Daarna wordt de haag
jaarlijks één tot twee keer per jaar terug
geknipt op de gewenst hoogte. Het snoeien
vindt plaats na de langste dag.
Aandachtspunt hierbij is dat de haag aan
de onderzijde iets breder is dan aan de
bovenzijde voor voldoende belichting van
de onderste takken.
Figuur 9: Kniphaag
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3.6 Natuurvriendelijke oevers
Doelstelling:
Gestreefd wordt naar een natuurvriendelijke oever langs de slootkant, met een kruidenrijke
vegetatie die een fraaie bloeiende slootkant oplevert. De oever zorgt voor extra waterberging
en nat biotoop voor flora en fauna. Belangrijk daarbij is om het juiste beheer toe te passen
om het gewenste resultaat te krijgen en te houden (zie kopje beheer hieronder). In verband
met het slootschonen is het nodig om goede afspraken met Waterschap Rivierenland te
maken.
Inrichting:
Na het verbreden van de sloten wordt aan één kant
een natuurvriendelijke oever aangelegd. Zowel een
geknikt talud als een schuin talud is mogelijk.
In beide gevallen is afrastering noodzakelijk om het
vertrappen van de oever door de paarden te
voorkomen. Na aanleg wordt de oeverrand ingezaaid
met een dotterbloemmengsel (te bestellen bij
bijvoorbeeld Biodivers) en bij een geknikt talud
kunnen water- en overplanten worden aangeplant.
Figuur 10: Gele lis, een oeverplant

Beheer:
Eens per jaar worden de taluds gemaaid, waarbij 25% blijft staan voor overwinterende
insecten en larven; het maaisel wordt afgevoerd. Het maaien vindt plaats in de periode
oktober – februari.

3.7 Boomgaard
Een boomgaard is een omsloten stuk grond, waarop vruchtbomen worden geteeld voor de
productie van fruit. De boomgaard op het perceel zal voornamelijk bestaan uit
halfstamfruitbomen. De hoogte van de onderste zijtakken (gesteltakken) bepaalt de
naamgeving; beginnen de eerste takken op 120 tot 150 cm, dan is er sprake van halfstam,
daaronder zijn het struiken en daarboven noemt men het hoogstam.
Doelstelling:
Een boomgaard waarin elke afzonderlijke boom goed kan ontwikkelen en niet beperkt wordt
door de andere bomen in de boomgaard. De boomgaard bestaat uit (oude) fruitrassen die
goed op elkaar afgestemd zijn voor de bestuiving. Door goed beheer krijgen de individuele
takken voldoende licht en lucht, waardoor de bomen vitaal blijven.
Beheer:
Regelmatig (minimaal 1x per 2 jaar) onderhoudsnoei houdt de fruitbomen vitaal. Door het
snoeien moet de boom/struik nieuwe loten aanmaken. Door het snoeien ontstaat een open
en luchtige kroon die schimmels en bacteriën minder kans geeft om toe te slaan.
Naast onderhoudsnoei is ook regelmatige bemesting belangrijk, omdat met de oogst
mineralen worden afgevoerd via het fruit. Bemesting zorgt voor voldoende mineralen in de
bodem en bevordert het bodemleven. Een richtlijn voor bemesting is 20 m³ per hectare per
jaar. Dit komt neer op 3 kruiwagens ruige mest per boom per jaar. Bemesten gebeurt bij
voorkeur rond 1 maart.
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3.8 Solitaire bomen
Op het perceel worden twee solitaire bomen aangeplant als aankleding van het erf. De
solitaire bomen hebben voornamelijk esthetische waarde. De solitaire bomen kunnen in de
toekomst ecologische waarde krijgen, omdat solitaire bomen vaak de enige ‘oude‘ bomen
zijn, omdat ze niet in de loop van de tijd worden afgezet. Zo krijgen bijvoorbeeld
korstmossen de kans om zich te ontwikkelen.

3.9 Leilinden
Om de voorkant van de boerderij te versterken met groen is gekozen voor de aanplant van
leibomen op verschillende plekken.
Doelstelling:
Beeldbepalende bomen die het karakter van de woning versterken en tevens schaduw
geven in gedurende de warme zomermaanden.

Afbeelding 11: vooraanzicht van boerderij met leilinden (Tekening: A. de Nooijer)

© Landschapsbeheer Zuid-Holland

p 12

Beplantingsplan Kweldamweg 8-10 te Sliedrecht

Inrichting:
Per locatie (aangeven op kaart, zie figuur 5) wordt gekozen voor twee leilinden in blokvorm.
De bomen worden per twee aan weerszijde van de deur in het midden van de gevel
geplaatst. De afstand van de leilinde tot de gevel van de woning is ongeveer 1,80 tot 2
meter.
Er wordt een ruim plantgat gegraven van minimaal 100x100 cm. De uitkomende grond
wordt goed fijn gemaakt en gemengd met zwarte tuinaarde om de structuur in de grond te
verbeteren. Er wordt gekozen voor een groter plantgat omdat Lindebomen erg gevoelig zijn
voor verstorende (zuurstofarme) grond. De grond moet goed belucht zijn.
Er worden twee boompalen geplaatst in het plantgat. De boompalen staan in parallel aan de
woning. De onderlinge afstand van de boompalen is ongeveer 40-50 cm.
Na het graven van het plantgat en het fijnmaken van de grond, wordt de boom in het
plantgat geplaatst. Het plantgat wordt voor 50% dicht gegooid. Vervolgens wordt de boom
iets omhoog getrokken en geschut zodat de wortels goed worden omsloten door de grond.
Hierna wordt het plantgat volledig dichtgegooid en de grond iets aangedrukt. Het
aandrukken moet altijd met de neus van de schoen/laars naar de stam van de boom plaats
vinden. Als men de voet dwars langs de stam zet, is de mogelijkheid aanwezig dat de wortels
van de boom beschadigd worden.
Tevens wordt er aan weerszijde van de leilinden een paal geplaatst die ongeveer 2,50 tot 3
meter boven de grond uitsteekt. Tussen deze palen worden draden gespannen van
gegalvaniseerd draad waarlangs de gesteltakken kunnen worden opgebonden.
Onderhoud bomen:
Jaarlijks controleren op de functie van het boomband. Eventueel afgeknapte of doorgerotte
boompalen verwijderen en vervangen. Eventueel de grond los maken voor een goede
beluchting. Bij extreme droogte de bomen bevloeien.
De bomen worden jaarlijks gesnoeid en opgebonden. Het opbinden gebeurd met daarvoor
speciaal ontwikkeld plastic binddraad. Dit binddraad is erg rekbaar en voorkomt dat de
takken worden afgesnoerd.
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3. Bijlagen
Bijlage I: Overzicht en kosten plantmateriaal
Voor de aanleg en aanplant is het volgende materiaal nodig:
Element

afmetingen Soort

Maat

Aantal

Knotbomenrij langs paardenbak

140 m

Schietwilg

knotstek

47

Knotbomenrij boerderij westzijde

50 m

Schietwilg

knotstek

17

Knotbomenrij oostzijde

180 m

Schietwilg

knotstek

60

-

-

Knotbomenrij noordoost

70 m

Schietwilg

knotstek

23

-

-

50 m

Schietwilg

knotstek

17

-

-

Totaal knotbomenrij

490 m

Schietwilg

knotstek

164

€

Hoogstamvruchtbomen*

-

Keus uit lijst

hoogstam

12

Opgaande bomen

270 m

Els

Veer 150-175

Boompalen
Winterlinde

Knotbomenrij tussen boerderij en
hoogstamboomgaard

Kniphaag
Leibomen

-

Zwarte els of

Solitaire bomen

Gewone es

Inzaaien natuurvriendelijke oevers

Nader te
bepalen

prijs
-

-

943,00

€ 21,50

€

258,00

180

€

5,75

€ 1.035,00

250/8

8

€

7,35

€

58,80

12-14

8

€

80,50

€

644,00

8/10

2

€

19,50

€

39,00

5,75

Dotterbloemmengsel

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bestelling van plantmateriaal is mogelijk via Landschapsbeheer Zuid-Holland met de actie
Kies voor Zuid Hollands groen. Bestellijst via de administratie (0182-683666) of website:
www.landschapsbeheerzuid-holland.nl
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-

€

Totaal
*Prijzen zijn indicatief en zijn gebaseerd op de prijslijst Kies voor Zuid Hollands Groen 2012/2013. Aantal
meters en aantallen zijn op basis van het beplantingsplan en ook indicatief.
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Totaal prijs

€ 2.977,80
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Bijlage II: Mogelijkheden voor subsidie
Er is één mogelijkheid bekend om subsidie aan te vragen:
Stimuleringsregeling waterbergingsoevers Waterschap Rivierenland
Link:http://www.waterschaprivierenland.nl/digitaal_loket/regelgeving/stimuleringsregeling_
waterbergingoevers_en_vispaaiplaatsen_2011/20110929
Extra, naast de verplichte watercompensatie kan een natuurvriendelijke oever worden
aangelegd met subsidie. De voornaamste voorwaarden zijn:
Minimaal 100 m lengte
Schuin of geknikt talud (1:5, minimaal 2 m breed)
Subsidie circa € 2 tot 4,-/m²
Zie voor meer informatie de website van Waterschap Rivierenland
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Bijlage III: Beplantingsplan (nieuwe situatie)
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Pouderoyen Compagnons

Bijlage 2

Quick scan milieuonderzoek
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1. Algemeen
Ik heb gekeken naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de locatie Kweldamweg 8 – 10 te
Sliedrecht m.b.t. de milieuvergunning, de natuurbeschermingswet en het bestemmingsplan.
U bent voornemens een paardenhouderij en een boerderij op te richten waar het imago “eerlijk en
vers” letterlijk gestalte krijgt. In fase 1 zal de paardenhouderij met bijbehorende gebouwen worden
opgericht. In fase 2 wordt de boerderij met 4.000 kippen, 40 koeien, 25 stuks jongvee, 30 schapen
en bijbehorende gebouwen opgericht. Naast de agrarische activiteiten, zal tevens een bakkerij en
een zorgfunctie c.q. dagvoorziening worden gerealiseerd. Tevens zullen 2 bedrijfswoningen
worden gebouwd. De vergunning voor beide fases wilt u in één keer aanvragen.
RAV tabel vigerende vergunning
Aantal
dieren
160
40

RAV
Emissie
nummer
punt
A1.100.1
A3

Diercategorie
Melkkoeien > 2jr
Jongvee

Omschrijving stalsysteem A is ammoniak G is Geur en P
GL en BWL nummers
is fijnstofreductie
Overig beweiden
Vrouwelijk jongvee < 2 jaar

OU-norm

Ammoniak
emissie
totaal

9,5 100 / 50
3,9 100 / 50

1520,00
156,00

NH3norm

Totaal:

1676,00

RAV tabel aangevraagde vergunning
Aantal
dieren
40
25
30
65
200
4000

RAV
Emissie
nummer
punt
A1.100.1
A3
B1
K1
K2
E.2.12.2

Diercategorie
Melkkoeien > 2jr
Jongvee
Schapen
Paarden/pony's
Paarden/pony's
Legkippen

Omschrijving stalsysteem A is ammoniak G is Geur en P
GL en BWL nummers
is fijnstofreductie
Overig beweiden
Vrouwelijk jongvee < 2 jaar
Schapen>1jr+lam tot 45kg
Volwassen paarden 3 jr en ouder
Paarden in opfok jonger dan 3 jaar
Frequente mest- en strooisel verwijdering

BWL2004.12

NH3norm
9,5
3,9
0,7
5,0
2,1
0,106

Totaal:
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OU-norm

Ammoniak
emissie
totaal

100 / 50
100 / 50
7,8
100 / 50
100 / 50
0,34

380,00
97,50
21,00
325,00
420,00
424,00

1667,50

3

2. Aspecten welke van toepassing zijn bij beoordeling aspect milieu
2.1. Ammoniak
Wet Ammoniak en Veehouderij
De Wet ammoniak en veehouderij (hierna te noemen Wav) is het toetsingskader voor de emissie
van ammoniak. Bij de beslissing betreffende het verlenen van de milieuvergunning voor het
oprichten of veranderen van een veehouderij, betrekt het bevoegde gezag de gevolgen van de
ammoniakemissie uit de tot de veehouderij behorende dierenverblijven uitsluitend op de wijze die
is aangegeven in de Wav. Uitsluitend de nadelige gevolgen van de ammoniakdepositie op
zogenaamde kwetsbare gebieden wordt beoordeeld.
Een kwetsbaar gebied is een gebied dat op grond van de Interimwet ammoniak en veehouderij
vóór 1 januari 2002 als voor verzuringgevoelig gebied werd aangemerkt en dat deel uit maakt van
de door de provincie op grond van artikel 2 lid 3 van de Wav vastgestelde ecologische
hoofdstructuur (EHS). Ingevolge deze kaart ligt het bedrijf buiten 250 meter van een kwetsbaar
gebied.
In onderhavige situatie is er sprake van een oprichtingsvergunning. Op grond van artikel 4 lid 1
van de Wav moet een vergunning voor het oprichten van een veehouderij worden geweigerd
indien een tot de veehouderij behorend dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in een zeer
kwetsbaar gebied, dan wel in een zone van 250 meter rond een zodanig gebied. Daarom moet
worden beoordeeld of binnen 250 meter van een dierenverblijf een zeer kwetsbaar gebied is
gelegen.
Het bedrijf ligt niet binnen 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied gelegen, namelijk op circa
1.830 meter (zie bijlage 2).
Besluit Huisvesting
Naast de Wet Ammoniak en Veehouderij moet ook voldaan worden aan Besluit Huisvesting.
Op grond van het Besluit Huisvesting dat op 01 april 2008 in werking is getreden, moeten
huisvestingssystemen voor dieren voldoen aan een “maximale emissiewaarde”. Om te kunnen
voldoen aan het Besluit Huisvesting, is het noodzakelijk dat de legkippen op een
emissiearmsysteem gehuisvest worden bijvoorbeeld scharrelstal met frequente mest- en
strooiselverwijdering (zie tabel). De melkkoeien moeten weidegang worden geboden om te
kunnen voldoen aan het Besluit Huisvesting. Voor jongvee en paarden zijn geen aanvullende
eisen gesteld om aan het Besluit Huisvesting te kunnen voldoen.
2.2. Geur
De Wet geurhinder veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor de
milieuvergunning, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen.
Het tijdstip van inwerkingtreding van de wet is vastgesteld bij Koninklijk Besluit van
12 december 2006. Op 18 december 2006 is de Wet geurhinder en veehouderij gepubliceerd.
De Wet geurhinder en veehouderij geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag
veroorzaken op een geurgevoelig object (bijvoorbeeld een woning). De geurbelasting wordt
berekend en getoetst met het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning.
© DLV Bouw, Milieu en Techniek BV
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Dit geldt alleen voor dieren waarvoor geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Wet geurhinder
en veehouderij. Legkippen zijn dieren met een geuremissiefactor.
Voor dieren zonder geuremissiefactor gelden minimaal aan te houden afstanden. In onderhavige
situatie zijn ook dieren aanwezig zonder geuremissiefactor. Deze afstanden moeten minimaal
50 meter tot een woning buiten de bebouwde kom en 100 meter tot een woning binnen de
bebouwde kom bedragen. Melkkoeien en paarden zijn dieren zonder geuremissiefactor.
Bij gemeentelijke verordening kunnen gemeenten afwijken van de wettelijke normen. Voor de
onderbouwing van andere normen wordt de geursituatie berekend met het verspreidingsmodel
V-Stacks gebied. De gemeente Sliedrecht heeft geen eigen geurbeleid geformuleerd, dat houdt in
dat de normen uit de Wet geurhinder en veehouderij aangehouden moeten worden.
Er kan worden voldaan aan de minimaal aan te houden afstanden van de Wet Geurhinder.
De woning van Kweldamweg 4 is gelegen op ongeveer 240 meter vanaf het emissiepunt van de
stal. Het dichtstbijzijnde gevoelige object binnen de bebouwde kom is het zwembad (Sportlaan 1),
de afstand bedraagt 780 meter.
Legkippen zijn dieren met een geuremissiefactor. Uit de bijgevoegde V-stacks berekeningen, blijkt
dat er geen sprake is van een overschrijding van de geurnormen op omliggende geurgevoelige
objecten.
Conclusie: De geuremissie van de legkippen levert geen belemmering op voor de oprichting van
het bedrijf. Daarnaast kan ook worden voldaan aan de minimaal aan te houden afstanden van de
Wet Geurhinder. Let er bij het positionering van de gebouwen op het bouwblok wel op dat de
afstand tussen het bedrijf en Kweldamweg 4 voldoende groot blijft.
2.3. Fijn stof
De fijnstofbelasting door het bedrijf op de omgeving is in de gewenste situatie 341.670 gram per
jaar (zie RAV tabel, bijlage 1).
Als sprake is van een beperkte toename van de luchtverontreiniging die niet in betekenende mate
bijdraagt aan de concentratie PM10 in de buitenlucht (NIBM), hoeft een project niet langer getoetst
te worden. Dit volgt uit artikel 5.16, lid 1, sub c, van de Wet milieubeheer. Het besluit NIBM legt
vast wat geldt als niet in betekende mate bijdragen. Na inwerkingtreding van het NSL op 1
augustus 2009, is de definitie van NIBM 3% van de grenswaarde, dat is 1,2 µg/m³ (artikel 2, lid 1,
Besluit NIBM in samenhang met Bijlage 1A van de Regeling NIBM).
De onderstaande tabel 1 is als hulpmiddel opgesteld ter motivering van het aantonen van het
NIBM zijn van de uitbreiding of oprichting en gebaseerd op de 3% definitie.

Tabel 1: vuistregel NIBM
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Het dichtstbijzijnde gevoelige object zal op ongeveer 240 meter vanaf het dichtstbijzijnde
emissiepunt komen te liggen. De grenswaarde van de totale emissie van fijnstof, in gram per jaar,
van de oprichting om nog als NIBM beoordeeld te worden, bedraagt 1.376.000 gram per jaar.
De fijnstofbelasting van het totale bedrijf is 341.670 gram per jaar. De emissie is daarmee lager
dan de maximale emissie die op die afstand geldt als grenswaarde voor de status NIBM.
De fijnstofbelasting van het gehele bedrijf geeft een bijdrage die beoordeeld mag worden als Niet
In Betekende Mate.
Handreiking fijn stof: (enkele relevante passages)
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2.4. Het besluit Landbouw Milieubeheer
Een bedrijf valt onder het Besluit Landbouw Milieubeheer als:
- Er minder dan 200 melkkoeien worden gehouden;
- Er minder dan 50 paarden worden gehouden;
- Er minder dan 50 mve (mestvarkenseenheden) aanwezig zijn op het bedrijf;
- Er wordt voldaan aan de minimale afstand tot een geurgevoelig object;
- Er vindt uitbreiding plaats buiten 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied ingevolge de WAV.
In de gewenste situatie zijn er 265 paarden aanwezig op het bedrijf, dat betekent dat het bedrijf in
de nieuwe situatie niet onder het Besluit Landbouw Milieubeheer kan vallen. Er dient voor het
aspect milieu een omgevingsvergunning aangevraagd worden.
2.5. MER
In het Besluit milieueffectrapportage (hierna Besluit m.e.r.) is in onderdeel C van de bijlage onder
categorie 14 opgenomen wanneer voor de activiteit het fokken, mesten of houden van dieren een
plicht tot het opstellen van een milieueffectrapport geldt.
Dit is het geval bij het oprichten en / of uitbreiden en / of wijzigen van een installatie met meer dan:
• 85.000 dierplaatsen voor mesthoenders
• 60.000 dierplaatsen voor hennen
• 3.000 dierplaatsen voor vleesvarkens
• 900 dierplaatsen voor zeugen
© DLV Bouw, Milieu en Techniek BV

7

Verder is in onderdeel D van de bijlage van het Besluit m.e.r. onder categorie 14 opgenomen dat,
in de aangegeven situaties, een milieueffectrapport moet worden opgesteld wanneer de
voorgenomen activiteit leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Dit geldt voor het
oprichten en/of uitbreiden en/of wijzigen van een installatie voor het fokken, mesten of houden van
dieren met meer dan:
• 40.000 dierplaatsen voor pluimvee
• 2.000 dierplaatsen voor vleesvarkens
• 750 dierplaatsen voor zeugen
• 2.700 dierplaatsen voor gespeende biggen
• 5.000 dierplaatsen voor pelsdieren
• 1.000 dierplaatsen voor voedsters
•
•
•
•
•
•
•
•

6.000 dierplaatsen voor vlees- en opfokkonijnen
200 dierplaatsen voor melk-, kalf- en zoogkoeien
340 dierplaatsen voor vrouwelijk jongvee
340 dierplaatsen voor melk-, kalf- en zoogkoeien en vrouwelijk jongvee
1.200 dierplaatsen voor vleesrunderen
2.000 dierplaatsen voor schapen en geiten
100 dierplaatsen voor volwassen paarden of pony's
1.000 dierplaatsen voor struisvogels

In de huidige aanvraag is sprake van het uitbreiden van een installatie, zoals bedoeld in het
Besluit m.e.r., voor het huisvesten van 65 volwassen paarden, 200 paarden < 3 jaar, 4.000
legkippen en 40 melkkoeien met 25 stuks jongvee en 30 schapen. In de aangevraagde situatie
worden de, in de onderdelen D van de bijlage van het Besluit m.e.r., genoemde dieraantallen niet
overschreden.
Om te voorkomen dat een planmer procedure moet worden doorlopen, moet het bestemmingsplan
zodanig worden aangevraagd, dat het houden van meer dan 100 volwassen paarden niet mogelijk
is. Dit houdt in dat een relatief klein bouwblok gevraagd kan worden. Indien uit het
bestemmingsplan naar voren komt dat het huisvesten van meer dan 100 volwassen paarden in de
toekomst wel mogelijk wordt, moet alsnog een planmer procedure doorlopen worden.
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3. Aspecten welke van toepassing zijn bij beoordeling Natuurbeschermingswet
Projecten, plannen en activiteiten die mogelijk een negatief effect hebben op de beschermde
natuur in een Natura 2000-gebied, Beschermd Natuurmonument of Wetland zijn vergunningplichtig volgens de Natuurbeschermingswet 1998. Vergunningen worden in Nederland verleend
door Gedeputeerde Staten.
Het bedrijf ligt in de buurt van de volgende Beschermde Natuurmonumenten en Natura 2000gebieden:
- Donkse Laagte op 5,4 kilometer;
- Boezems Kinderdijk op 9,5 kilometer;
- Zoudeboezem op 17 kilometer;
- Uiterwaarden lek op 14 kilometer;
- Oude Maas op 16 kilometer;
- Oudeland van Strijen op 18 kilometer;
- Niemandshoek op 10 kilometer;
- Smoutjesvlietlanden op 9 kilometer;
- Oeverlanden Giessen op 11 kilometer;
- Biesbosch op 2 kilometer;
- Hollands Diep op 16,5 kilometer;
- Loevestein, Pompveld en Kornsche Boezem op 14,8 kilometer;
- Lingengebied & Diefdijk-zuid op 13,8 kilometer;
- Langstraat op 21,4 kilometer;
- Eendennest op 22,3 kilometer;
- Hildsven op 20,1 kilometer.
De afstand waarbinnen Natura 2000-gebieden getoetst moeten worden in de beoordeling,
verschilt per provincie.
Regelgeving
In Nederland was voorheen het Toetsingskader Ammoniak rond Natura 2000-gebieden van
toepassing op habitatrichtlijngebieden. Het ministerie van Landbouw heeft in mei 2007 dit
Toetsingskader afgekondigd. Dit betekende dat in principe een uitbreiding van ammoniak mocht
plaatsvinden tot 5% van de kritische depositiewaarde van het (habitatrichtlijn)gebied.
Op 26 maart 2008 heeft de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
echter uitgesproken (uitspraak 200800289/1), dat naar zijn voorlopig oordeel het Toetsingskader
ammoniak rond Natura 2000-gebieden in zoverre tekortschiet dat het niet, of onvoldoende uitsluit
dat er cumulatie van deposities en piekbelastingen kunnen optreden met significante gevolgen
voor de natuurgebieden.
Op dit moment beraad de minister zich (samen met de provincies) op hoe hierop dient te worden
geanticipeerd. Er zullen beheerplannen worden opgesteld waaruit moet blijken hoe de provincies
dienen om te gaan met ammoniakuitbreidingen.
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Crisis- en herstelwet
Op 17 maart 2010 ging de Eerste Kamer akkoord met de Crisis en Herstelwet, welke op 31 maart
2010 in werking is getreden. Voor wat betreft de Natuurbeschermingswet bepaalt artikel 19kd dat
bij de beoordeling van een NB-vergunningaanvraag of een besluit tot het treffen van passende
maatregelen, de stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige habitats in een N2000-gebied buiten
beschouwing wordt gelaten wanneer er geen depositietoename is ten opzichte van 7 december
2004. Daarnaast stelt artikel 19ke van de Natuurbeschermingswet dat het bevoegd gezag
(Gedeputeerde Staten) passende maatregelen dient te nemen om de duurzame instandhouding
van de Natura 2000 gebieden te garanderen. Dit door voorwaarden te stellen middels individuele
beschikkingen of een provinciale verordening.
Wijziging crisis- en herstelwet
30 december 2011 is de crisis- en herstelwet gewijzigd. In deze wijziging is bepaald dat de
stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied buiten
beschouwing wordt gelaten wanneer er geen wijzigingen in de bedrijfsvoering zijn ten opzichte
van 31 maart 2010. Als er geen wijzigingen zijn ten opzichte van 31 maart 2010, is het project
vergunningsvrij. Indien de uitvoering van het project wel leidt tot een verandering van het bedrijf
ten opzichte van 31 maart 2010, dan dient de vigerende vergunning op 7 december 2004 in beeld
gebracht te worden.
De bedrijfsvoering is na 31 maart 2010 veranderd, de vigerende vergunning op 7 december 2004
dient in beeld gebracht te worden. Op deze locatie waren op 7 december 2004 rechten aanwezig
voor het houden van 160 melkkoeien en 40 stuks jongvee. De ammoniakemissie op de
referentiedatum, komt daarmee op 1.676 kg. In de nieuwe situatie bedraagt de ammoniakemissie
van het bedrijf 1.667,50 kg NH3.
Uitspraak Raad van State 7 september 2011
Leefgebieden voor vogels
Daarnaast gaat het om de vraag welk referentiemoment er geldt. Raad van State oordeelt dat
artikel 19kd buiten beschouwing moet worden gelaten wanneer het gaat om leefgebieden voor
vogels die in Habitatrichtlijn zijn aangewezen vóór 7 december 2004. Het betekent tevens dat
handelingen die mogelijk effecten hebben op stikstofgevoelige leefgebieden voor vogels die vóór
7 december 2004 in de Habitatrichtlijn zijn aangewezen, getoetst moeten worden aan de artikelen
19d, 19e, 19f, 19g en 19h van de Natuurbeschermingswet. Dit houdt in dat de effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen inzichtelijk moeten worden gemaakt en wanneer nadelige gevolgen
worden voorzien, er een vergunning moet worden aangevraagd. Dit betekent dat per gebied moet
worden bepaalt welke datum geldt voor het bestaand gebruik.

 Bij de uitvoering van uw plannen, is er sprake van een wijziging van het bedrijf ten opzichte van
de referentiedata. Dit zal leiden tot een wijziging van de ammoniakdepositie op stikstofgevoelige
habitats in een Natura 2000-gebied. Dit betekent dat uw plannen vergunningsplichtig zijn binnen
de natuurbeschermingswet.
De mogelijkheden tot het verlenen van een natuurbeschermingswetvergunning, verschillen per
provincie. De uitvoering van uw project kan effecten hebben op Natura 2000 gebieden in twee
provincies, namelijk Zuid-Holland en Noord-Brabant. Dit heeft als gevolg, dat de aanvraag om
vergunning in twee provincies moet worden ingediend.
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Beleid Zuid-Holland
Zuid-Holland hanteert geen vaste afstand om te bepalen welke gebieden meegenomen moeten
worden in de beoordeling. Men bekijkt per project op welke gebieden het project een effect kan
hebben. Een depositie van meer dan 0,05 mol/ha/jaar kan als effect worden beoordeeld. In de
quickscan zijn de dichtstbijzijnde gebieden in iedere windrichting meegenomen, uit de bijgevoegde
Aagro stacks berekeningen blijkt een depositie van meer dan 0,05 mol/ha/jaar.
Zuid-Holland bekijkt de mogelijkheden voor het verlenen van een natuurbeschermingswetvergunning per project. In enkele gevallen kan een kleine toename van de ammoniak-depositie
worden toegestaan.
De toename van stikstofdepositie op het gebied Biesbosch, zal waarschijnlijk gesaldeerd moeten
worden. Het is verstandig alvorens over te gaan tot aankoop van ammoniak, deze situatie ter
beoordeling voor te leggen aan de provincie.
Noord-Brabant
Noord-Brabant hanteert een vaste afstand van 25 kilometer om te bepalen welke gebieden
meegenomen moeten worden in de beoordeling. In Noord-Brabant kan een
natuurbeschermingswetvergunning alleen verleend worden, indien er geen toename van
ammoniakdepositie op de stikstofgevoelige habitat plaats vindt.
In de huidige bedrijfsopzet, is er geen sprake van toename van ammoniakemissie op in NoordBrabant gelegen Natura 2000-gebieden. De vergunning kan worden verleend.
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4. Aspecten welke van toepassing zijn bij beoordeling Ruimtelijke Ordening
Onderzoek van dNA heeft uitgewezen dat de geplande activiteiten niet binnen het
bestemmingsplan passen. Een wijziging van het bestemmingsplan is noodzakelijk. Voordat de
aanvraag omgevingsvergunning ingediend kan worden, dient de bestemmingsplan-procedure
doorlopen te zijn .

5. Conclusie
De Wet Ammoniak en Veehouderij is geen beperkende factor voor het verlenen van het aspect
milieu van de omgevingsvergunning, omdat het bedrijf op meer dan 250 meter van een zeer
kwetsbaar gebied ingevolge de Wet Ammoniak en Veehouderij ligt.
Op het nieuwe bedrijf zal voldaan moeten worden aan het Besluit Huisvesting.
Om te voorkomen dat een planmer procedure moet worden doorlopen, moet het bestemmingsplan
zodanig worden aangevraagd, dat het houden van meer dan 100 volwassen paarden niet mogelijk
is. Dit houdt in dat een relatief klein bouwblok gevraagd kan worden. Indien uit het
bestemmingsplan naar voren komt dat het huisvesten van meer dan 100 volwassen paarden in de
toekomst wel mogelijk wordt, moet alsnog een planmer procedure doorlopen worden.
Geur is geen beperkende factor voor uw bedrijf. Er wordt ruim voldaan aan de vereiste afstanden
van de Wet Geurhinder en Veehouderij. Ook blijft de geurbelasting van uw bedrijf op omliggende
objecten onder de norm.
Fijnstof is geen beperkende factor voor uw bedrijf. Er wordt voldaan aan de vereisten om als niet
in betekenende mate beschouw te worden.
Het onderdeel geluid is door ons niet meegenomen in deze quickscan.
Behalve een omgevingsvergunning is ook een vergunning ingevolgde de natuurbeschermings-wet
vereist. Als uitgangspunt geldt de vigerende vergunning op peildatum 7 december 2004.
De natuurbeschermingswetvergunning voor de Brabantse gebieden kan worden verleend,
aangezien er geen sprake is van een toename van de stikfstofdepositie op het gebied.
Om een natuurbeschermingswetvergunning te verkrijgen in Zuid-Holland, dient wellicht gesaldeerd
te worden. In de aangevraagde situatie, neemt de depositie op de Biesbosch met 0,01 resp. 0,05
mol/ha/ja toe. Het is verstandig met de provincie in overleg te treden over deze toename.
Indien saldering nodig is, dient deze plaats te vinden op depositie op de stikstofgevoelige habitats.
De saldering dient er voor te zorgen dat de depositie op het betreffende gebied gelijk blijft of
afneemt. Voor u betekend dit, dat u ammoniak aan dient te kopen in het gebied tussen de
Biesbosch en uw bedrijf.
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Bijlagen
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Bijlage 1: RAV tabel
Overzicht aantal dieren en emissie van ammoniak en geur
Rekentabel Versie RAV 2012-V2

Naam

Locatie

Adres

idem

Kweldamweg 8 - 10 Adres

Kweldamweg 8 - 10

PC+Woonplaats Sliedrecht

PC + plaats

klantnr. / projectnr.

Geldend op

Sliedrecht

MDV-2011EP A-Z
Stal
nummer

Aantal
dieren
40
25
30
65
200
4000

RAV
Emissie
nummer
punt
A1.100.1
A3
B1
K1
K2
E.2.12.2

RAV 03-10-2011
Diercategorie
Melkkoeien > 2jr
Jongvee
Schapen
Paarden/pony's
Paarden/pony's
Legkippen

Omschrijving stalsysteem A is ammoniak G is Geur en P
GL en BWL nummers
is fijnstofreductie
Overig beweiden
Vrouwelijk jongvee < 2 jaar
Schapen>1jr+lam tot 45kg
Volwassen paarden 3 jr en ouder
Paarden in opfok jonger dan 3 jaar
Frequente mest- en strooisel verwijdering

BWL2004.12

Voldoet aan
besluit
huisvesting RGV 03-10-2011

NH3norm
9,5
3,9
0,7
5,0
2,1
0,106

Totaal:

OU-norm
100 / 50
100 / 50
7,8
100 / 50
100 / 50
0,34

Ammoniak
Odou
emissie
to
totaal
380,00
97,50
21,00
325,00
420,00
424,00

1667,50

15

kg NH3 Odou

Check interne saldering
Maximale emissie:

1743,50

Kg NH3

Werkelijke emissie:

1667,50

Kg NH3

De werkelijke emissie is lager dan of gelijk aan de maximale emissie. Voldoet.
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Bijlage 2: Kaart kwetsbare gebieden ingevolge de Wet ammoniak en veehouderij

Bron: http://geo.zuid-holland.nl/geo-loket/html/atlas.html?atlas=EHS

Provincie Zuid-Holland heeft geen kaart opgesteld met daarop de WAV gebieden. Echter is het
zo dat WAV-gebieden altijd binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) gelegen zijn. De EHS
is het groen en blauw gearceerde veld.
De planlocatie is niet in de EHS gelegen. Ook is de planlocatie niet binnen een afstand van 250
meter van een EHS gebied gelegen. Hiermee is geen sprake van de ligging in een Wav-gebied
of een zone van 250 meter daaromheen.
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Bijlage 3: V-stacksberekening (geurverspreiding)
De hoogte van de emissiepunten en de gemiddelde gebouwhoogte, zijn aannames. De plaatsing
van de gebouwen op het perceel is nog niet bekend. Om de nieuwe situatie toch enigszins in
kaart te kunnen brengen, heb ik ook hiervoor aannames gedaan
Naam van de berekening: aangevraagde situatie
Gemaakt op: 2-05-2012 10:24:15
Rekentijd: 0:00:15
Naam van het bedrijf: Kweldamweg aangevraagde situatie
Berekende ruwheid: 0,17 m
Meteo station: Schiphol
Brongegevens:
Volgnr.

BronID

X-coord.

Y-coord.

1

kippenstal

113 817

427 424

EP Hoogte

3,0

Gem.geb. hoogte

1,5

EP Diam.

0,83

EP Uittr. snelh.

0,40

E-Aanvraag

1 360

Geur gevoelige locaties:
Volgnummer
2
3

GGLID
Kweldamweg 4
Sportlaan
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Xcoordinaat
113 621
113 365

Ycoordinaat
427 444
426 791

Geurnorm
8,0
2,0

Geurbelasting
0,5
0,0
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Bijlage 4: Kaart (ontwerp) Natura 2000 gebied
Overzicht ligging bedrijf t.o.v. Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten.
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Bijlage 5: Aagrostacksberekening (ammoniakverspreiding)
Referentiesituatie 7 december 2004
Naam van de berekening: Smiths bioderij 4HT
Gemaakt op: 17-07-2012 14:04:36
Zwaartepunt X: 113,800 Y: 427,500
Cluster naam: Smiths kweldamweg 10 sliedrecht
Berekende ruwheid: 0,24 m

Emissie Punten:
Volgnr.
1
2

BronID
Ligboxenstal
Jongvee

X-coord.
113 833
113 832

Y-coord.
427 483
427 521

Hoogte
7,0
7,0

Gem.geb. hoogte
4,8
4,8

Diam.
0,5
0,5

Uittr. snelheid
0,40
0,40

Emissie
1 520
156

Gevoelige locaties:
Volgnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Naam
Biesbosch
Boezemskinderdijk
Donkse Laagte
Hollands diep
Kooibosje
Langstraat
Eendennest
Linge en diefdijk
Loevestein
Niemandshoek
Oeverland Giessen
Smoutjesvlietlanden
Uiterwaarden Lek
Zouwe
H6510
H6510
H6510
H6120

X coordinaat
113 940
105 620
113 684
102 899
112 335
126 176
126 490
127 685
128 710
123 598
123 528
119 743
121 717
128 289
115 329
116 653
117 533
119 416

Y coordinaat
425 212
432 013
432 901
414 981
407 389
411 171
409 081
428 792
425 721
429 635
432 702
434 386
439 430
437 131
424 309
424 713
424 724
425 325

Depositie
1,29
0,18
0,60
0,08
0,05
0,05
0,04
0,14
0,10
0,23
0,23
0,37
0,19
0,12
0,75
0,60
0,50
0,31

Details van Emissie Punt: Ligboxenstal (1575)
Volgnr.
1

Code
A 1.100.1

Type
Melkvee

Aantal
160

Emissie
9.5

Totaal
1520

Details van Emissie Punt: Jongvee (1576)
Volgnr.
1

Code
A3

Type
Jongvee

Aantal
40
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Emissie
3.9

Totaal
156
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Aangevraagde situatie
De hoogte van de emissiepunten en de gemiddelde gebouwhoogte, zijn aannames.
De plaatsing van de gebouwen op het perceel is nog niet bekend. Om de nieuwe situatie toch
enigszins in kaart te kunnen brengen, heb ik ook hiervoor aannames gedaan.

Naam van de berekening: Smiths bioderij beoogd 4 ht emis
Gemaakt op: 22-08-2012 12:00:49
Zwaartepunt X: 113,800 Y: 427,500
Cluster naam: smiths Kweldamweg bioderij
Berekende ruwheid: 0,24 m

Emissie Punten:
Volgnr.

BronID

X-coord. Y-coord. Hoogte

Gem.geb. hoogte Diam.

1

Kippenstal

113 817

427 424

1,5

3,0

0,5

0,40

424

2

Koeienstal

113 853

427 425

6,0

4,5

0,5

0,40

478

3

Paardenstal > 3 jr 113 763

427 504

1,5

1,5

0,5

0,40

325

4

Paardenstal < 3 jr 113 848

427 486

1,5

1,5

0,5

0,40

420

5

Schapenstal

427 525

1,5

1,5

0,5

0,40

21

113 644
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Uittr. snelheid Emissie
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Gevoelige locaties:
Volgnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Naam
Biesbosch
Boezemskinderdijk
Donkse Laagte
Hollands diep
Kooibosje
Langstraat
Eendennest
Linge en diefdijk
Loevestein
Niemandshoek
Oeverland giessen
smoutjesvlietlanden
Uiterwaarden Lek
Zouwe
HT 6510
HT 6510
HT 6510
HT 6120

X coordinaat
113 940
105 620
113 684
102 899
112 335
126 176
126 490
127 685
128 710
123 598
123 528
119 743
121 717
128 289
115 329
116 653
117 553
119 416

Y coordinaat
425 212
432 013
432 901
414 981
407 389
411 171
409 081
428 792
425 721
429 635
432 702
434 386
439 430
437 131
424 309
424 713
424 724
425 325

Depositie
1,34
0,18
0,59
0,08
0,05
0,05
0,04
0,14
0,10
0,23
0,23
0,37
0,19
0,12
0,76
0,61
0,50
0,32

Details van Emissie Punt: Kippenstal (1591)
Volgnr.
1

Code
E2.12.2

Type
Legkippen

Aantal
4000

Emissie
0.106

Totaal
424

Details van Emissie Punt: Koeienstal (1592)
Volgnr.
1
2

Code
A 1.100.1
A3

Type
Melkvee
Jongvee

Aantal
40
25

Emissie
9.5
3.9

Totaal
380
97.5

Details van Emissie Punt: Paardenstal > 3 jr (1593)
Volgnr.
1

Code
K1

Type
Paarden > 3 jr

Aantal
65

Emissie
5

Totaal
325

Details van Emissie Punt: Paardenstal < 3 jr (1594)
Volgnr.
1

Code
K2

Type
Paaden < 3 jr

Aantal
200

Emissie
2.1

Totaal
420

Details van Emissie Punt: Schapenstal (1717)
Volgnr.
1

Code
B1

Type
Schapen

Aantal
30
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Emissie
0.7

Totaal
21
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1. Inleiding
De gevels van de woningen van het bouwplan “Kweldamweg 8-10 te Sliedrecht” zijn geluidsbelast
door wegverkeerslawaai afkomstig van de volgende weg:
• Kweldamweg.
Het bouwplan is tevens geluidsbelast door railverkeerslawaai afkomstig van de spoorwegen ten
zuiden van het bouwplan:
• Traject 118;
• Traject 152.
De geluidsbelasting op de gevels ten gevolge van het weg- en railverkeer is in dit rapport bepaald,
in opdracht van ‘Blok Bouwconsultancy bv’. Bij de berekening is uitgegaan van:
• de situatie volgens opgave van de opdrachtgever, ‘Blok Bouwconsultancy bv’;
• verkeersintensiteiten volgens opgave van de omgevingsdienst Zuid Holland Zuid;
• railverkeersintensiteiten volgens het geluidregister spoor.
De situatie is weergegeven in bijlage I.

2. Normstelling en wettelijk kader
2.1 Geluidsbelasting van de gevel
Wegverkeerslawaai
In de Wet geluidhinder wordt aangegeven wat de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in zones
langs wegen is.
Wet geluidhinder Artikel 74
1. Een weg heeft een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg tot de volgende breedte
aan weerszijden van de weg:
a. in een stedelijke gebied:
1. voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken of een of twee sporen: 200 meter;
2. voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken of drie of meer sporen: 350 meter;
b. in buitenstedelijk gebied:
1. voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken of een of twee sporen: 250 meter;
2. voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken of drie of meer sporen: 400 meter;
3. voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter.
2. Het eerste lid geldt niet met betrekking tot een weg:
a. die gelegen is binnen een als woonerf aangeduid gebied, of
b. waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt.
Wet geluidhinder Artikel 82
Behoudens het in de artikelen 83, 100 en 100a bepaalde is de voor woningen binnen een zone ten
hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de gevel, vanwege de weg, 48 dB.
Wet geluidhinder Artikel 83
Lid 1: Voor de ter plaatse ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in artikel 82, eerste
lid, kan een hogere dan de in dat artikel genoemde waarde worden vastgesteld, met dien verstande
dat deze waarde, buiten de in de volgende leden bedoelde gevallen, voor woningen in
buitenstedelijk gebied 53 dB en voor woningen in stedelijk gebied 58 dB niet te boven mag gaan.
Lid 2 – 8 (samenvatting): Bij toepassing van het eerste lid met betrekking tot de in tabel 1
omschreven situaties, kan voor de te verwachten geluidsbelasting een hogere waarde worden
vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde de in tabel 1 genoemde waarden niet te boven
mag gaan.
2

Tabel 1: Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Lden [dB] volgens artikel 83 Wgh.
omschrijving van de situatie
woningen
weg
in buitenstedelijk gebied
aanwezig
in stedelijk gebied
aanwezig
nog niet geprojecteerd, in
aanwezig
stedelijk gebied
aanwezig of in aanbouw, in
nog niet geprojecteerd
stedelijk gebied
aanwezig of in aanbouw, in
nog niet geprojecteerd
buitenstedelijk gebied
nog niet geprojecteerd, nog te
aanwezig
bouwen, in buitenstedelijk
gebied, voor agrarisch bedrijf
nog niet geprojecteerd, nog te
aanwezig
bouwen, in stedelijk gebied, ter
vervanging van bestaande
woningen
nog niet geprojecteerd, nog te
aanwezig
bouwen, binnen de bebouwde
kom, ter vervanging van
bestaande woningen.
Binnen zone van autoweg /
autosnelweg
nog niet geprojecteerd, nog te
aanwezig
bouwen, buiten de bebouwde
kom, ter vervanging van
bestaande woningen.

max. geluidbelasting
53 dB
58 dB
63 dB

art. en lid
Wgh
art. 83 lid 1
art. 83 lid 1
art. 83 lid 2

63 dB

art. 83 lid 3a

58 dB

art. 83 lid 3b

58 dB

art. 83 lid 4

68 dB

art. 83 lid 5

63 dB

art. 83 lid 6

58 dB

art. 83 lid 7

Wet geluidhinder artikel 110a lid 1
In situaties waarbij zowel de geluidsbron als de geluidsbelaste woning(en) geheel binnen de
grenzen van één gemeente gelegen zijn, zijn Burgemeester en Wethouders bevoegd tot het
vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Voor andere
situaties (bijvoorbeeld wanneer de geluidsbron en de geluidsbelaste woning in verschillende
gemeenten liggen) wordt verwezen naar de artikelen 110a, 110b en 110c Wgh.
Wet geluidhinder artikel 110g
Onze Minister stelt regels op grond waarvan telkens voor een bepaalde periode, al naar gelang de
geluidproductie van motorvoertuigen in de betrokken periode hoger ligt dan voor de toekomst
redelijkerwijs is te verwachten, bij de berekening en meting van de geluidsbelasting van de gevel
van woningen op het resultaat een door hem bepaalde aftrek van niet meer dan 5 dB wordt
toegepast.
Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012
Artikel 3.4: De ingevolge artikel 110g Wgh toe te passen aftrek op de geluidsbelasting vanwege een
weg, van de gevel van de woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van
geluidsgevoelige terreinen bedraagt:
• 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen
70 km/uur of meer bedraagt;
• 5 dB voor de overige wegen;
• 0 dB bij toepassing van artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2003 en bij toepassing van de artikelen
111 tweede en derde lid, 111a, 112 en 113 Wgh.
In dit geval gaat het om een nog niet geprojecteerde woningen, in buitenstedelijk gebied, voor
agrarisch bedrijf. De weg is aanwezig, de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting 58 dB is (na
aftrek volgens art. 110g Wgh).

3

Railverkeerslawaai
Wet mileubeheer artikel 11.2
Conform de Wet milieubeheer, art. 11.2, bedraagt de voorkeursgrenswaarde, ten gevolge van
spoorweglawaai, op de gevel van geluidsgevoelige objecten 55 dB.
Onze Ministers kunnen een hogere dan de voorkeursgrenswaarde vaststellen, met dien verstande
dat deze waarde in geval van geluidsbelasting vanwege vanwege spoorwegen 70 dB niet te boven
mag gaan.
2.2 Geluidwering van de gevel
(Bouwbesluit, Afdeling 3.1. Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw (samenvatting))
Een uitwendige scheidingsconstructie van een gebruiksfunctie die gevoelig is voor industrie-, weg- of
spoorweglawaai, die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht, heeft een
volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering GA,k, die niet kleiner is dan het verschil
tussen de volgens de Wet geluidhinder geldende ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van die
scheidingsconstructie en 33 dB, met een minimum van 20 dB(A).
Indien krachtens de Wet Geluidhinder in het verblijfsgebied een hoger geluidsniveau is toegestaan
dan 33 dB moet de uitwendige scheidingsconstructie een karakteristieke geluidwering (volgens
NEN 5077) hebben die niet kleiner is dan het verschil tussen de geluidbelasting van die
scheidingsconstructie en het krachtens de Wet geluidhinder toegestane geluidsniveau.
De in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie
van een verblijfsruimte, voor zover die constructie de scheiding vormt met de buitenlucht, moet,
bepaald overeenkomstig die norm, ten minste gelijk zijn aan de waarde van de karakteristieke
geluidwering zoals hierboven omschreven, verminderd met 2 dB(A).
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3. Berekening geluidsbelasting
3.1 Gebruikte rekenmethode wegverkeerslawaai
De gebruikte rekenmethode is standaard-rekenmethode II van het Besluit reken- en meetvoorschrift
verkeerslawaai. Het gebruikte computerprogramma is 'WinHavik' versie 8.41 van dirActivitysoftware.
3.2 Invoergegevens situatie
De situatie rondom het plan is in het rekenmodel ingevoerd. Hierbij zijn onder andere het bouwplan
en de gebouwen in de nabije omgeving ingevoerd. Het grootste deel van het bodemgebied in het
rekenmodel bestaat uit landelijk groen en percelen rondom woningen, deels verhard en deels
tuinen. Er is uitgegaan van een bodemfactor van 80% als standaardwaarde voor het gehele gebied.
Vervolgens zijn de verharde gebieden en het water ingevoerd met een bodemfactor van 0%.
Er zijn waarneempunten gelegd op de voor- en zijgevels van beide woningen, op een hoogte van
1,8 m, 4,8 m en 7,8 m (zie bijlage II).
3.3 Invoergegevens wegverkeer
De verkeersintensiteiten op de Kweldamweg, en de verkeerssnelheden van de categorieën
motorvoertuigen die in de berekeningen zijn aangehouden, zijn weergegeven in tabel 2. De
etmaalintensiteiten en de verdeling over de dag-, nacht- en avondperiode en de verschillende
voertuigcategorieën is verstrekt door de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid, geleverd is de
prognose voor het jaar 2023.
Tabel 2: Verkeersintensiteiten voor de Kweldamweg.
weg

etmaalperiode
intensiteit
[mvt/etm]

Kweldamweg
Rechter rijstrook

1498,14

Kweldamweg
Linker rijstrook

1036,65

dag
avond
nacht
dag
avond
nacht

voertuigverdeling
uur

li mvt

6,57%
3,93%
0,68%
6,57%
3,93%
0,68%

98,37%
99,36%
98,50%
98,32%
99,34%
98,45%

wegdek

mz mvt zw
mvt
1,28% 0,35% Asfalt
0,50% 0,14%
1,15% 0,35%
1,33% 0,35% Asfalt
0,52% 0,14%
1,19% 0,36%

snelheid
[km/uur]

60

60
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3.4 Invoergegevens railverkeer
De railverkeersintensiteiten welke in de berekening zijn aangehouden, zijn weergegeven in tabel 3.
Bij de berekening is uitgegaan van de railverkeersintensiteiten volgens het geluidregister spoor.
De volgende spoorbanen zijn geïmporteerd:
• traject 118, gelegen ten zuiden van het bouwplan;
• traject 152, gelegen ten zuiden van het bouwplan.
Tabel 3: Railverkeerintensiteiten.
spoortrajec spoortakID
t

voertuigcategorie

152

8308

152

8325

118

8308

3
4
3
4
1
1
4
4
6
8
8

electrisch materieel
goederenmaterieel
electrisch materieel
goederenmaterieel
Matt-64 reizigersmat.
Matt-64 reizigersmat.
goederenmaterieel
goederenmaterieel
deloc-6400 goederen
gtw 2/8 dmu reizigers
gtw 2/8 dmu reizigers

2

Rekeneenheid /uur
Dag
5,50
162,50
5,50
162,50
4,10
4,10
0,16
0,16
0,05
0,87
0,87

avond
8,50
249,50
8,50
249,50
3,12
3,40
0,09
0,11
0,00
0,75
0,81

nacht
5,50
168,0
5,50
168,0
0,45
0,45
0,31
0,31
0,26
0,01
0,01

snelheid

85
85
85
85
82
80
80
80
80
82
80

3.5 Resultaten geluidsbelasting wegverkeerslawaai
De resultaten van de berekeningen voor het maatgevend jaar 2023 zijn samengevat in tabel 4 en
uitgebreider weergegeven in bijlage III. In tabel 4 zijn de resultaten weergegeven van het
wegverkeerslawaai, die gebruikt worden voor toetsing aan de Wet Geluidhinder. Dit zijn de waarden
van de geluidsbelasting Lden, na aftrek van 5 dB volgens art. 110g Wgh. Per waarneempunt is hier
alleen de hoogste waarde voor alle waarneemhoogten weergegeven. Daar waar deze
geluidsbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB (in onderstaande tabel met grijs
weergegeven), dient een hogere waarde als toelaatbaar vastgesteld te worden (Hogerewaardebesluit).

ligging waarneempunt
1. Linker zijgevel Nr.8
2. Voorgevel Nr.8
3. Rechter zijgevel Nr.8
4. Voorgevel Nr.10
5. Voorgevel Nr.10
6. Rechter zijgevel Nr.10

Kweldamweg

Tabel 4: Berekende waarde van de geluidsbelasting op de gevel
Lden [dB] incl. 5 dB aftrek art. 110g Wgh, voor het maatgevend jaar 2023.

47
51
48
51
51
48

Uit de resultaten, na 5 dB aftrek volgens artikel 110g Wgh, blijkt dat voor de Kweldamweg niet, voor
alle waarneempunten wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximaal
toelaatbare waarde van 58 dB wordt echter niet overschreden.
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3.6 Resultaten geluidsbelasting railverkeerslawaai
De resultaten van de berekeningen zijn samengevat in tabel 5 en uitgebreider weergegeven in
bijlage III. In tabel 5 zijn de resultaten weergegeven van het railverkeerslawaai, die gebruikt worden
voor toetsing aan de Wet Milieubeheer. Dit zijn de waarden van de geluidsbelasting Lden. Per
waarneempunt is hier alleen de hoogste waarde voor alle waarneemhoogten weergegeven. Daar
waar deze geluidsbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB (in onderstaande
tabel met grijs weergegeven), dient een hogere waarde als toelaatbaar vastgesteld te worden
(Hogere-waardebesluit).
Tabel 5: Berekende waarde van de geluidsbelasting op de gevel
Lden [dB].

ligging waarneempunt
1. Linker zijgevel Nr.8
2. Voorgevel Nr.8
3. Rechter zijgevel Nr.8
4. Voorgevel Nr.10
5. Voorgevel Nr.10
6. Rechter zijgevel Nr.10

55
58
56
58
58
56

Uit de resultaten blijkt dat voor de Kweldamweg niet, voor alle waarneempunten wordt voldaan aan
de voorkeursgrenswaarde van 55 dB. De maximaal toelaatbare waarde van 70 dB wordt echter niet
overschreden.
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4. Conclusie
De gevels van de woningen van het bouwplan “Kweldamweg 8-10 te Sliedrecht” zijn geluidsbelast
door wegverkeerslawaai afkomstig van de volgende weg:
• Kweldamweg.
Het bouwplan is tevens geluidsbelast door railverkeerslawaai afkomstig van de spoorwegen ten
zuiden van het bouwplan:
• Traject 118;
• Traject 152.
De geluidsbelasting op de gevels ten gevolge van het weg- en railverkeer is in dit rapport bepaald,
in opdracht van ‘Blok Bouwconsultancy bv’. Bij de berekening is uitgegaan van:
• de situatie volgens opgave van de opdrachtgever, ‘Blok Bouwconsultancy bv’;
• verkeersintensiteiten volgens opgave van de omgevingsdienst Zuid Holland Zuid;
• railverkeersintensiteiten volgens het geluidregister spoor.
De geluidsbelasting (Lden) ten gevolge van wegverkeerslawaai mag volgens de wet geluidhinder ten
hoogste 48 dB bedragen of 58 dB t.g.v van de Kweldamweg, mits dit wordt toegestaan.
Uit de resultaten na 5 dB aftrek volgens artikel 110g Wgh blijkt dat voor het bouwplan niet wordt
voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Er wordt echter wel voldaan aan de maximum
toegelaten waarde van 58 dB. Aangezien er voor dit project een bestemmingsplanprocedure
gevolgd wordt, dient er voor de Kweldamweg een verzoek om hogere waarde voor de
geluidsbelasting op de gevels ingediend worden.
De geluidsbelasting (Lden) ten gevolge van railverkeerslawaai mag volgens de wet milieubeheer ten
hoogste 50 dB bedragen of 70 dB, mits dit wordt toegestaan.
Uit de resultaten blijkt dat voor het bouwplan niet wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van
50 dB. Er wordt echter wel voldaan aan de maximum toegelaten waarde van 70 dB. Aangezien er
voor dit project een bestemmingsplanprocedure gevolgd wordt, dient er voor de spoorweg, traject
118 en 152, een verzoek om hogere waarde voor de geluidsbelasting op de gevels ingediend
worden.

Vlissingen, 16 november 2012
Liselotte Bolier
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III. Bijlage ‘Rekenmodel geluidsbelasting’
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Projectgegevens
projectnaam:
opdrachtgever:
adviseur:
databaseversie:
situatie:

2120836 2 Woningen Kweldamweg 8-10 te Sliedrecht
Blok Bouwconsultancy bv
Liselotte Bolier
841
eerste situatie

uitsnede:

basismodel

omschrijving

verkeerslawaai

railverkeerslawaai

rekenhart:

16.0.2 (build5)

16.0.2 (build5)







aut. berekening gemiddeld maaiveld:
alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):
standaard bodemabsorptie:
rekenresultaat binnengelezen (datum):
rekenresultaat binnengelezen (tijd):

80 %
16-11-2012
13:13

80 %
14-11-2012
09:48

maximum aantal reflecties:

1 graden

1 graden

minimum zichthoek reflecties:
maximum sectorhoek:

2 graden
5 graden

2 graden
5 graden

vaste sectorhoek:

2

2

WinHavik 8.41 (c) dirActivity-software

16-11-2012 15:08

2

S & W consultancy Vlissingen

Bebouwing
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

z,gem m,gem
9.0
9.0
11.0
11.0
6.0
7.5
7.5
7.5
6.0
6.0
6.0
5.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

lengte
34
34
301
374
263
25
27
44
90
57
165
15

WinHavik 8.41 (c) dirActivity-software

adres

reflectie

kenmerk

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

16-11-2012 15:08
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S & W consultancy Vlissingen

Schermen
reflectie [%]
nr
273
316
693
2155
2473
2510
3024
3146
3161
3467
3671
4001
4390

z,gem m,gem
2.1
3.1
3.1
3.0
2.0
4.0
2.0
2.3
3.3
0.6
0.5
0.6
0.6

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

lengte type
815
244
255
32
145
350
366
200
78
4
222
169
11

scherp
scherp
scherp
scherp
scherp
scherp
scherp
scherp
scherp
st.(-5dB)
st.(-5dB)
st.(-5dB)
st.(-5dB)

WinHavik 8.41 (c) dirActivity-software

links rechts
100
0
0
0
100
50
100
100
0
0
0
0
0

100
0
0
0
100
50
100
100
0
0
0
0
0

schermverhogingen

gekoppeld
il















kenmerk
scherm
scherm
scherm
scherm
scherm
scherm
scherm
scherm
scherm
perron
perron
perron
perron

16-11-2012 15:08
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S & W consultancy Vlissingen

Waarneempunten met rekenresultaten
IL: inc. maatregel
VL: inc. aftrek
RL: inc. prognose
nr

z1

m1 adres

1

0.0

0.0

gevel

2

0.0

0.0

gevel

3

0.0

0.0

gevel

4

0.0

0.0

gevel

5

0.0

0.0

gevel

6

0.0

0.0

gevel

WinHavik 8.41 (c) dirActivity-software

huisnr type afw.toets refl kenmerk

rhart groep
RL
VL
RL
RL
RL
VL
VL
VL
RL
RL
RL
VL
VL
VL
RL
RL
RL
VL
VL
VL
RL
RL
RL
VL
VL
VL
RL
RL
RL
VL
VL
VL

totaal (0)
totaal (0)
totaal (0)
totaal (0)
totaal (0)
totaal (0)
totaal (0)
totaal (0)
totaal (0)
totaal (0)
totaal (0)
totaal (0)
totaal (0)
totaal (0)
totaal (0)
totaal (0)
totaal (0)
totaal (0)
totaal (0)
totaal (0)
totaal (0)
totaal (0)
totaal (0)
totaal (0)
totaal (0)
totaal (0)
totaal (0)
totaal (0)
totaal (0)
totaal (0)
totaal (0)
totaal (0)

sh

wnh

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7.8
7.8
1.8
4.8
7.8
1.8
4.8
7.8
1.8
4.8
7.8
1.8
4.8
7.8
1.8
4.8
7.8
1.8
4.8
7.8
1.8
4.8
7.8
1.8
4.8
7.8
1.8
4.8
7.8
1.8
4.8
7.8

dag avond
48.52
52.30
50.54
51.02
51.15
54.56
55.24
55.30
48.17
48.65
48.79
51.50
52.20
52.28
50.51
50.99
51.13
54.37
55.06
55.14
50.56
51.05
51.18
54.20
54.96
55.07
48.79
49.28
49.43
51.17
52.04
52.16

50.37
49.97
52.39
52.87
53.01
52.24
52.92
52.98
50.02
50.50
50.64
49.19
49.88
49.96
52.36
52.85
52.98
52.06
52.74
52.82
52.42
52.90
53.04
51.89
52.64
52.75
50.65
51.14
51.28
48.86
49.72
49.84

VL: excl. optrektoeslag

nacht

Lden

Letm

Lden

Letm

dag

avond

nacht

48.65
42.44
50.67
51.15
51.29
44.71
45.38
45.45
48.30
48.78
48.92
41.65
42.35
42.43
50.64
51.13
51.26
44.52
45.21
45.29
50.70
51.18
51.32
44.35
45.11
45.21
48.93
49.41
49.56
41.32
42.19
42.31

55.28
52.92
57.30
57.78
57.92
55.18
55.86
55.92
54.93
55.41
55.55
52.12
52.82
52.90
57.27
57.76
57.89
54.99
55.68
55.76
57.33
57.81
57.95
54.82
55.58
55.69
55.56
56.04
56.19
51.79
52.66
52.78

58.65
52.44
60.67
61.15
61.29
54.71
55.38
55.45
58.30
58.78
58.92
51.65
52.35
52.43
60.64
61.13
61.26
54.52
55.21
55.29
60.70
61.18
61.32
54.35
55.11
55.21
58.93
59.41
59.56
51.32
52.19
52.31

55.28
47.92
57.30
57.78
57.92
50.18
50.86
50.92
54.93
55.41
55.55
47.12
47.82
47.90
57.27
57.76
57.89
49.99
50.68
50.76
57.33
57.81
57.95
49.82
50.58
50.69
55.56
56.04
56.19
46.79
47.66
47.78

58.65
47.44
60.67
61.15
61.29
49.71
50.38
50.45
58.30
58.78
58.92
46.65
47.35
47.43
60.64
61.13
61.26
49.52
50.21
50.29
60.70
61.18
61.32
49.35
50.11
50.21
58.93
59.41
59.56
46.32
47.19
47.31

-52.30
---54.56
55.24
55.30
---51.50
52.20
52.28
---54.37
55.06
55.14
---54.20
54.96
55.07
---51.17
52.04
52.16

-49.97
---52.24
52.92
52.98
---49.19
49.88
49.96
---52.06
52.74
52.82
---51.89
52.64
52.75
---48.86
49.72
49.84

-42.44
---44.71
45.38
45.45
---41.65
42.35
42.43
---44.52
45.21
45.29
---44.35
45.11
45.21
---41.32
42.19
42.31
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1 Inleiding
1.1 Algemeen
In samenwerking met Blok Bouwconsultancy B.V. heeft Buro Maerlant een ecologische quickscan en nader onderzoek naar vleermuizen en vissen uitgevoerd in het plangebied Sliedrecht
Kweldamweg 8-10 in de gelijknamige gemeente. Het veldonderzoek voor de quickscan werd
uitgevoerd op 28 augustus 2012. Aanleiding van het onderzoek zijn de voorgenomen werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het plangebied, waaronder sloop. De quickscan en
het advies is specifiek gericht op deze (grond)werkzaamheden. Het betreft de eerste fase van
het project. Fase 2 omvat een separate ruimtelijke procedure en wordt in een apart rapport
beoordeeld.

1.2 Methode / doel
Quickscan
De ecologische quickscan bestaat uit een veldonderzoek en een bronnenonderzoek. Tijdens
het veldonderzoek is het plangebied onderzocht op de aanwezigheid van diersporen zoals
uitwerpselen, krap- en graafsporen, en is de vegetatie bekeken. Tevens zijn waarnemingen
van aanwezige diersoorten gedaan. Op basis van expert-judgement is een inschatting gemaakt van het mogelijke voorkomen van beschermde soorten. Dit is afgewogen tegen de
toekomstige ontwikkelingen. Doel van het onderzoek is een goed onderbouwde inschatting te
geven, zodat kan worden gehandeld conform de Flora- en faunawet. Reeds tijdens de uitvoer
van het eerste veldbezoek werd duidelijk, dat nader onderzoek nodig was naar vleermuizen,
steenuil en vissen / beschermde amfibieën. In de loop van 2013 kan dit onderzoek geheel
worden afgerond.
Nader onderzoek
Op basis van drie aanvullende veldbezoeken is gericht onderzoek uitgevoerd naar vleermuizen en vissen / beschermde amfibieën (tabel 1).
Vleermuizen
Het plangebied en de directe omgeving is in september conform het protocol vleermuizen van
de Gegevensautoriteit Natuur onderzocht. Dit onderzoek bestond uit twee avond- / nachtbezoeken (tabel 1).

Ta b e l 1
D a t a e n t i j d s t ip
n a d e r o n d e rzoek

datum

tijdstip

weersomstandigheden

soort

6 september 2012

avond / nacht

Helder, half bewolkt, wind-

vleermuizen

stil, 15 °C
27 september 2012

27/28 september 2012

vooravond / nacht

avond / nacht

Zwaar bewolkt, regen, 2

vissen / amfi-

Bft,14 °C

bieën

Helder, onbewolkt, windstil,

vleermuizen

10 °C
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Met behulp van een detector (Pettersson D240x) met een heterodyne functie en time expansion, waarbij opnamen kunnen worden gemaakt en digitaal worden opgeslagen in wav-formaat (Roland Edirol R09), zijn vleermuizen aan de hand van de echolocatiegeluiden op naam
gebracht en gelocaliseerd. Naast het plangebied zelf is de directe omgeving bij het onderzoek
betrokken. Het veldonderzoek is uitgevoerd door J. van Suijlekom.
Vissen en beschermde amfibieën
Enkele watergangen zijn visueel met een sterke zaklamp en een steeknet onderzocht op de
aanwezigheid van vissen en amfibieën. Voor onderzoek naar vissen is september geschikt,
voor amfibieën geeft het een indicatie.

1.3 Beschrijving van het plangebied en de ingrepen
Het plangebied Kweldamweg 8-10 fase 1 (figuur 1) is gelegen in het buitengebied van Sliedrecht, ten noorden van de HSL, in de gelijknamige gemeente en omvat een veehouderij met
twee bedrijfswoningen. Men is voornemens de bebouwing te slopen voor de realisatie van
een nieuwe veehouderij met bedrijfswonging. Het plangebied wordt voor dit doel bouwrijp gemaakt. Naast sloop, worden bomen gekapt en enkele sloten gedempt. Daarvoor terug worden
brede waterpartijen aangelegd en vindt herplant plaats.
Figuur 1
G l o b a l e b eg re n z i n g v a n
het plangebied
( ro o d ) o p e e n
luchtfoto van
Google Maps.

Sliedrecht Kweldamweg 8-10 fase 1
Eologische quickscan



Wet- en regelgeving
2.1 Flora- en faunawet
De Flora- en faunawet heeft betrekking op de bescherming van in het wild voorkomende
plant- en diersoorten. Deze bescherming heeft als doel het voortbestaan van soorten (géén
individuen) te waarborgen. Het veroorzaken van schade aan planten en dieren is in principe
verboden, tenzij men hier uitdrukkelijke toestemming voor heeft (nee, tenzij principe). De verbodsbepalingen gelden voor circa 500 plant- en diersoorten.
Verbodsbepalingen
De volgende verbodsbepalingen (tabel 1) in de Flora - en faunawet zijn voor dit onderzoek
relevant:
Artikel
8

Verbodsbepaling
Het verbod om planten behorende tot een beschermde inheemse
plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken,
te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei wijze
van hun groeiplaats te verwijderen.

9

Het verbod om dieren te doden, te verwonden, te vangen, te

Tabel 1
Beknopte w e e rgave verbod sbepalingen u i t
artikel 8 t/m 1 3
uit de Flora - e n
Faunawet

bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.
10

Het verbod om dieren opzettelijk te verontrusten.

11

Het verbod om nesten, holen, of andere voortplantings- of vaste
rust- of verblijfplaatsen van dieren, te beschadigen, te vernielen, uit
te halen, weg te nemen of te verstoren.

12

Het verbod om eieren van dieren, behorende tot een beschermde
inheemse diersoort, te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te
beschadigen of te vernielen.

13

Het verbod planten, producten van planten of dieren dan wel
eieren, nesten of producten van dieren, behorende tot beschermde
inheems of uitheemse dier- of plantensoorten te vervoeren, ten
vervoer aan te bieden of af te leveren.

Zorgplicht
In artikel 2 van de Flora- en faunawet wordt verwacht, dat iedereen voldoende zorg in acht
neemt voor alle (dus ook niet beschermde) planten en dieren en de leefomgeving. Het kan
worden gezien als een fatsoenseis.

2.2 Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)
In 2005 heeft de minister van LNV door middel van een AMvB de regels vereenvoudigd door
wijziging van artikel 75 van de Flora- en faunawet. Bij ruimtelijke ontwikkelingen, bestendig
behoud of beheer geldt in een aantal gevallen een vrijstelling op de verbodsbepalingen. De

Sliedrecht Kweldamweg 8-10 fase 1
Eologische quickscan



zorgplicht blijft echter van kracht. Er zijn drie categorieën of tabellen van beschermde soorten
opgesteld (zie tabel 2 en bijlage 1):
Categorie
Ta b e l 2
B e s c h e r m i n g s regimes 1 t/m 3
A M v B a r t i k e l 75
v a n d e F l o r a - en
f a u n a wet

1

Omschrijving
In deze categorie zijn algemeen voorkomende beschermde soorten opgenomen. Bij
ruimtelijke ontwikkeling, bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik,
geldt voor deze soorten geldt op voorhand een vrijstelling van artikel 8 t/m 12. Dit
is zonder verdere eisen (lichte toets). Voor andere activiteiten dient een ontheffing te
worden aangevraagd.

2

Hier onder vallen minder algemene, niet bedreigde soorten. Indien men werkt volgens
een goedgekeurde gedragscode is geen ontheffing nodig. In de andere gevallen is
een ontheffing nodig. Voor het verkrijgen van een ontheffing dient men aan te tonen,
dat er geen inbreuk wordt gedaan op de gunstige instandhouding van de soort.

3

Tabel 3-soorten zijn strikt beschermd. Dit zijn soorten uit bijlage IV van de Habitatrichtlijn en bedreigde soorten die bij Algemene Maatregel van Bestuur zijn
aangewezen. Alle vogelsoorten vallen hier ook onder. Voor broedende vogels wordt
in principe nooit ontheffing verleend, omdat werkzaamheden buiten het broedseizoen
kunnen worden uitgevoerd.
Voor ruimtelijke ontwikkeling is een ontheffing nodig. Deze wordt alleen verkregen als
wordt aangetoond, dat geen alternatieven voor handen zijn en wezenlijk negatieve
effecten kunnen worden uitgesloten. Van de initiatiefnemer wordt gevraagd schade
zoveel mogelijk te beperken(mitigatie) en dienen veelal alternatieven te worden
geboden(compensatie). Door een effectbeoordeling via een uitgebreide toets en een
compensatieplan kan onder voorwaarden een ontheffing worden verkregen.
Indien sprake is van bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik dient men
te werken met een goedgekeurde gedragscode. Indien men deze niet zelf op heeft
gesteld, is het mogelijk gebruik te maken van reeds bestaande gedragscodes. Als
geen gedragscode voor handen is dient een ontheffing te worden aangevraagd.
Voor overige activiteiten is altijd een ontheffing nodig, waarbij bovengenoemde criteria
gelden.

Indien alleen tabel-1 soorten worden aangetroffen volstaat voor ruimtelijke ontwikkeling een
quickscan (lichte toets). Wanneer tabel 2 of 3- soorten worden aangetroffen of worden verwacht kan afhankelijk van toekomstige ingrepen en de soort aanvullende toetsing nodig zijn
(uitgebreide toets). Doorgaans is daarvoor intensiever onderzoek nodig in het geschikte jaargetijde.
Per augustus 2009 is de beoordeling Flora- en faunawet bij ruimtelijke ingrepen door de
Dienst Regelingen gewijzigd, waardoor bij aantoonbaar voldoende mitigatie en compensatie
voor strikt beschermde soorten niet altijd meer een ontheffing hoeft te worden aangevraagd.
Ontheffingen voor Habitatrichtlijnsoorten worden vrijwel niet meer verleend. Nesten van vogels zijn doorgaans alleen beschermd tijdens het broedseizoen. Van een beperkt aantal vogelSliedrecht Kweldamweg 8-10 fase 1
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soorten zijn nesten ook buiten het broedseizoen en dus jaarrond beschermd (zie tabel 3).
Op basis van een recente uitspraak door de Raad van State (11 juli 2012) worden ontheffingsaanvragen voor Habitatrichtlijnsoorten en vogels strenger beoordeeld. Ontheffing (voor een
ruimtelijke ingreep) wordt slechts verleend indien sprake is van een belang in het kader van
de Habitatrichtlijn en / of de Vogelrichtlijn.

Categorie

Omschrijving
Jaarrond beschermde nesten

Ta b e l 3
B e s c h e r m i n g s c a t e g orieën nesten, waarvan
de verbodsbepalingen
van artikel 11 van de
F l o r a - e n f a u n a w et
j a a r ro n d ( 1 t / m 4 ) of
t i j d e n s h e t b ro e d s e iz o e n ( c a t e g o r i e 5)
gelden

1

Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil).

2

Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden
die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk zijn van bebouwing of biotoop. De
fysiekke voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief
beschikbaar (voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus).

3

Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde
plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De
(fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief
beschikbaar (voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk).

4

Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of
nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en
ransuil).
Niet jaarond beschermde nesten
Let op: onderbouwing en eventueel nader onderzoek echter gewenst

5

Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar
daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over
voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan,
zich elders te vestigen (voorbeeld: boerenzwaluw, ekster, groene specht en
spreeuw.

Van alle categorieën vogels in hierboven genoemde tabel is het belangrijk aan- of afwezigheid
van nesten / territoria aan te tonen. Via een omgevingscheck en eventueel nader onderzoek
is dit mogelijk.
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3 Bronnenonderzoek
3.1 Data uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)
Voor het onderzoek zijn de gegevens uit de NDFF middels quickscanhulp opgevraagd. Het
betreft waarnemingen van strikter beschermde soorten (Tabel II en III Flora- en faunawet)
binnen een straal van 0 tot 5 km ten opzichte van het plangebied. Deze gegevens zijn in de
onderstaande tabel weergegeven (tabel 4).
Soort
Spindotterbloem
Steenbreekvaren
Wilde marjolein
Kleine modderkruiper
Rugstreeppad
Rivierrombout
Bittervoorn
Boomvalk
Buizerd
Gierzwaluw
Grote Gele Kwikstaart
Havik
Huismus
Kerkuil
Ooievaar
Ransuil
Roek
Slechtvalk
Sperwer
Steenuil
Wespendief
Zwarte Wouw
Gewone dwergvleermuis
Gewone-, Kleine- of Ruige dwergvleermuis
Ruige dwergvleermuis
Alpenwatersalamander
Rietorchis
Spaanse ruiter
Stijf hardgras
Tongvaren
Waterdrieblad
Wilde kievitsbloem
Rivierdonderpad
witvingrondel
Heikikker
Kamsalamander
Poelkikker
rouwmantel
Grote modderkruiper
Rivierprik
Platte schijfhoren
Bever
Laatvlieger
Meervleermuis
Noordse woelmuis (arenicola)

Soortgroep
Vaatplanten
Vaatplanten
Vaatplanten
Vissen
Amfibieën
Insecten - Libellen
Vissen
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Amfibieën
Vaatplanten
Vaatplanten
Vaatplanten
Vaatplanten
Vaatplanten
Vaatplanten
Vissen
Vissen
Amfibieën
Amfibieën
Amfibieën
Insecten - Dagvlinders
Vissen
Vissen
Weekdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren

Bescherming
tabel II
tabel II
tabel II
tabel II
tabel III
tabel III
tabel III
tabel III
tabel III
tabel III
tabel III
tabel III
tabel III
tabel III
tabel III
tabel III
tabel III
tabel III
tabel III
tabel III
tabel III
tabel III
tabel III
tabel III
tabel III
tabel II
tabel II
tabel II
tabel II
tabel II
tabel II
tabel II
tabel II
tabel II
tabel III
tabel III
tabel III
tabel III
tabel III
tabel III
tabel III
tabel III
tabel III
tabel III
tabel III

Afstand
0 - 1 km
0 - 1 km
0 - 1 km
0 - 1 km
0 - 1 km
0 - 1 km
0 - 1 km
0 - 1 km
0 - 1 km
0 - 1 km
0 - 1 km
0 - 1 km
0 - 1 km
0 - 1 km
0 - 1 km
0 - 1 km
0 - 1 km
0 - 1 km
0 - 1 km
0 - 1 km
0 - 1 km
0 - 1 km
0 - 1 km
0 - 1 km
0 - 1 km
1 - 5 km
1 - 5 km
1 - 5 km
1 - 5 km
1 - 5 km
1 - 5 km
1 - 5 km
1 - 5 km
1 - 5 km
1 - 5 km
1 - 5 km
1 - 5 km
1 - 5 km
1 - 5 km
1 - 5 km
1 - 5 km
1 - 5 km
1 - 5 km
1 - 5 km
1 - 5 km

Tabel 4
Data uit de NDFF. © NDFF - quickscanhulp.nl 09-10-2012
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Bij de uitwerking van de resultaten van het veldonderzoek (zie hier onder) wordt een verwachting uitgesproken in hoeverre deze beschermde soorten ín het plangebied aanwezig
kunnen zijn, dan wel aangetroffen zijn.

3.2 gebiedsbescherming
Het plangebied ligt niet in beschermde gebieden (Natura 2000 / EHS). Op meer dan 2,5 km
afstand bevinden zich beschermde gebieden. Invloed daarop is mede door de afstand niet
aan de orde.

4 Resultaten van het veldonderzoek
4.1 Algemeen
Het veldonderzoek werd uitgevoerd op 28 augustus (quickscan), 6 september, 27 september
en de nacht van 28 september 2012 uitgevoerd (nader onderzoek, zie ook 1.2) door J. van
Suijlekom.
Biotopen
In het plangebied zijn de volgende biotopen aanwezig:

» Bebouwing, bestaande uit twee woningen met spouwmuren en een pannendak, stallen en
loodsen opgetrokken uit steen / beton met golfplaten daken.

» Relatief jonge bomen en knotwilgen. Allen zonder holten;
» Weiden van het raaigrastype, sterk bemest;
» Ondiepe sloten (circa 20 - 30 cm water) vrijwel geheel bedekt met kroos, met een dikke
baggerlaag. De bodem was zichtbaar, onderwatervegetatie ontbrak geheel. Oevers
waren lokaal begroeid met rietgras en liesgras.

4.2 Beschermde soorten: resultaten en verwachting
Onderhavige resultaten en verwachting is gebaseerd op alle veldbezoeken in de periode eind
augustus t/m september 2012.
Planten
Er zijn geen door de Flora- en faunawet beschermde plantensoorten aangetroffen. Dit zijn
kritische soorten waarvoor geschikte habitat in het plangebied ontbrak. In de directe omgeving zijn blijkens de database van de NDFF (zie tabel 4) spindotterbloem en wilde marjolein
waargenomen. Tijdens het veldonderzoek zijn deze soorten bloeiend óf vegetatief niet waargenomen.
Zoogdieren algemeen
Op enige afstand van het plangebied is de noordse woelmuis waargenomen. Het plangebied
is voor deze soort ongeschikt. Voor de meeste strikter beschermde grondgebonden zoogdieren heeft het plangebied niets te bieden. Voor de steenmarter is het plangebied geschikt,
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echter ligt het plangebied buiten het verspreidingsgebied van steenmarter. De aanwezigheid
van Noordse woelmuis en steenmarter kan redelijkerwijs worden uitgesloten.
Vleermuizen
Quickscan
In de omgeving van het plangebied zijn diverse soorten vleermuizen waargenomen, waaronder
de meervleermuis, laatvlieger en gewone dwergvleermuis. Tijdens het veldonderzoek zijn
de bedrijfswoningen beoordeeld als toegankelijk en geschikt voor deze gebouwbewonende
soorten. De overige opstallen zijn door het ontbreken van schuilmogelijkheden niet geschikt
als verblijfplaats. De bebouwing kan dienst doen als kraamverblijf, zomerverblijf paarverblijf
en winterverblijf. Bij één woning werden in de nabijheid van een gevel enkele uitwerpselen
aangetroffen, mogelijk afkomstig van gewone dwergvleermuis of ruige dwergvleermuis, echter was de deteminatie niet zeker, daar deze te verwarren zijn met die van insectenetende
spitsmuizen (huisspitsmuis bijvoorbeeld). Aanbevolen werd nader onderzoek uit te voeren
naar vleermuizen met behulp van een bat detector om de bovengenoemde functies vast te
stellen.
Nader onderzoek
Tijdens het nader onderzoek begin en eind september watervleermuis zijn drie soorten vleermuizen waargenomen: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en gewone baardvleermuis.
Bezoek 1
Tijdens het eerste bezoek werden In het plangebied enkele foeragerende gewone dwergvleermuizen en één maal een foeragerende ruige dwergvleermuis waargenomen. Er werden
enkele sociale roepen gehoord, echter was geen sprake van werfroepen of baltsroepen. De
dieren waren verspreid in het plangebied aanwezig, waarbij zowel rond bosschages als ín een
loods werd gefoerageerd. Ten zuiden van het plangebied, rond straatverlichting en boven de
aanwezige bomen, werden eveneens enkele foeragerende gewone dwergvleermuizen waargenomen. Verblijfplaatsen en/of relaties met de bebouwing zijn niet aangetroffen.
Bezoek 2
Het laatste najaarsbezoek gaf ongeveer een gelijkwaardig beeld. Enkele foeragerende gewone dwergvleermuizen verspreid in het plangebied. Tevens werd voor korte duur een myotissoort waargenomen. Het bleek na analyse van een opname een gewone baardvleermuis.
Het dier foerageerde rond bossages en een loods in het noordelijke deel. Er zijn géén paar- of
werfroepen waargenomen.
Op basis van het najaarsonderzoek kan worden gesteld, dat géén paar- of winterverblijven
aanwezig zijn van vleermuizen. Nader onderzoek in half mei - half juli geeft volledig uitsluitsel
over de aan-of afwezigheid van verblijfplaatsen in de te slopen bebouwing.
Vogels
In het plangebied zijn in nissen van beide bedrijfswoningen sporen aangetroffen van steenuil.
Het betrof meststrepen en braakballen, een kenmerk voor een roestplaats van steenuil. Uit
inspectie van de opstallen en de knotwilgen kon de aanwezigheid van een nestplaats niet
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worden aangetoond. Sporen van steenuil (of andere uilen) werden niet aangetroffen. In de
opstallen ontbraken voor steenuil geschikte plekken om te broeden, deze waren vrij open
zónder voor steenuil geschikte holten. De knotwilgen vertoonden géén grote holten. Blijkens
waarneming.nl zijn ten westen van het plangebied, bij kweldamweg nummer 4 (buren), diverse
waarnemingen gedaan van steenuil. Navraag bij de bewoners bevestigde de aanwezigheid
van een nest van steenuil. Jaarlijks hebben zij jonge dieren, ook dit jaar (2012). De afstand
van de roestplaatsen en het nest bedraagt circa 200 meter. Vrij zeker betreft dit hetzelfde territorium. Het nest en het functionele leefgebied van steenuil is jaarrond beschermd. De nieuwe
inrichting voorziet echter in de aanleg van nieuw groen en nieuwe waterpartijen. Negatieve
effecten op steenuil zijn redelijkerwijs uit te sluiten, daar in de functionaliteit van het leefgebied
niet wordt aangetast.
Overige vogels
In het plangebied worden tevens algemene vogels verwacht als merel, winterkoning, vink en
kauw. Ten noorden van de te slopen bebouwing werd een nest aangetroffen van een kraaiachtige. Dergelijke nesten kunnen ook gebruikt worden door buizerd. Uit navraag bij mensen
die dagelijks in het plangebied aanwezig zijn (ondermeer de heer J. Kok) bleek dit nest in
2012 door ekster in gebruik te zijn geweest. Ekster is een zeer algemene broedvogel uit
kategorie 5. Daar het een algemene soort betreft en voldoende alternatieven aanwezig zijn, is
geen sprake van zwaar wegende feiten of ecologische belangen. Het nest is niet jaarrond beschermd. Huismus is niet in het plangebied aangetroffen, deze komt vrij zeker niet voor, daar
dieren jaarrond in de nabijheid van nesten aanwezig zijn. Tijdens het vleermuizenonderzoek
kan volledig zekerheid verkregen worden over de aan-of afwezigheid van huismus. Zwaluwen
(nesten) zijn niet aangetroffen. Voor gierzwaluw zijn de opstallen niet geschikt.
Amfibieën en vissen
Tijdens de bemonstering van de watergangen (met een steeknet) zijn géén beschermde vissen of amfibieën aangetroffen. De aanwezigheid van strikter beschermde vissen kan door
de bemonstering met zekerheid worden uitgesloten. De watergangen waren vrijwel volledig
bedekt met kroos en voorzien van een dikke baggerlaag en circa 20 - 30 centimeter vegetatieloos water. De aanwezigheid van strikter beschermde amfibieën kan op basis van het watertype redelijkerwijs worden uitgesloten. Voor de eiafzet en ontwikkeling van juvenielen zijn
de omstandigheden niet geschikt. Rugstreeppad prefereert ondiepe heldere wateren. Deze
ontbreken eveneens in het plangebied. Op bouwplaatsen kán rugstreeppad opduiken.
Reptielen
In de ruimere omgeving komt ringslang voor. In het plangbied kan de aanwezigheid van
ringslang redelijkerwijs worden uitgesloten op basis van het habitat en het ontbreken van
waarnemingen in de directe omgeving.

Overige soortgroepen
Voor de overige door de Flora- en faunawet strikter beschermde soortgroepen ontbreekt geschikt leefgebied. Voor de rivierrombout ontbreken geschikte plekken voor eiafzet. Voor platte
schijfhoren zijn aanwezige te dempen sloten uiterst ongeschikt.
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5 Conclusies en aanbevelingen
Conclusies
In het plangebied zijn de volgende (potentiële) beschermde natuurwaarden aangetroffen:

» Vleermuizen, mogelijke aanwezigheid kraamverblijven en/of zomerverblijven in de te slopen bedrijfswoningen;

» Territorium van steenuil;
» Broedvogels algemeen;
» De bouwplaats kán geschikt worden voor rugstreeppad.
Aanbevelingen
Vleermuizen
Aanbevolen wordt twee aanvullende veldbezoeken uit te voeren naar de aan-of afwezigheid
van verblijfplaatsen van vleermuizen in de te slopen bedrijfswoningen. Dit onderzoek dient
volgens het vleermuizenprotocol uitgevoerd te worden met een detector in de periode half mei
tot half juli met een minimale tussenpoos van 20 dagen.
Steenuil
Voor steenuil kan men extra kansen bieden door de waterpartijen te voorzien van natuurvriendelijke oevers, tevens is het nodig in de nieuwe situatie zo spoedig mogelijk nieuw groen aan
te leggen.
Overige vogels
Doordat de kans bestaat dat broedende vogels aanwezig zijn, wordt aanbevolen sloop en
kap buiten het broedseizoen uit te voeren: ná half juli en vóór half maart. Het verstoren van
broedende vogels is conform de Flora- en faunawet niet toegestaan. De periode augustus
t/m oktober is voor de meeste soortgroepen, ook algemene beschermde soorten waar op
voorhand een vrijstelling voor geldt, de minst kwetsbare periode. Planning van de werkzaamheden in deze periode is optimaal.
Sloop
De sloop van de bedrijfswoningen is mogelijk nadat zekerheid is verkregen over de aan- of
afwezigheid van vleermuizen. De sloop van de overige opstallen kan indien men rekening
houdt met algemene broedende vogels probleemloos plaatsvinden.
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Bijlage 1
Tabellen soorten Flora- en faunawet
In onderstaande tabellen staan alle beschermde soorten van de Flora- en faunawet (Ffwet). De
tabellen zijn aan de ene kant aan de orde bij ontheffingverlening voor artikel 75 en aan de andere
kant bij vrijstellingen in het kader van het Besluit houdende wijziging van een aantal algemene
maatregelen van bestuur in verband met wijziging van artikel 75 van de Flora- en faunawet en
enkele andere wijzigingen (AMvB artikel 75).
Vogelsoorten zijn in deze tabellen niet apart opgenomen, omdat het een erg lange lijst is. Alle
vogelsoorten in Nederland zijn beschermd (behalve exoten). In de toelichting bij de tabellen staat
aangegeven welk regime toepasselijk is voor vogelsoorten.
Toelichting tabel 1
-Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik of
ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 1 voor artikel 8 t/m 12 van de Ffwet. Aan deze
vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd worden.
-Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 1 een ontheffing nodig. Een
ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen afbreuk aan gunstige staat van
instandhouding van de soort’ (zgn. lichte toets).
Tabel 1: Algemene soorten
R = soort van Rode lijst 2004
Zoogdieren
aardmuis
Microtus agrestis
bosmuis
Apodemus sylvaticus
dwergmuis
Micromys minutus
bunzing
Mustela putorius
dwergspitsmuis
Sorex minutus
egel
Erinaceus europeus
gewone bosspitsmuis
Sorex araneus
haas
Lepus europeus
hermelijn
Mustela erminea
huisspitsmuis
Crocidura russula
konijn
Oryctolagus cuniculus
mol
Talpa europea
ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus
ree
Capreolus capreolus
rosse woelmuis
Clethrionomys glareolus
tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus
veldmuis
Microtus arvalis
vos
Vulpes vulpes
wezel
Mustela nivalis
woelrat
Arvicola terrestris
Reptielen en amfibieën
bruine kikker
gewone pad
middelste groene kikker
kleine watersalamander
meerkikker

Rana temporaria
Bufo bufo
Rana esculenta
Triturus vulgaris
Rana ridibunda

Mieren
behaarde rode bosmier
kale rode bosmier
stronkmier
zwartrugbosmier

Formica rufa
Formica polyctena
Formica truncorum
Formica pratensis

Slakken
wijngaardslak

Helix pomatia

Vaatplanten
aardaker
akkerklokje
brede wespenorchis
breed klokje
dotterbloem*
gewone vogelmelk
grasklokje
grote kaardenbol
kleine maagdenpalm
knikkende vogelmelk
koningsvaren
slanke sleutelbloem
zwanebloem

Lathyrus tuberosus
Campanula rapunculoides
Epipactis helleborine
Campanula latifolia
Caltha palustris
Ornithogalum umbellatum
Campanula rotundifolia
Dipsacus fullonum
Vinca minor
Ornithogalum nutans
Osmunda regalis
Primula elatior
Butomus umbellatus

*m.u.v. spindotterbloemR
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Toelichting tabel 2
-Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik of
ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 2 voor artikel 8 t/m 12 van de Ffwet, mits
activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Hetzelfde geldt
voor alle vogelsoorten. Een gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend voor
goedkeuring.
--Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 2 een ontheffing nodig. Een
ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen afbreuk aan gunstige staat van
instandhouding van de soort’. Dit is niet van toepassing op alle vogelsoorten (zie toelichting tabel 3)
Tabel 2: overige soorten
R = soort van Rode lijst 2004
Zoogdieren
DamhertR
Edelhert
Eekhoorn
Grijze zeehondR
Grote bosmuisR
Steenmarter
Wild zwijn

Dama dama
Cervus elaphus
Sciurus vulgaris
Halichoerus grypus
Apodemus flavicollis
Martes foina
Sus scrofa

Reptielen en amfibieën
Alpenwatersalamander
Levendbarende hagedis

Triturus alpestris
Lacerta vivipara

Dagvlinders
MoerasparelmoervlinderR
Vals heideblauwtjeR

Euphydryas aurinia
Lycaeides idas

Vissen
Bermpje
Kleine modderkruiper
Meerval
Rivierdonderpad

Noemacheilus barbatulus
Cobitis taenia
Silurus glanis
Cottus gobio

Vaatplanten
Aangebrande orchisR
AapjesorchisR
BeenbreekR
Bergklokje
BergnachtorchisR
Bijenorchis
BlaasvarenR
Blauwe zeedistel
Bleek bosvogeltjeR
BokkenorchisR
Brede orchisR
Bruinrode wespenorchisR
Daslook
DennenorchisR
Duitse gentiaanR
FranjegentiaanR
Geelgroene wespenorchisR
Gele helmbloem
Gevlekte orchisR
Groene nachtorchisR
GroensteelR
Grote keverorchisR
Grote muggenorchisR
Gulden sleutelbloemR
HarlekijnR
HerfstschroeforchisR
HondskruidR
HoningorchisR
JeneverbesR
Klein glaskruid
kleine keverorchisR
kleine zonnedauwR
klokjesgentiaanR
kluwenklokjeR
koraalwortelR
kruisbladgentiaanR
lange ereprijs
lange zonnedauwR
mannetjesorchisR
maretak
moeraswespenorchisR

Orchis ustulata
Orchis simia
Narthecium ossifragum
Campanula rhomboidalis
Platanthera chlorantha
Ophrys apifera
Cystopteris fragilis
Eryngium maritimum
Cephalantera damasonium
Himantoglossum hircinum
Dactylorhiza majalis majalis
Epipactis atrorubens
Allium ursinum
Goodyera repens
Gentianella germanica
Gentianella ciliata
Epipactis muelleri
Pseudofumaria lutea
Dactylorhiza maculata
Coeloglossum viride
Asplenium viride
Listera ovata
Gymnadenia conopsea
Primula veris
Orchis morio
Spiranthes spiralis
Anacamptis pyramidalis
Herminium monorchis
Juniperus communis
Parietaria judaica
Listera cordata
Drosera intermedia
Gentiana pneumonanthe
Campanula glomerata
Corallorhiza trifida
Gentiana cruciata
Veronica longifola
Drosera anglica
Orchis mascula
Viscum album
Epipactis palustris
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Tabel 2: overige soorten
muurbloemR
Erysimum cheiri
R
Parnassia palustris
parnassia
R
Arabis hirsuto sagittata
pijlscheefkelk
Aceras anthropophorum
poppenorchisR
prachtklokje
Campanula persicifolia
R
Orchis purpurea
purperorchis
Campanula rapunculus
rapunzelklokjeR
Gymnocarpium robertianum
rechte driehoeksvarenR
rietorchis
Dactylorhiza majalis
praetermissa
Drosera rotundifolia
ronde zonnedauwR
Cephalanthera rubra
rood bosvogeltjeR
ruig klokje
Campanula trachelium
Ceterach officinarum
schubvarenR
Gentianella amarella
slanke gentiaanR
R
Orchis militaris
soldaatje
Cirsium dissectum
spaanse ruiterR
R
Dianthus deltoides
steenanjer
steenbreekvaren
Asplenium trichomanes
R
Primula vulgaris
stengelloze sleutelbloem
R
stengelomvattend havikskruid Hieracium amplexicaule
R
Catapodium rigidum
stijf hardgras
tongvaren
Asplenium scolopendrium
R
Arnica montana
valkruid
R
Hammarbya paludosa
veenmosorchis
R
Gentianella campestris
veldgentiaan
Salvia pratensis
veldsalieR
R
Dactylorhiza incarnata
vleeskleurige orchis
R
Ophrys insectifera
vliegenorchis
R
Neottia nidus-avis
vogelnestje
voorjaarsadonis
Adonis vernalis
Orchis coriophora
wantsenorchisR
Menyanthes trifoliata
waterdriebladR
Campanula patula
weideklokjeR
Platanthera bifolia
welriekende nachtorchisR
Myrica gale
wilde gagelR
wilde herfsttijloos
Colchicum autumnale
Fritillaria meleagris
wilde kievitsbloemR
wilde marjolein
Origanum vulgare
R
Cephalanthera longifolia
wit bosvogeltje
R
Pseudorchis albida
witte muggenorchis
R
Viola lutea calaminaria
zinkviooltje
Leucojum aestivum
zomerklokjeR
zwartsteel
Asplenium adiantum-nigrum
Kevers
vliegend hert

Lucanus cervus

Kreeftachtigen
rivierkreeft

Astacus astacus
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Toelichting tabel 3
-Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik, geldt
een vrijstelling voor de soorten in tabel 3 voor artikel 8 t/m 12 van de Ffwet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis
van een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Deze vrijstelling is enigszins beperkt; voor activiteiten die
zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig gebruik geldt geen
vrijstelling voor artikel 10 van de Ffwet. Ook niet op basis van een gedragscode. Een gedragscode moet door een sector of
ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend voor goedkeuring.
-Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als ruimtelijke ontwikkeling, geldt voor soorten in tabel 3 geen
vrijstelling. Ook niet op basis van een gedragscode. Hiervoor is een ontheffing nodig.
-Voor activiteiten in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig gebruik en
voor activiteiten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling is het niet mogelijk voor artikel 10 voor de soorten in tabel 3 een
ontheffing te krijgen.
-Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 3 een ontheffing nodig.
-Een ontheffingaanvraag voor de soorten van tabel 3 wordt getoetst aan drie criteria: 1) er is sprake van een in of bij de
wet genoemd belang1, 2) er is geen alternatief, 3) doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort.
Deze drie criteria vormen de zgn. uitgebreide toets. De drie criteria staan naast elkaar en niet na elkaar (aan alle drie moet
voldaan zijn).
-De uitgebreide toets voor ontheffingverlening geldt ook voor alle vogelsoorten.
Tabel 3: soorten bijlage IV HR/bijlage 1 AMvB
R = soort van Rode lijst 2004
Bijlage 1 AMvB
Zoogdieren
das
boommarterR
eikelmuisR
gewone zeehondR
veldspitsmuisR
waterspitsmuisR

Meles meles
Martes martes
Eliomys quercinus
Phoca vitulina
Crocidura leucodon
Neomys fodiens

Reptielen en amfibieën
adderR
hazelwormR
ringslangR
vinpootsalamanderR
vuursalamanderR

Vipera berus
Anguis fragilis
Natrix natrix
Triturus helveticus
Salamandra salamandra

Vissen
beekprikR
bittervoornR
elritsR
gestippelde alverR
grote modderkruiperR
rivierprik

Lampetra planeri
Rhodeus cericeus
Phoxinus phoxinus
Alburnoides bipunctatus
Misgurnus fossilis
Lampetra fluviatilis

Dagvlinders
bruin dikkopjeR
dwergblauwtjeR
dwergdikkopjeR
groot geaderd witjeR
grote ijsvogelvlinderR
heideblauwtjeR
iepepageR
kalkgraslanddikkopjeR
keizersmantelR
klaverblauwtjeR
purperstreepparelmoervlinderR
rode vuurvlinderR
rouwmantelR
tweekleurig hooibeestjeR
veenbesparelmoervlinderR
veenhooibeestjeR

Erynnis tages
Cupido minimus
Thymelicus acteon
Aporia crataegi
Limenitis populi
Plebejus argus
Strymonidia w-album
Spialia sertorius
Argynnis paphia
Cyaniris semiargus
Brenthis ino
Palaeochrysophanus
hippothoe
Nymphalis antiopa
Coenonympha arcania
Bolaria aquilonais
Coenonympha tullia

1

-onderzoek en onderwijs
-repopulatie en herintroductie
-bescherming van flora en fauna
-veiligheid van het luchtverkeer
-volksgezondheid of openbare veiligheid
-dwingende redenen van openbaar belang
-het voorkomen van ernstige schade aan vormen van eigendom
-belangrijke overlast veroorzaakt door dieren
-uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw
-bestendig gebruik
-uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling
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Tabel 3: soorten bijlage IV HR/bijlage 1 AMvB
veldparelmoervlinderR
Melitaea cinxia
Melitaea diamina
woudparelmoervlinderR
R
Clossiana euphrosyne
zilvervlek
Vaatplanten
groot zeegrasR

Zostera marina

Bijlage IV HR
Zoogdieren
baardvleermuis
bechstein’s vleermuisR
beverR
bosvleermuis
brandt’s vleermuisR
bruinvisR
euraziatische lynx
franjestaartR
gewone dolfijn
gewone dwergvleermuis
gewone grootoorvleermuis
grijze grootoorvleermuisR
grote hoefijzerneus
hamsterR
hazelmuisR
ingekorven vleermuisR
kleine dwergvleermuis
kleine hoefijzerneusR
laatvlieger
meervleermuis
mopsvleermuis
nathusius’ dwergvleermuis
noordse woelmuisR
otterR
rosse vleermuis
tuimelaarR
tweekleurige vleermuis
vale vleermuisR
watervleermuis
wilde kat
witflankdolfijn
witsnuitdolfijn

Myotis mystacinus
Myotis bechsteinii
Castor fiber
Nyctalus leisleri
Myotis brandtii
Phocoena phocoena
Lynx lynx
Myotis nattereri
Delphinus delphis
Pipistrellus pipistrellus
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Rhinolophus ferrumequinum
Cricetus cricetus
Muscardinus avellanarius
Myotis emarginatus
Pipistrellus pygmaeus
Rhinolophus hipposideros
Eptesicus serotinus
Myotis dasycneme
Barbastella barbastellus
Pipistrellus nathusii
Microtus oeconomus
Lutra lutra
Nyctalus noctula
Tursiops truncatus
Vespertilio murinus
Myotis myotis
Myotis daubentonii
Felis silvestris
Lagenorhynchus acutus
Lagenorhynchus albirostris

Reptielen en amfibieën
boomkikkerR
geelbuikvuurpadR
gladde slangR
heikikkerR
kamsalamanderR
knoflookpadR
muurhagedisR
poelkikkerR
rugstreeppad
vroedmeesterpadR
zandhagedisR

Hyla arborea
Bombina variegata
Coronella austriacus
Rana arvalis
Triturus cristatus
Pelobates fuscus
Podarcis muralis
Rana lessonae
Bufo calamita
Alytes obstetricans
Lacerta agilis

Dagvlinders
donker pimpernelblauwtjeR
grote vuurvlinderR
pimpernelblauwtjeR
tijmblauwtjeR
zilverstreephooibeestjeR

Maculinea nausithous
Lycaena dispar
Maculinea teleius
Maculinea arion
Coenonympha hero

Libellen
bronslibel
gaffellibelR
gevlekte witsnuitlibelR
groene glazenmakerR
noordse winterjufferR
oostelijke witsnuitlibelR
rivierromboutR
sierlijke witsnuitlibelR

Oxygastra curtisii
Ophiogomphus cecilia
Leucorrhinia pectoralis
Aeshna viridis
Sympecma paedisca
Leucorrhinia albifrons
Stylurus flavipes
Leucorrhinia caudalis

Vissen
houting
steurR

Conegonus oxyrrhynchus
Acipenser sturio
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Tabel 3: soorten bijlage IV HR/bijlage 1 AMvB
Vaatplanten
Luronium natans
drijvende waterweegbreeR
Liparis loeselii
groenknolorchisR
R
Apium repens
kruipend moerasscherm
Spiranthes aestivalis
zomerschroeforchisR
Kevers
brede geelrandwaterroofkever
gestreepte waterroofkever
heldenbok
juchtleerkever

Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Cerambyx cerdo
Osmoderma eremita

Tweekleppigen
bataafse stroommosselR

Unio crassus
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Memo najaarsonderzoek vleermuizen
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BM-NOTITIE 2012

Sliedrecht Kweldamweg 8 - 10
Memo najaarsonderzoek vleermuizen
J. van Suijlekom, 26 november 2012

1 Inleiding
1.1 Algemeen
In samenwerking met Blok Bouwconsultancy B.V. voert Buro Maerlant in het kader van het
flora- en faunaonderzoek een nader onderzoek naar vleermuizen uit ten behoeve van de ontwikkelingen in het plangebied Sliedrecht Kweldamweg 8-10 in de gelijknamige gemeente
(figuur 1). Aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen herinrichting van het plangebied
waarbij de huidige bebouwing wordt gesloopt. Deze bebouwing is tijdens een eerder uitgevoerd veldonderzoek (Buro Maerlant, 28 augustus 2012) gedeeltelijk beoordeeld als toegankelijk en geschikt voor vleermuizen. In onderhavige memo worden de resultaten van het
najaarsonderzoek vleermuizen besproken.
Figuur 1
G l o b a l e b eg re n z i n g v a n
het plangebied
( ro o d ) .
O n d e r g ro n d :
Google.

1.2 Methode / doel
Het plangebied en de directe omgeving is in september conform het protocol vleermuizen van
de Gegevensautoriteit Natuur onderzocht. Dit onderzoek bestond uit twee avond- / nachtbezoeken (tabel 1). Dit onderzoek is gericht op baltsende mannetjes.
datum

tijdstip

weersomstandigheden

6 september 2012

avond / nacht

Helder, half bewolkt, windstil, 15 °C

27/28 september 2012

avond / nacht

Helder, onbewolkt, windstil, 10 °C

Het onderzoek had als doel paarplekken en paarterritoria vast te stellen en de eventuele aanwezigheid van winterverblijven.
Met behulp van een detector (Pettersson D240x) met een heterodyne functie en time exSliedrecht Kweldamweg 8-10
Notitie vleermuizen



pansion, waarbij opnamen kunnen worden gemaakt en digitaal worden opgeslagen in
WAV-formaat (Roland Edirol R09), zijn vleermuizen aan de hand van de echolocatiegeluiden op naam gebracht en gelokaliseerd. Naast het plangebied zelf is de directe omgeving bij het onderzoek betrokken. Het veldonderzoek is uitgevoerd door J. van Suijlekom.

2 Resultaten van het veldonderzoek
Tijdens het nader onderzoek begin en eind september zijn drie soorten vleermuizen waargenomen: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en gewone baardvleermuis.
Bezoek 1
Tijdens het eerste bezoek werden In het plangebied enkele foeragerende gewone dwergvleermuizen en één maal een foeragerende ruige dwergvleermuis waargenomen. Er werden
enkele sociale roepen gehoord, echter was geen sprake van werfroepen of baltsroepen. De
dieren waren verspreid in het plangebied aanwezig, waarbij zowel rond bosschages als ín een
loods werd gefoerageerd. Ten zuiden van het plangebied, rond straatverlichting en boven de
aanwezige bomen, werden eveneens enkele foeragerende gewone dwergvleermuizen waargenomen. Verblijfplaatsen en/of relaties met de bebouwing zijn niet aangetroffen.
Bezoek 2
Het laatste najaarsbezoek gaf ongeveer een gelijkwaardig beeld. Enkele foeragerende gewone dwergvleermuizen verspreid in het plangebied. Tevens werd voor korte duur een myotissoort waargenomen. Het bleek na analyse van een opname een gewone baardvleermuis.
Het dier foerageerde rond bossages en een loods in het noordelijke deel. Er zijn géén paar- of
werfroepen waargenomen.
Op basis van het najaarsonderzoek kan worden gesteld, dat géén paar- of winterverblijven
aanwezig zijn van vleermuizen.

3 Conclusies
In het plangebied zijn geen vaste rust- of verblijfplaatsen aangetroffen van vleermuizen. Paarplaatsen en of paarterritoria zijn niet aanwezig. Als foerageergebied heeft het plangebied
enige functie voor een laag aantal dieren.

Sliedrecht Kweldamweg 8-10
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Pouderoyen Compagnons

Bijlage 9

Notitie van inspraak en vooroverleg

Bijlage 9
Nota van beantwoording vooroverlegreacties artikel 3.1.1 Wro en inspraaknotitie
voorontwerpbestemmingsplan.

W at e r s ch ap Riv i er enl and
He t v o or o nt we r pb es t e m m ings p l a n geef t
ge e n a an l e id i n g to t h e t ge v e n e en r eac t ie ,
om dat h e t p la n c o nf or m de e is e n e n we ns e n
v an he t wa t er s ch a p is
.
G a suni e
He t v o or o nt we r pb es t e m m ings p l a n geef t
ge e n a an l e id i n g to t h e t ge v e n e en r eac t ie ,
om dat h e t p la n b u it e n de 1% l et a l it e it gr e ns
v an de d ic hts t bij g e leg en le i d in g va l t.

V ei lig he id sr eg io Zu id - Hol l and Zui d
He t v o or o nt we r pb es t e m m ings p l a n geef t
ge e n a an l e id i n g to t h e t ge v e n e en r eac t ie ,

02

04
a.

1

03

P rov in c ie Zuid - Hol la nd
Ui t d e to e l ic h t in g va l t af t e l e id e n d at h et
p la n m e de d i e nt om h e t ho u de n van
l eg d ie r e n, bij n a zo n d e r we id e ga n g, m og el ijk
te m ak en. N ieu wv es t ig i ng van i n te ns ie v e
v ee h ou d er ij is o p gr on d v a n ar t ik e l 4, l id 1
v an de Ver or d en i ng R u im te ni e t to e ges t aa n.
V er zoc h t wor d t om in de r eg e ls v a n h et
bes t em m ings p la n e e n be p a li n g o p te n em en
wa ar i n n ie u we i n te ns i e ve vee h ou d er ij wor dt
u it ges l ot e n.

Sam env at t ing

01

Num me r

De o pm er k in g wo r d t v oor k en n is ge v i ng
aa n ge n om en.

De o pm er k in g wo r d t v oor k en n is ge v i ng
aa n ge n om en.

De o pm er k in g wo r d t v oor k en n is ge v i ng
aa n ge n om en.

De o n de r g es c hik t e k i p pen ho u de r ij m et
m ax im aal 4 . 00 0 k i p pe n m aak t n ie t l a ng er
on d er de e l u it va n d e p l an o nt wik k el i ng .
He t a an tal k ip p en wor dt b e per k t t ot
m ax im aal 4 0 0 s tuk s wat n i et on d er d e
no em er i nt ens i e v e v e e ho u de r ij va l t .
Di t o nd er d ee l is da ar o m ges c hr a pt in d e
to e l ic ht in g e n r e ge ls van he t
on t wer p bes tem m ings p l an , zo d a t h et p l an
op di t o nder d ee l i n o v er ee ns t em m ing is
ge br ac ht m et he t pr o v i nc ia l e b el a n g.

Re a ct i e

Aa npa s sin ge n

4a pr i l 2 01 4

G e en a a np as s i ng e n.

G e en a a np as s i ng e n.

G e en a a np as s i ng e n.

De t o el ic ht i n g en r eg e l s zij n
zod a n ig a a ng e p as t dat
i nt ens i e v e v ee h o ud er ij wor d t
u it ges l ot e n.

NO T A V AN B E ANT W O O RD ING VO O RO V ERLEG R E ACT I E S ART I K E L 3 . 1. 1 W ro
[ Kw eld amw eg 8 en 1 0 S li ed recht \

2

b.

E en a a n dac hts pun t b ij d e o nt wik k el i ng v an
he t p l an g eb i e d is d e b l us wat er v oor zi e n i n g
en ber e ik ba ar he id.

om dat e r ge e n r e le va n te ex t er n e
v e il i g he i ds as p ec t e n zi j n g eco ns t a te er d.
He t b ie d en v an b l us wa ter v o or zi e n in g e n is
ge e n o nd er de el d at v i a h et
bes t em m ings p la n g er e a lis e er d k an
wor d en . B ij u it we r k in g v a n h et p l a n za l
r ek en i ng wor d en g e ho ud e n m et d e d o or
de br a n d we er g ef or m ul eer d e
b lus wa t er vo or zi e n i n ge n.

4a pr i l 2 01 4

G e en a a np as s i ng e n.

He t n ie u we b es tem m ings p l a n: n a i ns pra ak is
er e en n i e u w b es tem m i ng p la n b uit e ng e b ie d
v as t g es t e ld , wa ar i n int ens i e v e v ee h o ud er ij

c.

3

W elzij n v a n m ens e n i n d e r e gio ,
s ta nk o ver l ast : k ip pe n m es t br e ng t e en
on dr a ge l ij k e s t a nk m et zic h m ee, o ok a l
v o ld o et d e s tal aa n d e em is s ie e is e n, d a n
no g za l er ee n b eh o or lij k e s t a nk vr ij k om en
b ij he t u itm es t e n en ui t r ijd e n v a n d e m es t.

E en s p ec if i ek pr o b le e m doe t zi c h v o or b ij
he t e i ge n b ed r ij f va n i ns pr ek er . H i er wor d e n
zu i v e l pr od uc t e n gepr o duc e er d. D it is e en
ze er k we ts ba ar pr od uc t a ls het g aa t om
s ta nk e n p at ho gen e n.

De h ee r P . Smit s , Kw eld a mw eg 4,
Sl i ed re cht
G e zo n d he i ds as p ect e n: k ip pe n k un ne n e e n
ge v a ar zi j n v oor d e v o lk s ge zo nd h ei d d e nk
aa n o .a . v o ge l gr i ep , s a lm one l l a etc . A l
v o ld o et d e s tal aa n d e em is s ie e is e n d an
no g k un ne n er b ij h et u itm es t en va n d e
s ta l l en e n h et ui tr ij d e n va n d e m es t gr o te
ho e v ee l h ed e n p at ho ge ne n vr ij k om en , d ie
ee n g e v aar zi jn vo or d e v o lk sge zo n d h ei d . B ij
r ec e n te u i t br ak e n v a n v og e l gr ie p zi j n o ok
v er vo er s v er bo den in g e s te l d. Als he t
v og e l gr ie p v ir us m ut ee r t na ar vo or d e m e ns
ge v a ar l ij k e var i a nt en , k an da t vo or d e r eg i o
ze er gr o t e ge v o l ge n h eb b en , om d ie r ed e n i s
he t n i et g e we nst om in te ns ie ve ve e ho u der ij
i n de R a nds t ad te v es t i ge n.

Sam env at t ing

b.

a.

01

Num me r

Zi e r e act i e o nd er a .

Zi e r e act i e o nd er a .

G ec ons ta teer d wor d t d at d e
i ns pr a ak reac ti e a l l ee n b etr ek k ing he eft o p
he t p l an o lo g is c h m og e l ij k m ak en v a n e en
on d er ges c hik te p l uim v ee h ou der ij . Hi er o v er
wor dt op g em er k t d at d e k i pp e nh o ud er ij
m ede n aar aa nl ei d i ng v an de pr o v i nc ia l e
v oor o v er le gr e ac t i e en de in gek om en
i ns pr a ak reac ti e s i s ge s c hr a pt. H et a a nt a l
k ipp e n is t er u g ge br ac ht t ot m ax im aa l 4 0 0
s tuk s , zo d a t n ie t l a ng e r s pr ak e is va n e en
on d er ges c hik t p l u im ve eh o uder ij be dr ij f .
De p l a nt oe l ic ht i n g en r ege ls v a n h et
on t wer p bes tem m ings p l an zij n h i er op
aa n ge p as t .

Re a ct i e

IN S PR AAK N O T ITIE V O O RO NT W ER P BEST E M M ING S PL AN
[ Kw eld amw eg 8 - 1 0, S li ed re cht \
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Zie v o or g es te l de aan p as s in g en
on der a.

Zie v o or g es te l de aa n p as s in g en
on der a.

In d e
bes t em m ings om s c hr ij v i ng is i n
ar tik e l 3. 1. 1 s u b d t o e ge v o eg d
da t n i et m eer d an 4 00 k ipp e n
m ogen wor d en g e h ou d en .

Ar t ik e l 3 .1 .2 s ub b . is
gesc hr a pt ( d e n ad er e
de tai l l er in g va n d e
bes t em m ing Agr ar is c h m et de
aa ndu i d in g
p lu im v ee h ou d er ij b edr ij f ) .

Aa npa s sin ge n

4

d.

V er k eer a a ntr ek k end e wer k i n g: i n d e
p la n bes c hr ij vin g wo r d t g es pr ok e n o v er 75
par k e er pl a ats en, d i t z a l dus ee n b eh o or l ij k e
v er k eer a a ntr ek k end e wer k i n g he b be n e n er
zu l l e n g e va ar lij k e s it u at i es o nts ta a n da ar d e
K we l dam we g n i et e e n s is v oor zi e n v an
f ie ts s tr ok en . In h e t v er led e n is o ns e en
bo u wv er g un n i ng vo or ee n 2 e b in n enm a ne g e
ge we i g er d i. v .m . d ic ht s l ibb en v an h e t gr oe n e
har t.

V er gr o ti n g b ou wv l ak : c onf or m he t n ie u we
bes t em m ings p la n k an d it a l l ee n wa n n eer di t
no o d zak e l ij k is v o or d e c ont i nu ït e it va n h et
be dr ij f . W aarom bij d e wij zi g i ng v an h e t
ou d e b es t em m ing s pl a n h ier v a n af wij k e n?

is u it g es lo te n . He t is zeer opm er k el ij k d at
ee n g em ee nt e m ee we r k t aa n h et wij zi g e n
v an he t o ud e b es tem m i ngs p la n om
i nt ens i e v e v eeh o ud er ij t oe t e s t aa n , a ls he t
n ie u we b es t em m ings pl an wa ar in in t ens i e ve
v ee h ou d er ij u itges l ot e n wor d t a l is
v as t g es t e ld .

O p h et p er c ee l K we ld a m we g 8 - 10 is a lt ij d
a l ee n a gr ar is c h b e dr ij f gev es ti g d. I n d e
n ie u we si t ua t ie is d at nie t a nd er s .
E en ve r k eer s to e nam e v an we g e d e n i eu we
agr ar is c he ac t i v it e it e n is zo d a ni g g er ing
1. @ 1 2 " C291 .: C24 E<K; 0. = .06@2 6@ 8.;
dr a g e n.
E en m an eg e h eef t da a r en t eg e n e en m eer
v er k eer a a ntr ek k end e wer k i n g, om da t d e ze
ac t i v it eit be zo ek er s i nt ens i ef is . D i t i n
te g ens tel l i ng t ot he t o pr ic h te n va n e e n
pr o d uc t i e ger ic ht e p a ar de n ho u de rij .

4a pr i l 2 01 4

De p l a nt oe l ic ht i ng ( ho of ds t uk
3. 4 V er k eer en par k er en) is
am bts h a l v e zo d a n ig a an g ep as t
da t d e p ar k eer be h o ef t e n aar
be ned e n is b ij ges tel d t ot t ot a a l
59 par k e er p l a ats e n.

O p gr on d va n d e Pr o v i nc ia l e V er or d e n in g
G e en a a np as s i ng e n.
Ru im te d ien t a gr a r is c h e beb o u wi ng t e
wor d en gec o nc e nt r e er d b in n en een
bo u wp er c eel d a t ee n m ax im ale om v a ng
he ef t va n 2 h a. I n it i at i ef n em er h e ef t
v o ld o en d e aa n g et oo n d d at di t bou wv l ak
no o d zak e lij k is om e e n v o l wa a r d i g
agr ar is c h b edr ij f te k unn e n ex pl o it er e n. W ij
v er wij ze n hi er v o or na a r h et ad v i es v a n d e
In ter g em ee nt e lij k e A gr ar is c h e
A d vi es c om m is s i e v a n 17 j u l i 2 0 12 e n 3 1
ok to ber 2 0 1 2 .
De g e vr aag d e v er gr o t i ng v an h e t bo u wv l ak
is o v er ig e ns i n l ij n m et d e u it g an gs pu n te n
v an he t o p 26 j u n i 2 0 1 3 v as t g es t e ld e
bes t em m ings p la n Bu i t en g eb i e d.

W aar de dr uk k end ef f e c t: e e n k i pp e ns c h u ur
i n de na b ij h e i d he ef t e en s t er k waa r d e
dr uk k en d ef f ec t o p o n s o nr oer e nd goe d
( ho u dt r ek en in g m et p l ans c h ad e)

f.

5

Pr ec e d en t wer k ing

e.

G e en a a np as s i n g e n.
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Ins pr ek er he ef t d e m o ge l ij k he i d om
G e en a a np as s i ng e n.
ge d ur en d e v ij f j a ar n a he t o nh er r o ep e l ij k
wor d en v an h e t bes t e m m ings p l a n ee n
v er zo ek om t eg em oe tk om in g i n p la ns c ha d e
i n te d ie ne n wa n n eer h ij m ee nt d a t zi j n
onr o er en d g oed m in de r waa r d is
ge wo r d e n, vo or zo v er de s c ha d e
r ed e l ij k er wij s n ie t vo or r ek e ni n g v a n
aa n vr a ger b e h oor t te blij v e n en v oor zo v er
de t e gem o etk om in g n i et vo l d oe n de
an d er s zi ns is g er e g e ld . In e lk g e v a l b lij f t
i n de v or m v an ve r m in der i n g v a n de
wa ar de v an e e n o nr o e r en d e za ak : e e n
ge d ee l te ge l ij k a an t w ee pr oc e nt va n d e
wa ar de v an d e o nr oer en d e za ak en
onm i dd e l lij k v oor he t o nts ta a n v a n de
s c ha d e.
V er m een d e wa ar d e ver m ind er in g v a n e en
onr o er en d e za ak wor d t o ver ig ens ni e t a ls
ee n b e zwa a r g e zi e n t e ge n e e n
bes t em m ings p la n .
O v er ig e ns is in d e p l a nr e g e ls o pg e nom en

He t b es t em m ings p l an da t d eze
on t wik k el in g m o ge l ij k m aak t is u n iek . V o or
pr ec e d en t wer k i ng wor dt n i et ge vr e es d .
Ie d er e co nc r et e o nt wik k eli n gs we ns wor d t
do or d e g em ee nt e o p zi j n m er ites
be o or de e ld .

He t a an tal p ar k e er p l a ats e n is i n der d aa d
aa n d e h og e k ant . D it aa n ta l is ge b as e er d
op de g em ee nt e l ij k e N ot a Par k eer b e le i d
S l ie dr ech t e n d e A S V V 2 0 04 . Na d er
v er k eer sk u nd i g o nd er z oek he ef t
u it ge we zen d at h e t a a nt a l p ark eer p la ats e n
na ar b e ne d en k an wor de n b ij ges te l d t ot 5 9
par k e er pl aats e n .

6

g.

Na as t de ins pr aak pr oc ed ur e is h e t
v oor o nt we rp b es t em m ings p l an o ok i n h et
k ader va n h et v oor o v e r l eg als be d oe l d i n
ar t ik e l 3. 1. 1 Br o t o eg e zo n d en na ar
ad v i es ins t an t ies , wa ar ond er G e d ep ut e er de
St a te n v an Zu i d - H o l la nd . Het
on t wer p bes tem m ings p l an za l o p d e
v oor g es c hr e v e n wij ze i n de W r o wor d en
ge p ub l ic ee r d . G e l ij k tij d ig za l h e t
on t wer p bes tem m ings p l an , inc lus i ef d e
No ta v an b e an t wo or di ng v oor o v er le g e n
i ns pr a ak no ta , wor d e n to e ge zo n d e n a an d e
pr o v i nc ie.

G e vr aa g d wor d t of d e ing e zo n d en b e z war en
wor d en m ee ge zo n d e n naar G e d u pe er de
St a te n.

4a pr i l 2 01 4

Ins pr ek er s t e lt no g d e i ntegr i te i t v a n d e
In ter g em ee nt e lij k e A gr ar is c h e
ad v i es c om m is s ie t er d is c uss i e . W ij
her k e n ne n o ns h ie r i n n ie t . D e ze
opm er k in g en nem en wij d an o ok vo or
k enn is ge vi ng aa n e n l at e n dit o n der d ee l
v an de r e ac t ie g e h e e l v oor r ek en ing va n
i ns pr ek er.

Ins pr ek er he ef t t wij f e l s o v er d e
on af h a nk el ij k he i d v a n de ze c om m is s ie e n d e
ex p l o it at i e v an h et a gr ar is c h b e dr ij f o p d e
l an g er e t er m ij n. ( Is er s pr ak e van e e n
I1<2 9: .@64 2 / 2 1>673?B<2>6;4 B. ; 5 2@
12?/ 2@>2332;1 2 / 21>673J) . O ok v r a a gt h ij of d e
agr ar is c he ad v ies c om m i s sie we l e en vo l l ed i g
p la n h eef t be o or d e e ld ?

B eh a l v e de f i n anc i ë le ond er bo u wi n g wor d en
no g ve e l a nd er e o nd er wer p en in he t p la n
gem is t , zo a l s b ij vo or b ee l d d e o ps l a g v a n
m es t e n v o er . D i t pas t o ok n i et i n d e
bo u wk a v e l v a n 2 h a.

In i ti a ti ef n em er he ef t v oor af g a an d e a an h e t G e en a a np as s i ng e n.
i nd i en e n va n h et b es t e m m ingsp l a n ad v i es
ge vr a a gd va n d e I nt er gem ee n te lij k e
A gr ar is c h e a d vi es c om m iss ie . Hi er b ij is d e
v o ll e d ige p l an o nt wik k elin g om a d v ies
v oor g e le g d, zo a ls d at is v er wo or d i n d it
bes t em m ings p la n . G e z i en h e t ad v i e s va n
de ze c om m is s ie h e bb e n wij ge e n
o ver we g e nde b e zwa r e n te g en ee n
u it br e i d ing va n h et be s ta a nd e a gr ar is c h
bo u wp er c eel t ot 2 hec t ar e t en b eh o e ve v an
ee n p a ar d e nh o ud er ij , m elk ve eh o ud er ij ,
s c ha p en h oud er ij en p l u im ve eh oud er ij .

A gr ar is c h e a d vi es c om m i ss ie : c onf or m he t
ou d e b es t em m ing s pl a n m oe t d e ag r ar is c h e
ad v i es c om m iss ie ad v i es u it br en g en m et
be tr ek k ing t ot d e n oo d zak e l ij k he i d v a n d e
vr ij s t e l l ing v o or e en d oe lm at ige
be dr ij f s v o er in g v a n h e t des b etr ef f en d e
be dr ij f .

da t er m ax im aa l 4 00 k i ppe n m og e n wor d e n
ge h ou d en .

7

In h e t bes t em m ings p la n wor d t een
af s ta n d g en o em d va n 1 . 8 30 m eter . D e
af s ta n d to t d e wo n ing e n v a n i ns pr ek er s
6? 205@2> E<K;  . 2 00 m et er .
De s t a nk v an de k ip p e n za l i n h ee l
S l ie dr ec h t t e r u ik en zij n. Ho e k r ij gt
S l ie dr ec h t dit v oor elk aar ? T en zu i d en

-

-

-

In h e t bes t em m ings p la n wor d t
aa n ge g e ve n d a t er s pr ak e is v a n ee n
em is s i e ar m be dr ij f . W at d oet h e t be dr ij f
m et d e k i pp e nm es t? W or d t d at
op g es la g en , u it ger e d e n of ver br a nd ?
W or dt d e m es t b i n ne n i n de s t al
ge l a de n ?

De h ee r H . v a n E s, O ost ein de 17 A
W ijng a a rd en en d e h ee r P.W . v a n T il bu rg
O ost ei nd e 14 , W ij nga ar de n ( monde ling
ing edi en de insp r a ak r ea ct ie d .d. 9
augu st u s 2 0 13

03

-

M ev rouw J. Sm its , K w elda mw eg 2,
Sl i ed re cht
De ze i ns pr a ak re ac t i e i s i d ent iek als de
i ns pr a ak r eac ti e o n der 01 . K or th e ids h a l ve
wor dt hi er n aar ver we z en .

02

De d o or ins pr ek er g e n oem de af s ta n d v a n
1. 8 30 m eter he ef t b etr ek k ing o p h et
d ic h ts tb ij zij n de k we ts b ar e ge b i ed , zi j nd e
he t N at ur a2 0 00 g e b ie d D e B ies b os c h. O p
gr o n d v a n d e W et Am m oni ak e n
V ee h ou d er ij m ag b i nn en 25 0 m et er va n
ee n k wets b aar ge b ie d i n be g ins e l g e en

In d e om ge v i n gs ver g u nn i ng v oo r de
ac t i v it eit m il i e u zi j n vo or s c h r if t e n
op g en om en o ver d e wi j ze wa ar op m es t
d ie nt de wor de n o p ges l ag e n e. d.
O n der zo ek heef t u i tg e we ze n da t v o l da a n
wor dt aa n d e r ic ht l ij ne n m et b et r ek k ing t o t
ge ur . De a a n we zi g h e i d v a n k i ppe nm es t is
n ie t m eer aa n d e or de , om da t d e
k ipp e nh o ud er ij is ver v a ll e n.

Ins pr ek er he ef t e en aa nt a l vr a ge n g es t e l d
o ver he t pl uim v ee h o ud er ij be dr ij f . I n o ns
an t wo or d op ins pr ek er 0 1 o nd er a . zi j n wij
h ier o p a l ing e ga a n. Aa n vu l l en d m er k en wij
he t v o l gen de o p .

Zi e b ea nt woor d i ng on d er 0 1.

4a pr i l 2 01 4
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Zie b ea nt wo or d i ng on d er 0 1.

8

W or dt h et b e dr ij f l a nd s c ha p pe lij k
i ng e pas t?

O n der we lk e na am wo r dt h e t p la n
aa n ge v r a a gd ? D e B iod er ij is g ee n
agr ar is c h b edr ij f .

-

-

-

-

v an S li e dr ec h t b e v in dt zic h e e n
af v a lb er g in g e n h et b e dr ij f D u Po nt en n u
k om t er t e n no or d en d e s ta nk va n k ip pe n
b ij .
O n der m eer g a n ze n k u nn e n d e
v og e l gr ie p o p d e k i pp e n o ver br e ng e n.
O ok d e s a lm on el l a bac t er ie k an d e k op
op s t ek en .

De a a n vr aa g om ge v i n gs ver g unn i ng v oor
de ac t i v it e it m il i eu is a an g e vr aa g d do or
St o et er ij B l ac k Hor s es B . V.

W ij hech te n a a n ee n l an dsc ha p pe l ij k e
i np as s ing va n h et agr a r is c h be dr ij f . I n
v er b a n d h ier m ed e h e b be n wij e en
be p l an t in gs p la n v er l an gd . D it m aak t
on d er de e l va n de t o e li c ht i ng en r eg e ls
( ar t ik e l 3. 4 .3) , zo d a t n ak om ing v an d e ze
e is af d win gb a ar is .

v er g u n ni n g wo r d e n v er l ee n d. D e
B ies b os c h l ig t r u im b u it e n d e ze zo n e.
V oor wo n ing en v an d e r de n g e ldt o p gr on d
v an de W et v e eh o ud er ij e n ge ur h in d er e en
af s ta n d va n m in im aa l 50 m ete r v oo r
wo n in g en van der d en i n h et b u it e ng e bi e d.
V oor wo n in g en in de b eb o u wd e k om d ie nt
ee n af s t a nd va n m in im aa l 1 0 0 m et er t e
wor d en aa n geh ou d en . De wo ni n g v a n
i ns pr ek er l i gt r u im h ier bu i te n . O v er i ge
do or i ns pr ek er ge n oe m de
be dr ij f s ac ti v i te i te n h e bb e n h ie r o p g ee n
i n vl o ed .

4a pr i l 2 01 4

Pouderoyen Compagnons

Bijlage 10

Nota van beantwoording zienswijzen

Bijlage 10
Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan.

1

a.

01

Num me r

aa n ge v o er d te n o p zi c h te va n d e i ns pr a ak r e ac ti e .
O ok wor d t n i et i n ge g a an op d e g em ee nt e l ij ke

gr o t en d ee ls id e nti ek a an de

i ns pr a ak r eac ti e .

pr o v i nc ial e vo or o ver l e gre ac ti e e n d e in gek o m en
i ns pr a ak r eac ti e s g es c hr a p t.

k unn en ee n g e v aar zij n v o or de

v o lk s ge zo n d he id d enk aa n o .a .

He t a an ta l k ip p en is te r ug g e br ac ht t o t m ax im aa l 4 0 0
s tuk s , zo d a t n ie t l ang e r s pr ak e is va n e en

A l v o ld o et de st a l a an de em is si e e is e n

da n n o g k un n e n er b ij he t u itm est e n v a n

v og e l gr ie p, s alm o ne l l a etc .

De k ip p en h ou der ij is m ede n aar aa n l ei d ing v an de

G e zo n d he i ds as p ect e n: o ok 4 00 k ip p en

v o ll e d ig h e ids h al v e gr o te n de e ls h er h a a ld .

O m de ze r ed e n wo r d t he t g em ee nt e lij k e s t an dp u nt

v oer t.

bes t em m ings p la n g e e n g oe d e r u im telij k e or de n i ng

aa n to o nb a ar is g em aa k t da t d e g em een t e m et d i t

r eac t ie op de ins pr aak r eac tie v an r ec l am an t. N i et

Er wo r d e n ( n ag e n oe g) g e en n ie u we ar gum e n te n

Re a ct i e

De zi e ns wij ze va n r ec l am ant is

A lg em ee n

Sl i ed re cht

De h ee r P . Smit s , Kw eld a mw eg 4,

S am env at t ing

V Kw eld amw eg 8 en 1 0 S li ed recht W

NO T A V AN B E ANT W O O RD ING Z I EN SW I JZE N O NT W ER P B EST EM M ING S PL AN
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Aa n pa s sin ge n

2

b.

( on t wer p) bes t em m ings p la n zi j n h ie r o p a an g e pas t.

vr ij k om en, d ie e en ge v aar zi j n v oor d e

v an de m es t.

vr ij k om en b ij he t u itm e s te n e n u it r ij d e n

da n n o g za l er e en be ho or l ij k e st a n k

v o ld o et d e s tal aa n d e em is s ie e is e n,

on dr a ge l ij k e s t a nk m et zic h m ee, o ok a l

s ta nk o ver l ast : k ip pe n m es t br e ng t e en

W elzij n v a n m ens e n i n d e r e gio ,

ga a t om s ta nk e n p at h og e ne n .

Di t is e e n zee r k we ts b aar pr o duc t a ls h e t

wor d en zu i v e l pr o d uc t e n g epr o duc e er d.

he t e i ge n b ed r ij f va n i ns pr ek er . H i er

E en s p ec if i ek pr o b le e m doe t zi c h v o or b ij

v es t i ge n .

i nt ens i e v e v eeh o ud er ij i n d e R an ds t a d te

d ie r e d e n is h et n i et g e we ns t om

de r eg i o ze e r gr ot e g e v o lg e n he b be n , om

m ens g e v aar l ij k e v ar ia nt e n, k an d at vo or

v og e l gr ie p v ir us m ut ee r t na ar vo or d e

v er vo er s v er bo den in g e s te l d. Als he t

v an v og e lg r i e p zi j n oo k

Zi e r e act i e o nd er a .

De p l a ntoe l ic ht i n g en r eg e ls v a n h et

gr o t e ho e v e el h ed e n p at h og e ne n

v o lk s ge zo n d he id. B ij r ec e n te u i tb r ak e n

on d er ges c h ik t p l u im ve eh o ud er ij be dr ij f .

de s t a l le n e n h et u i tr ij de n va n d e m es t

21 au g us t us 2 01 4
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3

d.

c.
( 20 1 4) d i en t a gr ar is c h e b eb o u wi ng t e wo r d e n
gec o nc e n tr e er d b i nn e n e en b ou wp er c e e l d at e e n
m ax im ale om v a ng h e e f t va n 2 h a. I n it i at i ef n em er

V er or d e ni n g Ru im te k an di t a l le e n

wa n ne er d i t no od zak e l ij k is vo or d e

c on t in u ït e it va n h et b e dr ij f .

agr ar is c h b edr ij f ge v e s ti g d. I n d e n ie u we s it ua t ie is
da t n i et a n der s .
E en ve r k eer s to e nam e v an we ge d e n i eu we
agr ar is c he ac t i v it e it e n is zo d a ni g g er i ng d at de
# C 2 91.: C 2 4 F<M; 0. =.06@2 6@8.; dr a ge n.

c om bi na t ie v an ac t i v it e it en z a l ee n

be h oo r l ij k verk e er aan tr ek k end e we r k in g

he b be n e n er zu ll en g e va ar l ij k e s it u at i es

on ts t a an da ar d e K we l dam we g n i et e e ns

is v o or zi e n va n f ie ts s t r ok en .

be zo ek e r si n te ns ief is . Di t i n t eg e ns t ell i n g to t h et

aa n tr ek k end e wer k in g , om da t d e ze a c t i vit e it

E en m an eg e h eef t da a r en t eg e n e en m eer ver k eer

O p h et p er c ee l K we ld a m we g 8 - 10 is a lt ij d a l ee n

V er k eer a a ntr ek k end e wer k i n g: d e

B ui t en g eb ie d.

26 j u n i 2 01 3 vas tg es te lde b es tem m ings pla n

o ver i g ens in l ij n m et d e u it g an gs pu nte n v a n het o p

De g e vr aag d e v er gr o t i ng v an h e t bo u wv l ak i s

20 1 2.

A d vi es c om m is s i e v a n 17 j u l i 2 0 12 e n 3 1 ok t ob er

he t a d v ies va n d e I nt e r gem een te l ij k e A gr aris c he

te k un nen ex p lo i te r e n. W ij ver wi j ze n h i er v oo r n aar

no o d zak e lij k is om e en v o l wa ar d i g a gr ar is c h b e dr ijf

he ef t vo l do e nd e a a ng e to o nd da t d it b o u wv l ak

O p gr on d va n d e Pr ov i nc ia l e V er or de n in g Ru im te

V er gr o ti n g b ou wv l ak : c onf or m de

21 au g us t us 2 01 4
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v an he t b es t em m ings p l an ad v i es ge v r a a gd v an de
In ter g em ee nt e lij k e A gr ar is c h e a d v ies c om m iss i e.
Hi er b ij is d e v o l le d ige p la n on t wik k elin g om a d v ies
v oor g e le gd, zo a ls d at is ver wo or d i n d it
bes t em m ings p la n .

c om m is s i e m oe t a d vi e s u i tbr e ng e n m et

be tr ek k ing t ot d e n oo d zak e l ij k he i d v a n

de vr ij s t e l li n g v o or e e n d oe lm ati ge

be dr ij f s v o er in g v a n h e t des b etr ef f en d e

be dr ij f .

4

In i ti ati ef n em er he ef t voor af g a an d e a an h e t ind i e ne n

A gr ar is c h e a d vi es c om m is s ie : de ze

f.

p lu im v eeh ou d er ij .

m elk ve eho ud er ij , s c ha pe nho u de r ij e n

hec t ar e te n b eh o e ve v an ee n p aar d e nh o ud er ij ,

v an he t b es t a a n de agr ar is c h b o u wp er c ee l t ot 2

ge e n o v er we ge n de b e z war e n te g en ee n u it b r e id i ng

G e zi e n h et ad v i es v a n d e ze c om m is s i e he b b en wij

gem ee n te op zij n m er i tes b e oor d e el d .

Ie d er e c o ncr et e o nt wik k elin gs we ns wor d t do or d e

wor dt ni e t g e vr e es d.

m oge l ij k m aak t is u nie k . V oor pr ec ede n t wer k i ng

He t b es tem m ings p l an da t d eze on t wik k el ing

Pr ec e d en t wer k ing

e.

to t 5 9 par k e er pl a ats e n .

v er k eer sk u nd i g o nd er z oek na ar b e ne d en b ij g es t e ld

He t a an ta l p ar k e er p l a ats e n is n a e en

pa ar d en h ou d er ij .

opr ic ht e n v a n e en p r o duc t ieg er ic h t e

21 au g us t us 2 01 4
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5

j.

i.

h.

g.

Ins pr ek er s t e lt we de r o m de i nt eg r i t ei t va n d e

opm er k in g en nem en wij v o or k e nn is ge vi n g a an en
l at en di t o nd er d ee l va n d e r eac t i e ge h ee l vo or
r ek en i ng van ins pr ek er .

op de la n ger e t er m ij n. ( Is er s pr ak e v an

ee n J1 <2 9: .@64 2 / 21> 673?B<2> 6;4 B. ; 5 2@

de?/ 2@>2332;1 2 / 21> 673K) . O ok v r a a gt h ij

om ge v in gs v er g u n ni n g aa n ge v ra a gd e n ver l e en d .
V oor ac t iv it e it e n d ie zi j n u it ge v o er d is e en

de v er h ar d in g en die b i nn e n d e

bo u wk a v e l h or e n er al bu i te n li g ge n.

v er wij ze n hi er v o or k or th e ids h a l ve n aar h et a d v ies
In ter g em ee nt e lij k e A gr ar is c h e a d v ies c om m iss i e v an

wor d en als ho b b y en d e o ud e g eb o u we n

a ls vr ij k om end e a gr ar i s c he be b ou wi n g .

p la ats e n i n r e l at i e to t de ze p l an o nt wik k el i ng d ie d i t

ee n s o or t g e l ij k ie ts e e n o or d e e l ge v e l d.

O v er v or m ge v i n g k an v an m en i ng wor de n ve r sc h il d .
W ij lat e n ons ec h te r l ei de n d oo r he t a d v ies v an de

He t g eb o u w is f o e ile l ij k . W at is he t

s ta n dp u nt m et be tr ek k i ng t ot

wor dt da ar om v oor k e nn is ge vi n g a an g en om en .

bes t em m ings p la n m og e lij k m aak t. D e opm er k ing

W ij k unn e n d it o n der d ee l va n d e zi e n s wij ze n ie t

De R a ad va n St at e h e ef t a l e er d er o v er

17 j u l i 2 0 12 .

W ij dele n d e op v a tt i ng en v an r ec l am an t nie t. W ij

He t g eh e le pr oj ec t di e nt g e zi e n t e

v er g u n ni n g a an we zi g .

V oor v er g u nn i n gp l ic ht i ge ac t i v ite it e n is een

He t p la n is ni e t v o ll e d i g. N u a l b l ij k t d at

ee n vo l l ed i g p lan he ef t be oor d e e ld ?

of d e a gr ar is c h e ad v ie s c om m i s s i e wel

d is c us s i e. W ij her k e nn en ons h i er i n n iet . D e z e

de ex p l o it at i e va n h et agr ar is c h b edr ij f

on af h a nk el ij k he i d v a n de ze c om m is s ie e n In ter g em ee nt e lij k e A gr ar is c h e a d v ies c om m iss i e ter

Ins pr ek er he ef t t wij f e l s o v er d e

21 au g us t us 2 01 4
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6

a.

02

v er lo e der i n g v a n he t o pe n la nds c h ap i n de
A lb l as s er wa ar d . I n de br ief wo r d t n ie t s p ec if i ek
i ng e ga a n op on d er h a v i ge pl a no n twik k eli n g,
wa ar v oor di t b es t em m ings pl an is op g es t e l d.
Hi er o v er m er k en wi j h et vo l g en d e op .

bes t em m ings p la n, om da t d it le i dt t o t

v er d er g aa n de en str uc tur e le

aa n pas s i n ge n v an h et pr ac h ti g e

l an ds c ha p v a n d e A l bl as s er wa ar d.

E en s t . = L<B2> M 1 2  2 @AC 2 967; 5 2 2;

be dr ij f t o eg es ta a n b in ne n h et op d e p l ank aa r t
aa n ge g e ve n b o u wv l ak . O p he t a gr ar is c h
bo u wp er c eel s t o nd e n t we e b edr ij f s wo ni n ge n m et
h ier b ij b eh or en d e a gr a r is c he b e dr ij f s ge b o u wen .

i n de Dr ec hts t ed e n.

De o n t wik k eli n ge n s t a an v oor ts h aak s

op de k er n wa ar d en vo or h et l a n ds ch a p

en na tu ur u i t d e pr o v i n c i al e

he t o pe n k ar ak ter va n he t l a nds c h ap wor dt
aa n ge t as t .
De ze p l an o nt wik k el i ng is in s tr ij d m et h e t ge l de n de
bes t em m ings p la n , om da t h ier a l le e n ee n

l an ds c ha ps v is ie en o p d e af spr ak en di e

na ar a a n le i d in g v a n h et pr o tes t te g en de

B et u we l ij n zij n g em aa k t o ver na tu ur - e n

l an ds c ha ps be h oud .

on ts t a an ni e u we k a ns en om he t be h e er v an he t

zi j n t o eg es ta a n. D o or v er b r e d in g va n d e l a n db o u w

v ee h ou d er ij en pr o d uc tie ger ic h t pa ar de n h ou der ij

W ij dele n d e op v a tt i ng v a n N VW A dan o ok n i et d a t

pr o v i nc i al e V er or de n i n g, N at u ur - e n

Str uc tu ur v is i e en m og e lij k o p d e

In h e t ge l d en d e bes t e m m ingsp l a n is e e n agr ar is c h

an d er e gem ee n te n i n A lb l as s er waar d en

bo u we n v er gt r egi o na a l o v er le g m et

Rec l am ant m aak t in a l gem en e zi n b e z wa ar t eg e n

o ver de ing ed i e nd e b o u wp la n ne n.

we ls ta nds c om m is s ie d i e pos i t ief h eef t ge ad v is eer d

De N VW A is t e ge n a a np as s ing va n h et

Al b la s se rw a a rd =  $ % 

Nat uu r- en v oge lw ac ht X F G

s c ho o nh e i d.
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De vo or o ver l e gr eac t ie v an de pr o v i nc ie he ef t m ede

na as tg e le g en t e h a nd h a ve n ve ns t er s .

wor dt gec r e ëe r d t us s e n h et b o u wv l ak en de

ge h ou d en , zo d a t e en l an ds c ha p pe l ijk e o v er g an g

be p l an t in g wo r d t a an g e le g d en in s t a nd wor d t

der g e l ijk e r e g e li n g wo r dt af ge d wo n ge n d at d e

wor d en aa n ge leg d . M e t he t o pn em en va n e e n

r eg e ls ) . De b e p la n ti n g d i en t u it er l ijk 1 m e i 2 01 5 t e

ge br u ik sr eg e ls o p te n em en ( ar tik e l 3 .4 . 3 v a n d e

bes t em m ings p la n g e b or g d d o or d e ze a ls s pec if i ek e

no o d zak e lij k e in p as s ings m aatr e ge l e n wor d t i n h et

r ea l is ati e e n h et i n s t and ho u de n v a n d e

Da ar t o e is e e n l an ds c ha ps p la n o pg es te l d. De

l an ds c hap pe l ij k e i np as si ng va n d e ze on t wik k e li n g.

k om t d at wij e is en he b be n g es t e l d aa n d e

Ru im te, 20 1 4) n ie t gr o ter wor dt d a n 2 h a. D aar b ij

de pr o v i nc ie ( zo a ls o pge n om en i n d e V er or d en i n g

v an he t b es t em m ings pl an Bu i te n ge b i ed ( 20 1 3) e n

om dat h e t bo u wv l ak o v er ee nk om s tig d e r ic h t l ij n e n

p la n ol o g is c h e - e n l a nd s c ha ppe l ij k e b ed e nk in ge n ,

He t v er gr o t en va n h et bo u wvl ak s t u it e ve nm in o p

bu i te n ge b ied .

go e de r u im tel ij k e or de n in g p as s e n d i n h et

agr ar is c h b edr ij f s c e nt r um ac h te n wij v a nu it e en

bu i te n ge b ied t e b e ho u de n . De ves t ig i n g v a n ee n

21 au g us t us 2 01 4

8

b.

c ir c a 150 p a ar d e n t ot 3 j aar en 65 s p or tp a ar de n
b in n en h e t bes t aa n de bo u wv lak is al op 20 a pr il
20 1 3 e en om g e vin gs v er g u n ni n g v o or d e ac t i v it eit
bo u we n v er l ee n d. D e z e v er gu n de s it u ati e vo or f as e
1 b eh e ls t ee n wo o n hu i s m et s c hu ur , ee n
s ta l l enc om pl ex , ee n v er zo r g i ngs r u im te, f ok r u im tes ,
s ta g e ver b l ij ve n, ee n k an t in e , k an t or e n , ee n
b in n en b ak en bu i te n ba k , ee n s t apm o le n ,

pa ar d en vo or h et lan d s c ha p zij n ten

onr ec ht e n i et in d i t b e s tem m ings pl a n

m eege n om en. H e t ef f ec t is d at d e

om he in i n ge n e en for s e i n br e uk

be t ek en en vo or de o p en h e id va n h et

l an ds c ha p. Er m o et en op zi j n m ins t

d i ver s e r e g els in he t p l an wor de n

op g en om en om d at t e v oor k om en .

T ege n d it bes l u it is ge en bez wa ar e n /of b er o ep

ge h ou d en .

L/<D2 ;?@. 9M C . .> 1 2  - t ot 3- j ar i ge p a ar de n wor d e n

ops l a gr u im tes e n h et eer s t e ge d e el t e van d e

V oor he t o pr ic h te n va n e e n pa ar d enf ok k er ij m et

De g e v o lg e n v an de ui tbr e id i n g m et 4 0 0

Ru im te.

v oor wa ar d en , zo a l s o p ge n om en in d e V er or d en i n g

gem ee n te lij k e u it ga n g s pu n te n e n d e pr o vi nc ia le

he t a gr a r is c h g e bi e d e n vo ld o et a a n d e

pr ec e d en t wer k i ng , om da t d e ac t i v i te i t pas s e nd is i n

E v enm i n lei d t de ze p l a no nt wik k eli n g to t

gem ee n te n , zo a ls r ec l am ant s t e lt , n ie t n o di g .

O v er ig e ns is r e g i on a a l o ver le g m et om li gge n de

pr o v i nc ie m et d e ze p la non t wik k eli n g i ns t em m en .

ho u de n va n 4.0 0 0 k i pp en) . Vo or h et o v er i ge k on de

ge e n i nt e nsi e v e v e eh o ud er ij to e t e s t aa n ( h e t

aa n l ei d ing ge g e ve n h e t p la n a an t e p as s en door

21 au g us t us 2 01 4

G e en a a np as s i ng e n.

9

04

03
aa n ge n om en.

p la n ge b ie d b u ite n d e 1% l e ta l i te i ts gr e ns

In h e t v as t t e s t el le n b es t em m in gs p l an is i n de
p la nt o e lic h ti n g h et k en m er k van he t wa t er a d v i es

He t wa t er s c h a p v er zo ek t h e t k enm er k

v an he t wa t er a d vi es d. d. 2 6 a pr i l 2 01 3 ,

W at e r s ch ap Riv i er enl and

p la n on t wik k elin g.

ge e n i n v lo e d h eeft o p de v er d er

Da ar m ee s t aa t vas t da t de de ze l e id i n g

v an de d ic hts t bij g e l eg en lei d in g va l t.

De zi e ns wij ze wo r d t voor k en n is ge v ing

G a suni e T ra ns po rt S erv ic e s B. V .
De G as u n ie de e lt m ee d at he t

r eac t ie on der p un t a. v an de zie ns wij ze v a n NVW A.

l an ds c haps pl a n. W ij ver wij ze n hi er vo or na ar o n ze

be dr ij v enc e ntr um is v ol do e nd e v as tg e l eg d i n he t

l an ds c hap pe l ij k e i nb e dd in g v an he t a gr a r isc h

o ver i g ens ee n g eb r u ik e lijk m aat v o er in g. De

v an 1, 50 m ete r r o nd o m paar den b ak k en is

ge n oem d e aa n ta l va n 40 0 st uk s . Ee n om he i n i ng

v an c ir c a 21 5 p a ar d e n i n p l aa ts v a n h et d o or h a ar

In t e ge nst e l l in g t ot wa t N VW A be we er t is s pr ak e

2 m og e l ij k wor dt gem a ak t.

n ie u we ( u i tg e br ei d e) b ou wv l ak , wa ar i n t e ve n s f as e

Di t b est em m in gs p l a n i s d a ar om b e per k t tot h et

k r ac ht is g e wor d en .

aa n ge t ek en d, zo d at d i t bes lu it o n he r r o e pe l ij k va n

21 au g us t us 2 01 4

wa ter a d v ies v an 2 6

He t k e nm er k va n het

G e en a a np as s i ng e n.

10

gec or r i ge er d i n

te wet e n k e nm er k 20 1 30 3 78 6 /2 2 38 9 5.

21 au g us t us 2 01 4

20 1 303 78 6 /2 2 38 9 5 .

p lant o e lic h ti n g is

bes t em m ings p la n c or r ec t we er te g e v e n,

apr il 2 0 13 in par a gr a a f
4. 2 va n i n d e

gec or r i geer d.

de pl a nt o el ic ht i n g v a n het

zo a ls o p ge n om en i n p ar a gr a af 4 .2 v an

Pouderoyen Compagnons

Bijlage(n) bij toelichting

Pouderoyen Compagnons

Regels

Pouderoyen Compagnons

Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1
Artikel 1
Artikel 2

Inleidende regels
Begrippen
Wijze van meten

3
3
11

Hoofdstuk 2
Artikel 3

Bestemmingsregels
Agrarisch

13
13

Hoofdstuk 3
Artikel 4
Artikel 5

Algemene regels
Anti-dubbeltelregel
Algemene bouwregels

25
25
25

Hoofdstuk 4
Artikel 6
Artikel 7

Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht
Slotregel

27
27
28

Kweldamweg 8 en 10, Sliedrecht

NL.IMRO.0610.bp28kweldamweg8-3002

vastgesteld

1

Pouderoyen Compagnons

Kweldamweg 8 en 10, Sliedrecht

NL.IMRO.0610.bp28kweldamweg8-3002

vastgesteld

2

Pouderoyen Compagnons

Hoofdstuk 1

Artikel 1
1.1

Inleidende regels

Begrippen

Plan

het bestemmingsplan Kweldamweg 8 en 10, Sliedrecht met identificatienummer
NL.IMRO.0610.bp28kweldamweg8-3002 van de gemeente Sliedrecht;
1.2

Bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij
behorende bijlagen.
1.3

Aanbouw

Een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te
onderscheiden is 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

Aanduidingsgrens

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
1.6

Aan huis gebonden beroeps- of bedrijfsactiviteit

Een beroeps- of bedrijfsactiviteit uitgeoefend door de hoofdbewoner, waarvan de
activiteiten in hoofdzaak niet publiekstrekkend zijn en dat op kleine schaal in een woning
en/of de daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend, waarbij de woning in
overwegende mate haar woonfunctie behoudt en de desbetreffende activiteit een
ruimtelijke uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie.
1.7

Afhankelijke woonruimte

Een bijgebouw dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en waarin
een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is.
1.8

Afwijking

Een afwijking van het bestemmingsplan als bedoeld in art. 2.1, lid 1, onder c, van de
Wabo juncto art. 2.12, eerste lid, onder a, sub 1, van de Wabo.
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1.9

Agrarisch aanverwant bedrijf

Een bedrijf dat uitsluitend of overwegend gericht is op het leveren van diensten aan
agrarische bedrijven en groene en recreatieve functies in het buitengebied zo nodig met
behulp van werktuigen en apparatuur of op het verrichten van werkzaamheden tot
onderhoud of reparatie van werktuigen of apparatuur. Kenmerkende werkzaamheden
zijn cultuurtechnische werken en grondverzet, meststoffendistributie en agrarisch
loonwerk.
1.10

Agrarisch bedrijf

Een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen
van gewassen en/of door middel van het houden van dieren; onder agrarische bedrijven
worden tevens begrepen productiegerichte paardenhouderijen.
1.11

Agrarisch gebruik

Het al dan niet bedrijfsmatig voortbrengen van producten door middel van het telen van
gewassen en/of door middel van het houden van dieren.
1.12

Bebouwing

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.
1.13

Bebouwingsgrens

Een grens van een bouwperceel, welke niet door gebouwen mag worden overschreden,
behoudens krachtens deze regels toegelaten afwijkingen.
1.14

Bebouwingspercentage

Een binnen een bij het plan behorend geometrisch bepaald vlak of in de regels
aangegeven percentage, dat de grootte aangeeft van een deel van het bouwperceel, dan
wel bouwvlak of bestemmingsvlak dat ten hoogste mag worden bebouwd; dit percentage
heeft geen betrekking op ondergrondse parkeergarages.
1.15

Bedrijfsgebouw

Een gebouw dat dient voor de uitoefening van één of meer bedrijfsactiviteiten.
1.16

Bestaand

Bestaand ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan.
1.17

Bed & breakfast

Voorzieningen gericht op het bieden van de mogelijkheid tot overnachting en het
serveren van ontbijt als ondergeschikte toeristische recreatieve activiteit aan maximaal 8
personen; onder bed & breakfastvoorzieningen wordt niet verstaan een overnachting
noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden
werkzaamheden en of arbeid.
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1.18

Bedrijfswoning

Een woning, in of bij een bedrijf of instelling, bestemd voor (de huishouding van) een
persoon wiens huisvesting daar gelet op de bestemming noodzakelijk moet worden
geacht.
1.19

Bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.
1.20

Bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
1.21

Bevoegd gezag

Bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een
aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende
omgevingsvergunning.
1.22

Bijbehorend bouwwerk

Uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond
staand gebouw, of ander bouwwerk, met een dak.
1.23

Bijgebouw

Een vrijstaand gebouw dat in functioneel en bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan
een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw.
1.24

Bouwen

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen en het
vergroten van een bouwwerk.
1.25

Bouwgrens

De grens van een bouwvlak.
1.26

Bouwperceel

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten.
1.27

Bouwperceelsgrens

Een grens van een bouwperceel.
1.28

Bouwvlak

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.
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1.29

Bouwwerk

Een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is
verbonden.
1.30

Detailhandel

Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het
verkopen en/of leveren van goederen aan personen die deze goederen kopen voor
gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of
bedrijfsactiviteit.
1.31

Erf

Het al dan niet bebouwde bouwperceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij
een gebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat
gebouw, waarbij de bestemming deze inrichting niet verbiedt.
1.32

Erfbebouwing

Een gebouw dat behoort tot een op hetzelfde perceel gelegen (hoofd)gebouw en qua
afmetingen ondergeschikt is aan dat (hoofd)gebouw.
1.33

Extensief recreatief medegebruik

Die vormen van recreatie welke in hoofdzaak zijn gericht op natuur- en
landschapsbeleving, zoals wandelen en fietsen; bijpassende voorzieningen zijn
picknickvoorzieningen, bewegwijzering, informatieborden e.d.
1.34

Gebouw

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt.
1.35

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 paardenhouderijen zijn doorgaans ook
grondgebonden.
1.36

Grondgebonden veehouderij

Een agrarisch bedrijf dat uitsluitend of overwegend is gericht op het houden van vee,
waarbij het gebruik van agrarische grond noodzakelijk is voor het functioneren ervan.
1.37

Hoofdgebouw

Eén of meer 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 die bestemming het
belangrijkst is.
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1.38

Hoofdtak intensieve veehouderij

een bedrijfsonderdeel intensieve veehouderij dat qua omvang,
arbeidsinzet en gelet op de inkomsten die daaruit redelijkerwijs kunnen worden
verworven als volwaardige agrarische hoofdactiviteit kan worden aangemerkt of als
activiteit waaruit de betrokkene het hoofdinkomen verwerft.
1.39

Horeca

Een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter
plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt.
1.40

Intensieve veehouderij

Het houden van slacht-, fok-, leg- of pelsdieren in gebouwen zonder of nagenoeg zonder
weidegang, dat als zodanig niet afhankelijk is van agrarische grond als productiemiddel.
1.41

Landschappelijke waarde

De aan een gebied toegekende waarde met betrekking tot het waarneembare deel van
de aardoppervlakte, die wordt bepaald door de herkenbaarheid en de identiteit van de
onderlinge samenhang tussen levende en niet-levende natuur.
1.42

Manege

Een recreatief bedrijf dat hoofdzakelijk op eigen terrein binnen of buiten een gebouw
gelegenheid geeft tot het beoefenen van de paardensport en al dan niet mogelijkheden
biedt voor het verblijf en de verzorging van paarden, en waarbij hieraan ondergeschikt
horeca is toegestaan.
1.43

Mantelzorg

Het bieden van zorg aan een ieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of
sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband.
1.44

Natuurwaarde

De aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door geologisch, geomorfologische,
bodemkundige en biologische elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge
samenhang.
1.45

NEN

Door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm, zoals deze luidde
op het moment van vaststelling van het plan.
1.46

Nevenactiviteiten

Het ontplooien van activiteiten ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' die niet
rechtstreeks de uitoefening van de agrarische bedrijfsvoering betreffen.
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1.47

Neventak intensieve veehouderij

een bedrijfsonderdeel intensieve veehouderij dat qua omvang, arbeidsinzet en gelet op
de inkomsten die daaruit redelijkerwijs kunnen worden verworven niet als volwaardige
agrarische hoofdactiviteit kan worden aangemerkt of als activiteit waaruit de betrokkene
het hoofdinkomen verwerft.
1.48

Niet grondgebonden agrarisch bedrijf

Een agrarisch bedrijf dat in overwegende mate gericht is op de teelt, handel en bewaring
van agrarische producten zonder afhankelijk te zijn van agrarische grond als
productiemiddel dan wel een intensieve veehouderij.
1.49

Omgevingsvergunning

Vergunning voor activiteiten als genoemd in artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht.
1.50

Ondersteunende horeca

Een horecavoorziening binnen een bestemming waarvan de functie een andere dan
horeca is maar waar men ten behoeve van de hoofdfunctie een ruimte specifiek heeft
ingericht voor de consumptie van drank en etenswaren.
1.51

Overig bouwwerk

Een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en
duurzaam met de aarde is verbonden.
1.52

Paardenbak

Een buitenrijbaan ten behoeve van paardrijactiviteiten, met een bodem van zand, hout,
boomschors of ander materiaal om de bodem te verstevigen en al dan niet voorzien van
een omheining.
1.53

Paardenhouderij

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in:
 productiegericht: een agrarisch bedrijf dat zich richt op het produceren van paarden
die geschikt zijn voor een bepaalde taak zoals hengstenstations, opfokbedrijven,
paarden- en ponyfokbedrijven, handelsstallen en africhtings- en trainingsstallen,
africhtingsbedrijven e.d.;
 gebruiksgericht: een agrarisch verwant bedrijf of recreatiebedrijf in de vorm van een
pensionstal, een wedstrijdstal, verhuurbedrijven, maneges, stallen en/of
oefenaccommodaties.
1.54

Paardenpension

Een pensionstalling is een bedrijf dat is gericht op het bieden van gelegenheid aan
derden om hun paarden en pony's in pension te stallen en te weiden.
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1.55

Peil

a. Voor gebouwen die onmiddellijk aan de as van de weg grenzen of waarvan de
hoofdtoegang minder dan 1 m van de weg ligt: de hoogte van de bovenkant van die
weg;
b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde
hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld ter plaatse van de hoofdtoegang;
c. indien wordt gebouwd in of aan een dijk, waterkering of in gebieden waar het peil op
een perceel een verhang kent van meer dan 1 m:
1. indien de hoofdtoegang van het hoofdgebouw aan de weg grenst: de hoogte van
de as van die weg, waarbij dit peil zich uitstrekt tot een zone van ten hoogste 3 m
achter de achtergevelbouwgrens van een op bedoeld perceel aangegeven
bouwvlak, mits het een aanbouw aan het hoofdgebouw betreft;
2. indien de hoofdtoegang van het hoofdgebouw niet aan de weg grenst: het peil
wordt bepaald door de gemiddelde hoogte van het aansluitend afgewerkt terrein;
3. voor vrijstaande bijgebouwen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende
afgewerkte terrein;
d.
een en ander voor zover in deze regels niet anders is bepaald.
1.56

Plangrens

De geometrisch bepaalde lijn, die de grens vormt van het plan.
1.57

Prostitutie

Het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander
tegen vergoeding.
1.58

Recreatief medegebruik

Een recreatief gebruik van gronden, dat ondergeschikt is aan de functie van de
bestemming, waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan.
1.59

Seksinrichting

Een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in omvang alsof
zij bedrijfsmatig is, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch
pornografische aard plaatsvinden, waaronder in ieder geval wordt verstaan een
prostitutiebedrijf, een erotische massagesalon, een seksbioscoop, een
seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met
elkaar.
1.60

Uitbouw

Een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een
hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm kan worden onderscheiden van het
hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.
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1.61

Verkoop streekeigen producten

Het te koop aanbieden, verkopen en/of leveren van agrarische producten aan
particulieren, bij wijze van neventak van een agrarisch bedrijf, voor zover deze agrarische
producten op het eigen bedrijf/in de regio zijn geteeld en hooguit op ambachtelijke wijze
op het eigen bedrijf/in de regio zijn verwerkt of bewerkt.
1.62

Verkoopvloeroppervlak

De voor het publiek zichtbare en toegankelijke winkelruimte ten behoeve van de
detailhandel.
1.63

Voorgevel

De naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met
meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die op het moment van
terinzagelegging van het ontwerp van het plan kennelijk als zodanig diende te worden
aangemerkt.
1.64

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet van 6 november 2008 (Stb. 496), houdende regels inzake een vergunningstelsel met
betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake
handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving (Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht), zoals deze luidt op het moment van de terinzagelegging
van het ontwerp van dit plan.
1.65

Wet geluidhinder

Wet van 16 februari 1979 (Stb. 99), houdende regels inzake het voorkomen of beperken
van geluidhinder, zoals deze luidt op het moment van terinzagelegging van het ontwerp
van het bestemmingsplan.
1.66

Woning/ wooneenheid

Een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden.
1.67

Wijziging

Een wijziging als bedoeld in artikel 3.6, lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening.
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Artikel 2

2.1

Wijze van meten

De afstand tot de zijdelingse bouwperceelsgrens

De kortste afstand van het verticale vlak in de zijdelingse bouwperceelgrens tot enig punt
van het op dat bouwperceel voorkomende bouwwerk.
2.2

De dakhelling

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.
2.3

De goothoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een
daarmee gelijk te stellen constructiedeel.
2.4

De inhoud van een bouwwerk

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het
hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
2.5

De bouwhoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk met
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en
naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
2.6

De oppervlakte van een bouwwerk

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren,
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter
plaatse van het bouwwerk.
2.7

De hoogte van een windturbine

Vanaf het peil tot aan de as van de windturbine.
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Hoofdstuk 2

Artikel 3
3.1

Bestemmingsregels

Agrarisch

Bestemmingsomschrijving

3.1.1 Algemeen
De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. agrarisch gebruik van gronden;
b. grondgebonden veehouderijen;
c. alsmede een productiegerichte paardenhouderij ter plaatse van de 'specifieke vorm
van agrarisch - productiegerichte paardenhouderij';
d. bedrijfsmatige nevenactiviteiten, met dien verstande dat niet meer dan 400 kippen
mogen worden gehouden in de vorm van een grondgebonden veehouderij;
e. behoud, herstel en ontwikkeling van landschappelijke, cultuurhistorische en
natuurwaarden;
f. extensief recreatief medegebruik;
g. water en waterhuishoudkundige doeleinden;
h. bestaande perceelsontsluitingen;
i. bestaande voorzieningen van openbaar nut;
één en ander met bijbehorende voorzieningen, waaronder perceelsontsluitingen en
houtwallen, bruggen, dammen en overeenkomstig de in 3.1.2 opgenomen nadere
detaillering van de bestemming.
3.1.2 Nadere detaillering van de bestemming
In het onderstaande is een nadere detaillering opgenomen van het bepaalde in 3.1.1;
a. Bescherming van waarden
Binnen de bestemming 'Agrarisch' is het beleid gericht op het beschermen en verder
ontwikkelen van ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, alsmede
op het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden voor een duurzame en concurrerende
landbouw en behoud van de bedrijfsvoering van de aanwezige landbouw.
b. Detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit
Ten dienste van het agrarisch bedrijf is detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit
toegestaan; daarbij mag het enkel gaan om detailhandel in streekgebonden en agrarisch
gerelateerde producten. Maximaal mag 100 m² verkoopvloeroppervlak voor deze
detailhandelsactiviteit worden aangewend.
c. Horeca als ondergeschikte nevenactiviteit
Ondersteunende horeca is als ondergeschikte nevenactiviteit toegestaan, met dien
verstande dat ten behoeve van de horecagelegenheid maximaal 120 m² bebouwing in
gebruik mag worden genomen.
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d. Niet-agrarische nevenactiviteiten
Bovendien is bij elk agrarisch bedrijf naast de agrarische bedrijfsvoering een
niet-agrarische nevenactiviteit toegestaan tot een vloeroppervlakte van ten hoogste 25%
maar nooit meer dan 200 m². Voorwaarden daarbij zijn wel dat er geen sprake is van een
verkeersaantrekkende werking en er geen detailhandel ten behoeve van deze activiteit
plaatsvindt, behoudens detailhandel als genoemd onder b.
e. Landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden
De gronden zoals bedoeld in 3.1.1 zijn bedoeld voor behoud, herstel en ontwikkeling van
landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden. Dit houdt in dat het beleid gericht
is op:
1. het in stand houden en versterken van het open weidekarakter, het behoud van de
karakteristieke verkaveling (smalle percelen met een fijnmazig slotenpatroon);
2. het beschermen en versterken van de landschappelijke waarden alsmede het
herstellen van de knotwilgbeplanting;
3. het behoud van het natte karakter van het gebied, de goede waterkwaliteit, het
fijnmazig slotenstelsel, aanwezige bosschages en agrarisch graslandgebruik;
4. behoud van cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen en structuren zoals
achterkaden.
f. Extensief recreatief medegebruik
Het gehele gebied mag worden gebruikt ten behoeve van recreatief medegebruik. Ter
ondersteuning van het recreatief medegebruik worden recreatieve voorzieningen, zoals
paden, banken, picknicktafels, bewegwijzering e.d., toegestaan in het gehele gebied.
g. Aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit
Voor zover ingevolge deze regels een bedrijfswoning is toegestaan, is de uitoefening van
een aan huis verbonden beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteit toegestaan als
ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie met in achtneming dat niet meer dan 30% van
het bebouwde oppervlak voor dit doel worden aangewend, tot een maximum van 40 m².
De activiteit mag uitsluitend inpandig plaatsvinden.
3.2

Bouwregels

3.2.1 Algemeen
Binnen deze bestemming mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de
bestemmingsomschrijving als opgenomen in 3.1.
3.2.2 Bouwvlak
Ter plaatse van de aanduiding 'Bouwvlak' mogen uitsluitend worden opgericht:
a. agrarische bedrijfsgebouwen;
b. indien en voor zover een nevenactiviteit als bedoeld in 3.1.2 onder d is toegestaan,
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van deze
nevenactiviteit;
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c.

één bedrijfswoning met bijbehorende bijgebouwen per aangeduid 'bouwvlak', met
dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden'
het aangegeven maximale aantal wooneenheden het toegestane maximale aantal
bedrijfswoningen binnen het betreffende 'Bouwvlak' is;
d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming.
3.2.3 Teeltondersteunende voorzieningen
Teeltondersteunende voorzieningen zijn niet toegestaan.
3.2.4 Maatvoering
De maatvoering van de gebouwen en bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, ter plaatse van de aanduiding 'Bouwvlak' is als volgt:
Bedrijfsgebouwen per 'bouwvlak'
Goothoogte
Bouwhoogte

MIN.
n.v.t.
n.v.t.

Bedrijfswoning
Goothoogte
Bouwhoogte
Inhoud

MIN.
MAX.
n.v.t.
6m
n.v.t.
9m
3
maximaal 750 m , inclusief aanbouwen

Bijgebouwen bij bedrijfswoning
Goothoogte
Bouwhoogte
Bebouwde oppervlakte

MIN.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Hoogte mestsilo
Doorsnede mestsilo
Inhoud mestsilo
Hoogte overige silo's
Hoogte erfafscheidingen

MAX.
5,5 m
2
25 m
3
2500 m
15 m
Voor voorgevelrooilijn: 1 m;
Overige: 2 m
12 m
15 m
6m

Hoogte Hooiberg
Hoogte windturbines
Hoogte overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

MAX.
7m
12 m

MAX.
3m
6m
2
75 m

3.2.5 Buiten bouwvlak
Voor het oprichten van bouwwerken buiten de aanduiding Bouwvlak'' geldt het volgende:
a. op de gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve
van het agrarisch grondgebruik worden opgericht met een maximale bouwhoogte
van 2 m, met dien verstande dat:
1. de bouwhoogte van erf- en perceelsafscheidingen maximaal 1 m mag bedragen;
2. het oprichten van sleufsilo's, mestsilo's, andere mestvoorzieningen en
teeltondersteunende voorzieningen niet is toegestaan;
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3. reclamebouwwerken ten behoeve van het eigen bedrijf zijn toegestaan,
uitsluitend onder de volgende voorwaarden:
 er is maximaal één reclamebouwwerk per bedrijf toegestaan en uitsluitend in
de vorm van een reclamevermelding;
 het reclamebouwwerk is uitsluitend toegestaan in het groen bij de erftoegang
gesitueerd;
 het reclamebouwwerk mag maximaal 0,40 m hoog en maximaal 3 m breed
bedragen, waarvan de hoogte inclusief de ondersteuning niet meer bedraagt
dan 1,2 m;
b. ten behoeve van het extensief recreatief medegebruik is voorts uitsluitend het
oprichten van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan zoals banken,
bewegwijzering e.d. met een maximale bouwhoogte van 2,5 m.
3.2.6 Herbouw bedrijfswoning
Herbouw van de bestaande bedrijfswoningen is, voor zover het de situering van de
bedrijfswoning betreft, uitsluitend toegestaan indien en voor zover:
a. de voorgevel van de te herbouwen woning maximaal 15 m achter de voormalige
voorgevelrooilijn wordt gesitueerd;
b. de bouwwijze (vrijstaand, halfvrijstaand of aaneengebouwd) van de te herbouwen
woning(en) niet afwijkt van de bouwwijze van de oorspronkelijke bedrijfswoning(en);
c. het bepaalde in 3.2.4 wordt in acht genomen, met dien verstande dat voor zover de
inhoud van de bedrijfswoning, inclusief aanbouwen, meer bedraagt dan 750 m³ deze
wordt teruggebracht naar 750 m³.
3.2.7 Afwijkingenregeling
In afwijking van het voorgaande geldt voor bestaande gebouwen en bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, gebouwd krachtens een bouwvergunning dan wel
omgevingsvergunning, het volgende: indien en voor zover de bestaande maatvoering
en/of oppervlaktes en/of situering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, de genoemde maxima, dan wel minima overschrijden, geldt de bestaande
maatvoering als maximum respectievelijk minimum.
3.3

Afwijken van de bouwregels

3.3.1 Omgevingsvergunning overschrijden bouwvlak
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning
afwijken van het bepaalde in 3.2.2 teneinde ter plaatse van de aanduiding 'Bouwvlak' het
bouwvlak eenmalig te overschrijden, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a. de overschrijding mag aan één zijde plaatsvinden, niet zijnde een naar de openbare
weg gekeerde zijde;
b. de overschrijding mag niet meer dan 20 meter bedragen, gemeten uit de grens van
het aangeduide 'Bouwvlak';
c. de bebouwde oppervlakte van de overschrijding mag niet meer bedragen dan 400
m²;
d. voor het overige is de maatvoering van het bepaalde in 3.2.4 van toepassing;
e. het woon- en leefklimaat mag niet onevenredig worden aangetast;
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f.

het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen
van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieu- en
dierenwelzijnswetgeving;
g. er wordt voldaan aan de eisen ten aanzien van externe veiligheid;
h. de waterhuishouding wordt niet onevenredig aangetast; hiertoe wordt advies
ingewonnen bij de waterbeheerder;
het mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 3.1 omschreven waarden.
3.3.2 Omgevingsvergunning grotere bouwhoogte erf- en perceelsafscheidingen
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning
afwijken van het bepaalde in 3.2.5 onder a. teneinde voor erf- en perceelsafscheidingen
buiten de aanduiding 'Bouwvlak' een grotere hoogte toe te staan van maximaal 2 m, mits
aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a. de grotere hoogte is noodzakelijk om dieren binnen de wei te houden;
b. de erfafscheidingen mogen niet visueel gesloten zijn;
c. het woon- en leefklimaat mag niet onevenredig worden aangetast;
d. het mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 3.1 omschreven
waarden.
3.3.3 Omgevingsvergunning situering bedrijfswoning
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning
afwijken van het bepaalde in 3.2.6 teneinde de bedrijfswoning anders te situeren, mits
aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a. de nieuwe situering van de woning is stedenbouwkundig en milieukundig
aanvaardbaar;
b. geurgevoelige objecten kunnen uitsluitend worden toegestaan indien voldaan wordt
aan de geldende geurnormen of afstanden en er sprake is van een aanvaardbaar
woon- en leefklimaat;
c. er wordt voldaan aan de eisen ten aanzien van externe veiligheid;
d. door de herbouw wordt het landelijke karakter van het gebied niet onevenredig
aangetast;
de nieuwe situering van de woning leidt niet tot extra belemmeringen voor de
bedrijfsontwikkelingen van de omliggende bedrijven, voortvloeiende uit
milieuregelgeving.
3.4

Specifieke gebruiksregels

3.4.1 Strijdig gebruik
Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht wordt in ieder geval begrepen het gebruiken of doen of laten gebruiken
van de gronden en/of opstallen binnen deze bestemming voor:
a. het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest, behoudens voor
zover zulks plaats heeft in het kader van het op de bestemming gerichte gebruik en
plaatsvindt ter plaatse van de aanduiding Bouwvlak'';
b. detailhandel, behoudens het bepaalde in 3.1.2 onder c;
c. een productiegerichte bakkerij;
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d. wonen, met uitzondering van de toegestane bedrijfswoningen;
e. van vrijstaande bijgebouwen voor zelfstandige bewoning en afhankelijke
woonruimte;
f. het aanbrengen van teeltondersteunende voorzieningen, niet zijnde bouwwerken;
bestaand gebruik mag worden voortgezet;
g. kamperen, behoudens kleinschalig kamperen bij het agrarisch bedrijf, en wel
uitsluitend op of direct aansluitend aan de gronden ter plaatse van de aanduiding
'bouwvlak' waarbij het aantal kampeermiddelen niet meer dan 5 mag bedragen;
h. het aanbrengen van boomgaarden en fruitteelt;
i. het realiseren van paardenbakken buiten de aanduiding 'Bouwvlak';
j. complexgewijze volkstuinen en/of moestuinen;
k. intensieve veehouderij, waaronder het houden van kippen in de vorm van een
intensieve veehouderij, als hoofd- of neventak.
3.4.2 Overeenkomstig gebruik
Als gebruik overeenkomstig de bestemming geldt het volgende:
a. het aanleggen van een paardenbak ter plaatse van de aanduiding 'Bouwvlak'.
3.4.3 Landschappelijke inpassing
Ten behoeve van de landschappelijke inpassing gelden de volgende regels:
a. de landschappelijke inpassing van de bedrijfsgebouwen en de buitenopslag op de
gronden met de bestemming ''Agrarisch moet voor 1 mei 2015 zijn aangelegd
overeenkomstig het inrichtingsplan en dient vervolgens aldus in stand te worden
gehouden;
b. onder inrichtingsplan wordt in deze planregels verstaan het 'Beplantingsplan
Kweldamweg 8 - 10', gedateerd 31 oktober 2012 opgesteld door Landschapsbeheer
Zuid-Holland te Waddinxveen, dat als bijlage 1 aan de toelichting is toegevoegd.
3.5

Afwijken van de gebruiksregels

3.5.1 Omgevingsvergunning grotere omvang dag- en verblijfsrecreatie als
nevenactiviteit
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning
afwijken van het bepaalde in 3.1.2 onder e, teneinde de omvang van bedrijfsmatige niet
agrarische nevenactiviteiten bij een agrarisch bedrijf te vergroten ten behoeve van
nevenactiviteiten in de vorm van zorgverlening op sociaal, fysiek of psychisch vlak, zoals
opvang van kinderen, ouderen en gehandicapten, mits aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan:
a. uitsluitend gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' mogen voor de
nevenactiviteit worden gebruikt; deze dienen te voldoen aan de maatvoeringseisen
voor bedrijfsgebouwen als bedoeld in 3.2.4;
b. de vloeroppervlakte, die wordt aangewend voor deze nevenactiviteit, mag niet meer
bedragen dan 500 m²;
c. de totale vloeroppervlakte aan niet-agrarische nevenactiviteiten gezamenlijk mag
niet meer bedragen dan 750 m²;
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d. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen
van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieu- en
dierenwelzijnswetgeving;
e. geurgevoelige objecten kunnen uitsluitend worden toegestaan indien voldaan wordt
aan de geldende geurnormen of afstanden en er sprake is van een aanvaardbaar
woon- en leefklimaat;
f. er wordt voldaan aan de eisen ten aanzien van externe veiligheid;
g. detailhandel is uitsluitend toegestaan in ondergeschikte, aan de nevenactiviteit
gerelateerde vorm, waarbij de vloeroppervlakte niet meer mag bedragen 30 m²;
h. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke
ontsluitingssituatie;
i. het woon- en leefklimaat mag niet onevenredig worden aangetast;
j. voldaan wordt aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde als bedoeld in de Wet
geluidhinder;
het mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 3.1 omschreven waarden.
3.5.2 Omgevingsvergunning grotere omvang zorg als nevenactiviteit
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning
afwijken van het bepaalde in 3.1.2 onder e, teneinde de omvang van bedrijfsmatige
niet-agrarische nevenactiviteiten bij een agrarisch bedrijf te vergroten ten behoeve van
extensieve vormen van dag- en verblijfsrecreatieve voorzieningen, zoals een
kinderboerderij, theehuis, ambachtelijke ijs- of kaasmakerij, verhuur van
fietsen/huifkarren, educatief centrum, klim- en klauterhallen, organiseren van
rondleidingen en exposities, bed en breakfastvoorzieningen e.d., mits aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:
a. de nevenactiviteit vindt plaats naast en ter ondersteuning van de agrarische
bedrijfsvoering;
b. verblijfsrecreatieve activiteiten zijn uitsluitend toegestaan in de vorm van
vakantieappartementen, kamerverhuur en bed en breakfast;
c. maneges zijn niet toegestaan;
d. uitsluitend gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' mogen voor de
nevenactiviteit worden gebruikt, die voldoen aan de maatvoeringseisen voor
bedrijfsgebouwen als bedoeld in 3.2.4;
e. de vloeroppervlakte die wordt aangewend voor recreatieve nevenactiviteiten, mag
niet meer bedragen dan 400 m²;
f. de totale vloeroppervlakte aan niet-agrarische nevenactiviteiten mag niet meer
bedragen dan 750 m²;
g. de verkeersaantrekkende werking van de nevenactiviteit dient te zijn afgestemd op
de feitelijke ontsluitingssituatie;
h. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen
van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieu- en
dierenwelzijnswetgeving;
i. geurgevoelige objecten kunnen uitsluitend worden toegestaan indien voldaan wordt
aan de geldende geurnormen of afstanden en er sprake is van een aanvaardbaar
woon- en leefklimaat;
j. er wordt voldaan aan de eisen ten aanzien van externe veiligheid;
k. het woon- en leefklimaat mag niet onevenredig worden aangetast;
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l.

ten behoeve van de nevenactiviteit is ondersteunende horeca toegestaan, zoals de
verkoop van ijs, thee e.d.;
m. detailhandel is uitsluitend toegestaan in ondergeschikte, aan de nevenactiviteit
gerelateerde vorm, waarbij de vloeroppervlakte niet meer mag bedragen dan 30 m²;
het mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 3.1 omschreven waarden.
3.6
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
3.6.1 Omgevingsvergunningplicht
Het is verboden op de in dit artikel bedoelde gronden zonder of in afwijking van een
schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor werken en
werkzaamheden) de in het schema onder 3.6.4 opgenomen
omgevingsvergunningplichtige werken en werkzaamheden uit te voeren of te doen of
laten uitvoeren.
3.6.2 Uitzonderingen
Het in lid 3.6.1 van dit artikel vervatte verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden:
a. welke plaatshebben ter plaatse van de aanduiding 'Bouwvlak';
b. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan
aanlegvergunning dan wel omgevingsvergunning is verleend;
c. welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan in uitvoering
waren;
d. welke betreffen het normale onderhoud en/of landschapsbeheer.
3.6.3 Verlening
De in 3.6.1 bedoelde vergunning wordt slechts verleend indien na een belangenafweging
blijkt dat er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de aanwezige waarden als
opgenomen in 3.1. Ten behoeve van de belangenafweging zijn in het schema onder
3.6.4 de toetsingscriteria weergegeven.
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3.6.4

Schema omgevingsvergunningplichtige werken en werkzaamheden

Omgevingsvergunningplichtige
werken/werkzaamheden
het aanbrengen van (infrastructurele) ondergrondse
leidingen;

Criteria voor verlening van de
omgevingsvergunning
1. het aanbrengen van de leidingen mag
niet leiden tot onevenredige aantasting van
de agrarische belangen;
het aanleggen of verharden van
1. het aanbrengen van verhardingen dient
oppervlakteverhardingen of halfverhardingen met een noodzakelijk te zijn in het kader van de
2
grotere oppervlakte dan 200 m
agrarische bedrijfsvoering dan wel het
extensief recreatief medegebruik;
2. de waterhuishouding wordt niet
onevenredig aangetast; hiertoe wordt
advies ingewonnen bij de waterbeheerder.
het diepwoelen en diepploegen van de bodem (>40 1. het aanbrengen van verhardingen dient
cm)
noodzakelijk te zijn in het kader van de
agrarische bedrijfsvoering dan wel het
extensief recreatief medegebruik;
2. de waterhuishouding wordt niet
onevenredig aangetast;
3. het verkavelingspatroon mag niet
onevenredig worden aangetast;hiertoe
wordt advies ingewonnen bij de
waterbeheerder.
het bodemverlagen, graven en ophogen van de
1. het mag niet leiden tot inklinking
bodem
2. de waterhuishouding wordt niet
onevenredig aangetast; hiertoe wordt
advies ingewonnen bij het de
waterbeheerder;
3. het verkavelingspatroon mag niet
onevenredig worden aangetast.
het graven, dempen, vergroten of herprofileren van 1. het verkavelingspatroon mag niet
sloten en kleine oppervlaktewateren
onevenredig worden aangetast;
2. het mag niet leiden tot inklinking
3. de waterhuishouding wordt niet
onevenredig aangetast; hiertoe wordt
advies ingewonnen bij de waterbeheerder;
4. er mag geen onevenredige aantasting
van de natte graslandvegetaties en
oevervegetaties plaatsvinden;
het aanleggen of aanbrengen van
1. er vindt geen onevenredige aantasting
oeverbeschoeiingen en kaden
plaats van de landschappelijke waarden;
het aanlegggen van dijken of andere taluds of het
1. er vindt geen onevenredige aantasting
vergraven of ontgraven van reeds bestaande dijken of plaats van de landschappelijke waarden;
taluds
het aanbrengen van houtgewas
1. de karakteristieke openheid mag niet
onevenredige worden aangetast;
het aanbrengen van boomteelt, heesters of sierteelt 1. de karakteristieke openheid van het
gebied mag niet onevenredig worden
aangetast;
2. het mag niet leiden tot inklinking;
het verwijderen van houtgewas, houtwallen, bosjes 1. de activiteiten mogen geen
onevenredige aantasting betekenen van de
aanwezige landschaps- en natuurwaarden;
het omzetten (scheuren) van grasland
1. de karakteristieke openheid van het
gebied mag niet onevenredig worden
aangetast;
2. er mag geen verzuring van de veengrond
plaatsvinden;
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3.7

Wijzigingsbevoegdheid

3.7.1 Wijziging Wonen
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden ter plaatse van de
aanduiding 'Bouwvlak' wijzigen in de bestemming Wonen, waarbij na bedrijfsbeëindiging
de verbouw van een voormalige bedrijfswoning of boerderijgebouw voor wonen kan
worden toegestaan; tevens kan daarbij woningsplitsing worden toegestaan. Een en
ander mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. de woning is uitsluitend toegestaan in de voormalige bedrijfswoning;
b. de bebouwde oppervlakte van de voormalige bedrijfswoning of boerderijgebouw
(inclusief de inpandige stal / het inpandig deel) mag niet worden vergroot;
c. de inhoud mag niet meer bedragen dan 750 m³, tenzij de bestaande inhoud reeds
groter is, dan geldt deze bestaande inhoud als maximum;
d. de bestaande situering van de bebouwing mag niet worden gewijzigd;
e. woningsplitsing is uitsluitend toegestaan voor zover het betreft een (voormalige)
boerderij; hierbij mogen niet meer dan 2 woningen ontstaan;
f. de bebouwing dient te worden verminderd tot maximaal 1.500 m³;
g. een woning kan uitsluitend worden toegestaan indien voldaan wordt aan de geldende
geurnormen of afstanden en er sprake is van een aanvaardbaar woon- en
leefklimaat;
h. er wordt voldaan aan de eisen ten aanzien van externe veiligheid;
i. de wijziging mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen
van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieu- en
dierenwelzijnswetgeving;
j. uit een onderzoek naar de bodemkwaliteit dient te blijken dat de bodem geschikt is
voor de nieuwe functie;
k. bij het toevoegen van een woning wordt voldaan wordt aan de wettelijke
voorkeursgrenswaarde dan wel een verkregen hogere grenswaarde als bedoeld in
de Wet geluidhinder;
l. de waterhuishouding wordt niet onevenredig aangetast; hiertoe wordt advies
ingewonnen bij de waterbeheerder;
m. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 3.1
omschreven waarden;
n. de regels van de bestemming Wonen van het bestemmingsplan Buitengebied, zoals
vastgesteld op 26 juni 2013, overeenkomstig van toepassing worden verklaard.
3.7.2 Wijziging bedrijf
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden ter plaatse van de
aanduiding 'Bouwvlak' wijzigen in de bestemming Bedrijf met de nadere aanduiding
'specifieke bouwaanduiding – vrijkomende agrarische bebouwing', mits wordt voldaan
aan de volgende voorwaarden:
a. uitsluitend zijn kleinschalige niet-agrarische bedrijven en agrarisch aanverwante
bedrijven toegestaan;
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b. de bedrijven behoren tot de milieucategorieën 1 en 2 zoals opgenomen in Bijlage 1
Staat van bedrijfsactiviteiten van het bestemmingsplan Buitengebied, zoals
vastgesteld op 26 juni 2013, dan wel bedrijven in milieucategorie 3 die daarmee naar
aard en invloed op het milieu vergelijkbaar zijn;
c. het hergebruik dient te passen in de omgeving;
d. in opzet en ontwikkelingsperspectief dient het om een kleinschalige activiteit te gaan,
met in beginsel slechts enkele werknemers;
e. als belangrijke voorwaarde voor hergebruik geldt dat het hergebruik plaatsvindt
binnen de aanwezige gebouwen; uitbreiding van bebouwing is niet toegestaan;
f. in een bedrijfsplan dient te worden aangetoond welke bedrijfsgebouwen noodzakelijk
zijn voor de hergebruikfunctie; overtollige bebouwing, die niet voor de nieuwe functie
wordt gebruikt, dient te worden gesloopt, waarbij de oppervlakte aan
bedrijfsgebouwen nimmer meer dan 750 m² mag bedragen;
g. geurgevoelige objecten kunnen uitsluitend worden toegestaan indien voldaan wordt
aan de geldende geurnormen of afstanden en er sprake is van een aanvaardbaar
woon- en leefklimaat;
h. er wordt voldaan aan de eisen ten aanzien van externe veiligheid;
i. er mag geen opslag buiten de gebouwen plaatsvinden;
j. de wijziging mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen
van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieu- en
dierenwelzijnswetgeving;
k. de nieuwe functie heeft niet meer dan een potentieel geringe verkeersaantrekkende
werking en is afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
l. detailhandel is niet toegestaan;
m. de waterhuishouding wordt niet onevenredig aangetast; hiertoe wordt advies
ingewonnen bij de waterbeheerder;
n. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 3.1
omschreven waarden;
o. de regels van de bestemming Bedrijf van het bestemmingsplan Buitengebied, zoals
vastgesteld op 26 juni 2013, overeenkomstig van toepassing worden verklaard.
3.7.3 Wijziging statische opslag
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden ter plaatse van de
aanduiding 'Bouwvlak' wijzigen in de bestemming Bedrijf met de nadere aanduiding
'specifieke bouwaanduiding – vrijkomende agrarische bebouwing' teneinde hergebruik
van de bebouwing toe te staan voor inpandige statische opslag, mits aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:
a. het hergebruik dient te passen in de omgeving;
b. in opzet en ontwikkelingsperspectief dient het om een kleinschalige activiteit te gaan;
c. als belangrijke voorwaarde voor hergebruik geldt dat hergebruik plaatsvindt binnen
de aanwezige gebouwen; uitbreiding van bebouwing is niet toegestaan;
d. in een bedrijfsplan dient te worden aangetoond welke bedrijfsgebouwen noodzakelijk
zijn voor de hergebruikfunctie; overtollige bebouwing, die niet voor de nieuwe functie
wordt gebruikt, dient te worden gesloopt, waarbij de oppervlakte aan
bedrijfsgebouwen nimmer meer dan 750 m² mag bedragen;
e. de opslag mag niet plaatsvinden in kassen;
f. er mag geen opslag buiten de gebouwen plaatsvinden;

Kweldamweg 8 en 10, Sliedrecht

NL.IMRO.0610.bp28kweldamweg8-3002

vastgesteld

23

Pouderoyen Compagnons

g. de wijziging mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen
van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieu- en
dierenwelzijnswetgeving;
h. de nieuwe functie heeft niet meer dan een potentieel geringe verkeersaantrekkende
werking en is afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
i. detailhandel is niet toegestaan;
j. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 3.1
omschreven waarden;
k. de regels van de bestemming Bedrijf van het bestemmingsplan Buitengebied, zoals
vastgesteld op 26 juni 2013, overeenkomstig van toepassing worden verklaard.
3.7.4 Wijziging natuur
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden wijzigen in de
bestemming Natuur, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. de ontwikkeling van deze gebieden geschiedt enkel op basis van vrijwillige
medewerking van de landeigenaren;
b. uit een onderzoek naar de bodemkwaliteit dient te blijken dat de bodem geschikt is
voor de nieuwe functie.
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Hoofdstuk 3

Artikel 4

Algemene regels

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.

Artikel 5
5.1

Algemene bouwregels

Afstand bebouwing tot waterlopen

5.1.1 Waterlopen
In verband met het toezicht en onderhoud van boezemwater en (hoofd)watergangen
(beide bestemd tot de bestemming Water van het bestemmingsplan Buitengebied, zoals
vastgesteld op 26 juni 2013, mag er binnen de beschermingszone geen bebouwing
worden geprojecteerd. Tot de beschermingszone voor boezemwater en
hoofdwatergangen, als bedoeld in de keur waterbeheer van de waterbeheerder, worden
gerekend de stroken grond ter breedte van 5 meter landinwaarts gemeten vanaf de
bovenkant van de taluds. Voor alle andere watergangen geldt een breedte van 1 meter.
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Hoofdstuk 4

Artikel 6

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

6.1
Overgangsrecht bouwwerken
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een
omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en
omvang niet wordt vergroot:
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen
twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
c. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van 6.1 sub a een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk
als bedoeld in 6.1 sub a met maximaal 10%.
d. 6.1 sub 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.

6.2
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 6.2 sub 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 6.2 sub 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. 6.2 sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de
overgangsbepalingen van dat plan.
6.3
Hardheidsclausule
Voor zover toepassing van het overgangsrecht bouwwerken of gebruik leidt tot een
onbillijkheid van overwegende aard jegens een of meer natuurlijke personen kunnen
burgemeester en wethouders ten behoeve van die persoon of personen van dat
overgangsrecht omgevingsvergunning verlenen.
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Artikel 7

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
'Regels van het bestemmingsplan Kweldamweg 8 en 10, Sliedrecht van de gemeente
Sliedrecht'.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Sliedrecht in zijn openbare vergadering
van 22 september 2015.

De griffier, De voorzitter,
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