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Toelichting
Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Aanleiding
In de Transformatievisie Merwedezone, die in 2009 is vastgesteld, wordt ruimte geboden aan het ontwikkelen van een
Recreatief Knooppunt Sliedrecht (hierna RKS). Ook in het Provinciaal Programma Ruimte behorende bij de Visie Ruimte
en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland is het Recreatief Knooppunt opgenomen als belangrijk transformatiegebied,
als een andere stedelijke ontwikkeling. Voor de ontwikkeling van het RKS is onderzoek gedaan naar de beste locatie en
naar de wijze waarop dit RKS het beste vorm kan worden gegeven. Dit heeft geleid tot een aantal varianten die in
december 2015 aan de gemeenteraad zijn gepresenteerd. Uit de varianten is een voorstel voor het RKS ontwikkeld dat
verder is uitgewerkt en in dit bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt.
Het RKS bestaat uit meerdere functies zoals, een TOP (toeristisch overstap punt) met horeca, recreatienatuur,
recreatieterrein en sportvelden. Het RKS krijgt de naam Sliedrecht Buiten.

1.2 Ligging plangebied
Als ontwikkellocatie voor Sliedrecht Buiten is gekozen voor een gebied dat gelegen is ten noorden van de kern
Sliedrecht in het buitengebied. Tussen het dorp en het plangebied liggen de A15, een strook met bedrijven en
voorzieningen en de spoorlijn. Direct ten zuiden van het plangebied ligt de spoorlijn van de Betuweroute en verbinding
Dordrecht-Geldermalsen.
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Figuur: Luchtfoto Sliedrecht met aanduiding plangebied
Het plangebied voor Sliedrecht Buiten betreft een sport-natuurcluster.
Het sport-natuurcluster wordt begrensd door het spoor (zuid), de N482 (west), de Kweldamweg (noord) en een
poldersloot (oost). In de noordwest hoek ligt een hoekje van het plangebied geïsoleerd, afgesneden door de
Kweldamweg. In het zuidelijke deel van het plangebied is een hogedrukgasleiding gelegen.
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Figuur: Luchtfoto plangebied

1.3 Vigerende bestemmingsplannen
Het plangebied is gelegen binnen het vigerende bestemmingsplan Buitengebied, welke op 9 december 2014 is
vastgesteld door de raad van de gemeente Sliedrecht. In 2016 is een herziening van dit bestemmingsplan vastgesteld
maar deze is van toepassing op het plangebied, het betreft een aanpassing van de bestemming agrarisch, maar dit is niet
van invloed op voorliggend bestemmingsplan.
Het plangebied is in het vigerende bestemmingsplan bestemd als 'Agrarisch'. De gronden met deze bestemming zijn
bestemd voor onder meer; agrarisch gebruik, bedrijfsmatige nevenactiviteiten, extensief recreatie medegebruik. Onder
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extensief recreatief medegebruik wordt verstaan: ter ondersteuning van het extensief recreatief medegebruik zijn
recreatieve voorzieningen, zoals paden, banken, picknicktafels, bewegwijzering e.d., toegestaan in het gehele gebied.
Er mogen op deze gronden agrarische bedrijfsgebouwen en één bedrijfswoning per bouwvlak worden gebouwd,
binnen het plangebied zijn geen bouwvlakken aanwezig. Ten behoeve van nevenactiviteiten mogen gebouwen en
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.
De gasleiding aan de zuidkant is bestemd met 'Leiding - Gas'.
Het realiseren van Sliedrecht Buiten past niet binnen het vigerende bestemmingsplan omdat de beoogde sportfuncties en
recreatiedoeleinden niet passen binnen de bestemmingsomschrijving 'Agrarisch'.
Aan de zuidkant van het plangebied is een gebied gelegen waar de dubbelbestemming ''Waarde-Archeologisch
Monument' geldt. Het gaat om het gebied waarvoor 'plusjes' zijn ingetekend in de verbeelding, zie hiervoor onderstaand
figuur. De voor ´Waarde - Archeologisch Monument´ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor behoud van de vastgestelde archeologische waarden in de vorm
van een archeologisch monument, en de bij deze dubbelbestemming behorende voorziening.

Figuur: Uitsnede vigerend bestemmingsplan plangebied
Ter plaatse van het plangebied geldt ook de Parapluherziening Parkeernormen (2018). In deze herziening is geregeld
dat er een eenduidige regeling voor het aspect parkeren gaat gelden voor het gehele gemeentelijk grondgebied. De
regels ten aanzien van parkeren zijn in dit bestemmingsplan overgenomen

1.4 Leeswijzer
Het bestemmingsplan is als volgt opgebouwd.
In Hoofdstuk 2 zal de bestaande situatie worden beschreven en in Hoofdstuk 3 komt de planbeschrijving aan bod.
Volgend hierop wordt in Hoofdstuk 4 het beleidskader geschetst met daarin het relevante beleid voor het
planvoornemen. In Hoofdstuk 5 worden de onderzoeken naar verscheidene omgevingsaspecten toegelicht. In de
Hoofdstuk 6 staat de juridische planopzet beschreven en in Hoofdstuk 7 komt de uitvoerbaarheid van het plan aan bod.
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Hoofdstuk 2

Bestaande situatie

2.1 Landschap
Vanaf de hogere gronden werden langs de verschillende rivieren smalle stroken land uitgegeven en ontgonnen, terwijl
voor een goede waterhuishouding weteringen en sloten gegraven en kaden opgeworpen werden. Dit hele
occupatieproces heeft ertoe geleid dat het open veenweidegebied van de Alblasserwaard vanaf de Merwededijk, ter
hoogte van Sliedrecht, met stedelijke functies is gepenetreerd. De aanleg van de A15, de Betuweroute en de spoorlijn
Geldermalsen - Dordrecht hebben zowel een initiërende als beperkende invloed gehad op deze penetratie. Op dit
moment vormen de spoorlijnen een duidelijke en scherpe begrenzing van het landelijke en stedelijke gebied. Het ten
noorden van de spoorlijnen resterende, vrij homogene open veenweidegebied, waar het plangebied onderdeel van
uitmaakt, vertoont mede dankzij die scherpe functionele begrenzing nog duidelijk alle karakteristieken van de
Alblasserwaard. Zo ook het plangebied dat zich kenmerkt als een regelmatig verkaveld open polderlandschap, waarbij
de Provinciale weg met zijn hoog opgaande bosplantsoenen en het dijklichaam voor de kruising met het spoor een
duidelijke grens aan de westzijde van het plangebied vormt. Het oostelijk van de Provinciale weg gelegen deel van het
buitengebied, waar het plangebied onderdeel van uitmaakt, is onder andere als gevolg van de in
ruilverkavelingsverband aangelegde Kweldamweg, minder grootschalig dan de rest van het buitengebied.
Deze Kweldamweg vormt samen met een ander landschappelijk karakteristieke element, de Middelwetering, de
noordelijke grens van het plangebied. Aan de Wetering benadrukt een enkele populier of wilg de openheid van het
buitengebied.
De zuidrand wordt bepaald door de spoorbaan van de Betuweroute en de parallel hieraan lopende watergang. De
overige grenzen worden bepaald door bestaande poldersloten.

Figuur: Kaart ligging plangebied t.o.v. Groene Hart en Sliedrecht
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Door het plangebied lopen aan de zuidzijde aardgastransportleidingen van de N.V. Nederlandse Gasunie welke niet
verplaatsbaar zijn. Deze leidingen mogen ook niet voorbelast worden. Dit houdt in dat op deze strook geen tot weinig
veranderingen kunnen plaatsvinden.

2.2 Groen- en waterstructuur
Het plangebied is in de huidige situatie agrarisch gebied. Het bestaat uit grasland met hiertussen poldersloten. Langs de
Kweldamweg staan enkele bomen, niet op vaste afstand, maar verspreid langs de weg. Binnen het plangebied bevinden
zich geen bomen.
Het plangebied wordt omzoomd door watergangen. Aan de noordzijde ligt de landschappelijk karakteristieke
Middelwetering. Deze is variërend in breedte, maar beduidend breder dan de andere watergangen en is binnen de
legger van het waterschap aangemerkt als A Watergang. De maatvoering en vormgeving van de watergang is
beeldbepalend voor het plangebied.
Aan de westzijde en zuidzijde liggen de sloten evenwijdig met de weg en het spoor. Daarnaast liggen er in het
plangebied verschillende smalle poldersloten van noord naar zuid, in de richting van de historische
verkavelingsstructuur. Deze vormen ook de oostelijke grens van het sport-natuurcluster.
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Figuur: Foto's plangebied, foto 1 gezien vanaf de provinciale weg, foto's 2 en 3 gezien vanaf de
Kweldamweg

2.3 Huidig gebruik
Het plangebied is in de huidige situatie in gebruik voor landbouw. In de historie is de landbouw in het buitengebied van
Sliedrecht verschoven van gemengde landbouw naar veehouderij/weidebouw.
Intensieve veehouderij komt in het plangebied niet voor. De meeste bedrijven hebben een bescheiden uitstraling. Langs
de Kweldamweg komen inmiddels ook grotere agrarische complexen voor.
Binnen het plangebied bevindt zich geen bebouwing.

2.4 Verkeer
De locatie wordt aan twee zijden begrensd door wegen en aan één zijde door spoor. De westzijde wordt begrensd door
de Provinciale weg N482. De provinciale weg verbindt de kern Sliedrecht met het buitengebied en met de kern
Bleskensgraaf in de gemeente Molenwaard. De weg bestaat uit 2 rijstroken met aparte fietspaden in beide richtingen.
Aan de noordzijde ligt de Kweldamweg, dit is een polderweg die is ontstaan in de tijd van de ruilverkaveling. Deze weg
bestaat uit een smalle rijstrook met passeerstroken, zonder apart fietspad. Deze weg sluit aan op de Provinciale weg. Het
eerste stukje ligt in het plangebied.
De zuidelijke grens wordt gevormd door de spoorlijn met de Betuweroute en de spoorlijn Geldermalsen – Dordrecht.
De Betuweroute is een 160 km lange goederenspoorlijn van de Maasvlakte bij Rotterdam naar de grens met Duitsland.
De Betuweroute is in gebruik genomen in 2007. De Betuweroute bestaat uit een dubbelspoor en wordt begeleid door
geluidschermen en overige voorzieningen. Kruisingen van doorgaande wegen met de Betuweroute zijn over het
algemeen vormgegeven als tunnel of als viaduct, zo ook de kruising met de provinciale weg N482.
De spoorlijn Geldermalsen – Dordrecht bestaat overwegend uit een enkelspoor, met enkele passeerplaatsen op de
tussenliggende stations, en verbindt de plaatsen Geldermalsen en Dordrecht met elkaar.
Binnen het plangebied zijn naast het stukje Kweldamweg geen wegen gelegen.
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Hoofdstuk 3

Planbeschrijving

3.1 Hoofdopzet
Het plangebied is gelegen in het historische slagenlandschap. Dit landschap is de basis voor de planopzet en de
inrichting van de twee plandelen. De richting van het slagenlandschap, de poldersloten, vormen de hoofdrichting van het
plan. Binnen dit slagenlandschap wordt Sliedrecht Buiten ontwikkeld op de grens tussen Sliedrecht en het buitengebied.
De sportvelden en het natuur vormen een koppeling van deze twee.
In het plangebied wordt een sport-natuurcluster gerealiseerd. Binnen dit deel wordt recreatienatuur, een TOP,
sportvelden en een privaat recreatieterrein gerealiseerd. Het slagenlandschap is binnen dit plandeel leidend in zowel de
positie als vormgeving van de verschillende functies. De richting van de sloten van het slagenlandschap komt in het
gehele ontwerp terug. De langgerektheid van het slagenlandschap is geaccentueerd aan de rand van het plangebied
met een doorlopend wandelpad van noord naar zuid. Ook in de verdere inrichting van het recreatienatuur en bij de
inrichting van de voetbalvelden vormt de richting van het slagenlandschap de basis. Daarbinnen hebben de
verschillende functies hun plek gekregen en een vertaling gemaakt die aansluit bij de betreffende functie.
Deze functies zijn in samenhang ontworpen, zodat het gebied één geheel vormt en optimaal gebruik gemaakt kan
worden van alle kwaliteiten en functies van het gebied.
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Figuur: Planopzet Sliedrecht Buiten
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3.2 Programma
Binnen het plangebied zijn verschillende functies opgenomen. Binnen dit bestemmingsplan zijn deze functies mogelijk
gemaakt in de bestemmingen Natuur, Recreatie en Sport-Veldsport. Per functie gelden er voorwaarden waar aan
voldaan moet worden. De verplaatsing van de sportvelden vormt de start van de ontwikkeling van het plangebied.

3.2.1 Top en horeca
In de oksel van de N482 en de Kweldamweg ligt een klein deel van de locatie geïsoleerd, maar daarmee ook zeer goed
bereikbaar. Dit is een passende locatie voor de TOP, Toeristisch opstappunt. Dit is een startpunt waar men de auto
achter kan laten om daarna op de fiets of wandelend verder te gaan richting het buitengebied met recreatieve routes.
Een grote parkeerplaats vormt daarom de basis voor zo een opstappunt. Vanuit de TOP is een directe verbinding naar
het achterland, de omgeving met een recreatienetwerk voor fiets, wandelaar en ruiter mogelijk richting het noorden en
oosten, via het vrijliggende fietspad langs de N284 en de Kweldamweg.
Aansluitend op de TOP wordt hier een horecavoorziening mogelijk gemaakt. Deze is gelegen naast de TOP. Op een
zichtlocatie aan de N482 en met uitzicht op de nieuw te realiseren recreatienatuur. De horecavoorziening zal door een
private initiatiefnemer worden ontwikkeld.

3.2.2 V.V. Sliedrecht
De voetbalvereniging V.V. Sliedrecht krijgt een nieuw complex in Sliedrecht Buiten bestaande uit 6 velden en een
kantine. De velden liggen in de richting van de historische kavelstructuur. Aan de oostzijde ligt ook een sloot als grens
van het sportterrein in deze richting.
De kantine is gelegen aan de N482 waardoor deze goed zichtbaar is en makkelijk bereikbaar vanuit de kern. De ingang
komt aan de Kweldamweg, net na de rotonde. Voor fietsers en voetgangers wordt er een trap met fietsgeleiding gemaakt
vanaf het dijklichaam nabij de kantine. Het complex ligt zoveel mogelijk richting de kern, rekening houdend met de
leidingenstrook in het plangebied aan de zuidzijde.
Aan de kantine ligt de tribune met zicht op het hoofdveld (kijkend naar het oosten). De overige velden liggen hier rondom
heen, 3 kunstgrasvelden en 3 grasvelden.
Aan de noordzijde, richting het recreatiepark, wordt het complex afgeschermd met een boomsingel. Rondom de rest van
het complex liggen sloten met waar nodig hekwerken als ballenvangers.
Aan de zijde van het spoor wordt het hekwerk begroeid met groenblijvende klimplanten (bijvoorbeeld hedera) om het
geluid op de locatie te verminderen en bladoverlast op de velden te voorkomen.

3.2.3 Recreatieterrein
Dit is een particulier initiatief. De inrichting van het recreatieterrein zal door de initiatiefnemer worden gedaan in overleg
met de gemeente.
Uitgangspunt is dat de inrichting en het gebruik passen bij de recreatienatuur en waar mogelijk dit versterkt. Door het
recreatieterrein en de recreatienatuur op elkaar af te stemmen en aan te sluiten ontstaat er een veel groter en attractiever
gebied voor zowel de gebruikers van het recreatieterrein als voor de bezoekers van de recreatienatuur.

3.2.4 Recreatienatuur
Rondom de voetbal en het recreatieterrein ligt de recreatienatuur. De recreatienatuur is zoveel mogelijk gelegen aan de
noordzijde van de locatie, in aansluiting op de TOP, de horeca en de omgeving met het recreatienetwerk voor fietsers en
wandelaars. Maar rondom de verschillende functies is ruimte gemaakt voor natuur met verschillende inrichtingen en
sferen.
Ook aan de zuidzijde is ruimte voor recreatienatuur ontstaan door de ligging van de leidingen die andere ontwikkelingen
op dit deel van de locatie onmogelijk maken.
De recreatienatuur bestaat uit verschillende inrichtingen en daarmee verschillende sferen.
Kleine poldereilanden
Aan de noordzijde liggen, geïnspireerd op het slagenlandschap met sloten, een viertal kleine en grote poldereilanden.
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De inrichting van deze eilandjes is redelijk open, aansluitend op het agrarische landschap rondom de locatie. Door
bossages, ruig gras en enkele bomen ontstaat een interessant gebied waar je via paden van halfverharding en
avontuurlijke routes doorheen kan lopen. Over de sloten worden getoogde bruggen gemaakt, passend bij het karakter
van de polder en door het togen van de bruggen blijft het water toegankelijk.
Extensief beheer van het gras zorgt voor een natuurlijke sfeer.
De verbreding van de sloten zorgt voor een waterrijk gebied, eventueel te gebruiken voor kleinschalige waterrecreatie
(bv. kinderkano, schaatsen). Ook zorgt deze inrichting voor een toename van de biodiversiteit. Het gebied is onder
andere interessant voor weidevogels, kikkers, salamanders e.d.
Struinpad tussen de knotwilgen
Aan de oostzijde ligt over de gehele lengte een struinpad van noord naar zuid tussen een dubbele rij knotwilgen. Deze
strook accentueert de lengte van het plangebied en maakt het slagenlandschap beleefbaar. Aan beide zijden wordt de
strook begrensd door een sloot. De sloot op de oostelijke plangrens is een bestaande sloot.
Bloemenweide
Op de overgang tussen recreatienatuur, recreatieterrein en voetbal ligt een bloemenweide. Op deze twee eilanden wordt
een mix van inheemse bloemsoorten ingezaaid. De bloemenweide is een broedplaats voor vlinders en bijen en zorgt
daarmee voor een verbetering van de biodiversiteit. Door de bloemenweide zullen paden aangelegd worden met
gewoon gras en door maaien worden deze in stand gehouden. De rest van het gebied zal maximaal twee keer per jaar
gemaaid worden.
Aan de zijde van de voetbalvelden worden hogere grassen en bloeiende bossages toegepast om een natuurlijke
afscherming te maken. De bloemen zullen in de loop van de jaren verder uitwaaien over de recreatienatuur.
De bloemenweide fungeert als een reservering om in de toekomst een extra veld voor V.V. Sliedrecht mogelijk te maken.
Rietland
Aan de zuidzijde wordt het gebied ingericht als rietland. Het deel boven de leidingen kan niet worden
voorbelast/opgehoogd, dus zal redelijk drassig blijven. Ten zuiden hiervan wordt deze sfeer versterkt door het deels
afgraven van de grond en in te planten met riet. Hier doorheen loopt een vlonderpad als continuering van de route
vanaf het struinpad.
De rietlanden worden aangelegd ten behoeve van de waterberging.
Rondje om
Om het mogelijk te maken een rondje rondom te lopen, komt er achter de kantine langs, langs de parkeerplaats en onder
de bomensingel aan de noordzijde een kleinschalig natuurlijk pad. Dit is een olifantenpaadje, uitgesleten uit een
grasstrook, eventueel aangevuld met halfverharding. Incidenteel komt er langs deze route een boom of struik, maar de
basis ligt in kort tot halflang gras.

3.3 Verkeer en parkeren
3.3.1 Auto-ontsluiting
De verbinding tussen Sliedrecht en Sliedrecht Buiten is de Provinciale weg. Deze doorgaande route verbindt de kern
Sliedrecht met het buitengebied en met de kern Bleskensgraaf in de gemeente Molenwaard. De Provinciale weg ligt ter
hoogte van het zuidelijk deel van het plangebied op een talud omdat hier de Betuweroute wordt gekruist. De weg loopt af
naar beneden en ter plaatse van de rotonde is het maaiveld bereikt.
Op de Provinciale weg kan op de rotonde de afslag worden genomen naar de Kweldamweg. Vanaf deze weg wordt het
plangebied ontsloten. Vanaf de Kweldamweg zijn er twee inritten, één voor de TOP met horeca en één voor de
voetbalvelden en het recreatieterrein. Deze komen uit op een grote parkeerplaats.
Binnen het plangebied is geen autoverkeer mogelijk.
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3.3.2 Langzaam verkeer
De inrichting van het plangebied is grotendeels gericht op het gebruik door langzaam verkeer. De recreatienatuur is
geheel ingericht met wandelpaden en dus niet bereikbaar voor auto of ander gemotoriseerd verkeer. Ook fietsen is in
principe niet toegestaan.
De bereikbaarheid van het plangebied is voor zowel de fiets als lopend via het bestaande fietspadennetwerk. Door het
vrijliggend fietspad langs de Provinciale weg is het plangebied goed bereikbaar. Voor fietsers en voetgangers wordt er
een trap met fietsgeleiding gemaakt vanaf het dijklichaam nabij de kantine of er kan doorgefietst worden naar de rotonde
en kan vanaf de Kweldamweg het plangebied benaderd worden via één van drie entrees.
Vanaf de TOP zijn er verschillende fiets- en wandelroutes het buitengebied in.

3.3.3 Openbaar vervoer
Het plangebied ligt nabij het station Sliedrecht van de spoorlijn Dordrecht-Geldermalsen. Bij dit treinstation stoppen ook
meerdere buslijnen. Bij het plangebied zelf wordt geen bushalte gerealiseerd.

3.3.4 Parkeren
Voor het sport-natuurcluster zijn 360 parkeerplaatsen benodigd. Dit is voor zowel V.V. Sliedrecht, de TOP inclusief
horeca en de recreatienatuur. In deze aantallen is rekening gehouden met medegebruik van parkeerplaatsen voor
bussen als dit nodig is. Ook is er rekening gehouden met het dubbelgebruik van de parkeerplaatsen door de
verschillende functies. Deze parkeerplaatsen worden verdeeld over de twee grote parkeerplaatsen bij de entree van de
TOP en de entree van V.V. Sliedrecht.
Het recreatieterrein moet het parkeren op eigen terrein inpassen.
Een onderzoek naar verkeer en parkeren wordt uitgevoerd en na afronding wordt deze toegevoegd aan het ontwerp
bestemmingsplan. De resultaten van dit onderzoek worden na afronding hiervan beschreven in paragraaf 5.6.

3.4 Groen en water
Groen en water zijn belangrijke onderdelen van de nieuwe invulling in het plangebied. Met veel water en een variatie
aan groene inrichting wordt het gebied vormgegeven.
Het sport-natuurcluster wordt rondom ingericht met groen en water, met aan de noord- en zuidzijde extra ruimte voor
recreatienatuur. Zie voor de inrichting van de recreatienatuur subparagraaf 3.2.4.
De waterstructuur is zoals beschreven een vertaling van het bestaande slagenlandschap. Door de toevoeging van extra
sloten met meer breedte wordt de watercompensatie voor de aanleg van de sportvelden gebruikt voor het maken van
aantrekkelijke recreatienatuur. Aan de noordzijde met gevarieerde polderslootjes, aansluitend op de Middelwetering. Aan
de zuidzijde met rietlanden. In het zuidelijk deel is het graven van sloten niet mogelijk in verband met de gasleiding in de
ondergrond. Hier is gekozen voor een vloeiend verloop, waardoor een waterrijk gebied ontstaat die veel ruimte biedt
voor de gevraagde waterberging.
Op basis van de gestelde eisen van het waterschap is de watercompensatie in het plangebied opgenomen. Het
waterschap stelt eisen aan de aanleg van water bij de toevoeging van verhard oppervlak. De berekening van de
benodigde waterberging is opgenomen in paragraaf 5.3.
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Hoofdstuk 4

Beleidskader

4.1 Rijksbeleid
4.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Op 22 november 2011 heeft de Tweede kamer de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) met bijbehorende
stukken aangenomen. De Minister van Infrastructuur en Milieu 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.
In de structuurvisie is aangegeven dat het Rijk drie hoofddoelen heeft waaruit onderwerpen voort komen die van
nationaal belang zijn:
het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-economische
structuur van Nederland;
het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat;
het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden
behouden zijn.
Uit deze drie hoofddoelen komen onderwerpen voort die van nationaal belang zijn.
Structuurvisies hebben geen bindende werking voor andere overheden dan de overheid die de visie heeft vastgesteld.
De nationale belangen uit de structuurvisie die juridische borging vragen, worden daarom geborgd in het Besluit
algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Deze Amvb is gericht op doorwerking van nationale belangen in
gemeentelijke bestemmingsplannen en zorgt voor sturing en helderheid van deze belangen vooraf.

4.1.2 Barro
Op 30 december 2011 is het Barro in werking getreden. In het Barro zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van
onderwerpen van nationaal belang, zoals Rijksvaarwegen, kustfundament, de Waddenzee, buisleidingen van nationaal
belang, de Ecologische hoofdstructuur en erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde.
Het plangebied is niet gelegen binnen een in het Barro aangewezen gebied.

4.1.3 Besluit ruimtelijke ordening
In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is met ingang van 1 oktober 2012 de ladder voor duurzame verstedelijking'
opgenomen (artikel 3.2). Deze schrijft voor dat gemeenten bij iedere nieuwe stedelijke ontwikkeling in de toelichting bij
een bestemmingsplan moeten beschrijven (en onderbouwen) dat een voorgenomen ontwikkeling voorziet in een actuele
regionale behoefte. En vervolgens moet er aangetoond worden dat die behoefte kan worden voorzien door benutting
van gronden in bestaand stedelijk gebied door herstructurering, transformatie of anderszins. Als dat niet mogelijk is dan is
onderbouwing noodzakelijk waarom de ontwikkeling past buiten stedelijk gebied.
De kernbepaling van de nieuwe Ladder, artikel 3.1.6 lid 2 Bro, is als volgt komen te luiden:
De toelichting van een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving
van de behoefte aan de voorgenomen stedelijke ontwikkeling. Indien blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het
bestaand stedelijk gebied kan worden voorzien, bevat de toelichting een motivering daarvan en een beschrijving van de
mogelijkheid om in die behoefte te voorzien op de gekozen locatie buiten het bestaand stedelijk gebied.
Het planvoornemen is getoetst aan de ladder. Deze toetsing is opgenomen in subparagraaf 4.1.4.

4.1.4 Onderbouwing ladder voor duurzame verstedelijking
Het voorliggende bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van Sliedrecht Buiten mogelijk. Het planvoornemen betreft een
stedelijke ontwikkeling.
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De planlocatie van Sliedrecht Buiten is gelegen buiten bestaand stads- en dorpsgebied (BSD). Derhalve is een
uitgebreide motivering van de ladder benodigd.
Behoefte
Door de realisatie van Stationspark 3 moeten de bestaande voetbalvelden van V.V. Sliedrecht worden verplaats.
Derhalve is behoefte aan nieuwe geschikte locatie voor de voetbalvereniging binnen de gemeentegrenzen van
Sliedrecht.
Er is geen sprake van een regionale behoefte. Het planvoornemen voor de sportvelden in het plangebied voorziet
alleen in de invulling van de behoefte van een lokale voetbalvereniging welke een nieuwe locatie nodig heeft.
Er is ook behoefte aan de invulling van de locatie met recreatieve functies. Uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is
aan een recreatief knooppunt en dat het plangebied geschikt is om het knooppunt te ontwikkelen.
Locatie buiten bestaand stads- en dorpsgebied
Ontwikkeling buiten de BSD is conform de regels uit de Verordening Ruimte alleen mogelijk als wordt aangesloten op
doelstellingen en richtpunten van de kwaliteitskaart van de Verordening. In subparagraaf 4.2.2 is onderbouwd dat
hieraan wordt voldaan.
Binnen de contouren van de kern Sliedrecht zelf is geen ruimte voor de voetbalvelden. Een locatie buiten de randen is
benodigd. Het plangebied is uiterst geschikt om de nieuwe voetbalvelden voor de vereniging te realiseren. Het
plangebied is goed ontsloten vanaf de provinciale weg N482 is de nabijheid gelegen van de kern Sliedrecht.
De geschiktheid van de locatie voor de invulling met voetbalvelden tezamen met ook andere functies zoals recreatie blijkt
ook uit de kaart van de Visie Ruimte en Mobiliteit. Het plangebied is aangewezen als zijnde recreatiegebied. De
ontwikkeling van Sliedrecht Buiten voorziet in een realisatie van recreatieve voorzieningen en sportvelden welke
passend zijn in een recreatiegebied. De ontwikkeling van Sliedrecht Buiten wordt landschappelijk ingepast onder meer
door de toevoeging van natuur.
Conclusie
Er is behoefte (noodzaak) om de voetbalvelden van V.V. Sliedrecht elders te huisvesten omdat deze door de
ontwikkeling van Stationspark 3 verplaats moeten worden. Het plangebied voorziet in de invulling van die behoefte. Ook
is er behoefte om een recreatief knooppunt te ontwikkelen.
Het plangebied, buiten bestaand stads- en dorpsgebied, is geschikt voor de invulling met sportvelden en recreatieve
functies (recreatief knooppunt).
Het planvoornemen is getoetst aan de ladder en voldoet hieraan. Een actualisatie van de laddertoets wordt uitgevoerd
en toegevoegd in het ontwerp bestemmingsplan.

4.1.5 Conclusie
Het planvoornemen past binnen het Rijksbeleid. De onderbouwing van de ladder voor duurzame verstedelijking is
opgenomen in subparagraaf 4.1.4.
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4.2 Provinciaal beleid
4.2.1 Visie Ruimte en Mobiliteit
Op 9 juli 2014 is de visie Ruimte en mobiliteit (VRM) vastgesteld door Provincie Zuid-Holland, welke op hoofdlijnen
richting geeft aan de ruimtelijke ordening en bijbehorende maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer. Op 14
december 2016 is de actualisatie van de VRM vastgesteld. Op 12 januari 2017 is de geconsolideerde versie van de
VRM in werking getreden.
De visie bevat vier 'rode draden';
Beter benutten en opwaarderen van wat er is;
Vergroten van de agglomeratiekracht;
Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit;
Bevorderen van de transitie naar een water- en energie-efficiënte samenleving.
Bebouwd gebied en stads- en dorpsrand
De planlocatie van Sliedrecht Buiten is gelegen buiten bestaand stads- en dorpsgebied (BSD). In de VRM is opgenomen
dat niet alle stedelijke ontwikkelingen binnen BSD opgevangen hoeven te worden. Een deel van de vraag past qua
kwaliteit niet binnen het BSD. Daarnaast kunnen er kwantitatieve beperkingen zijn. Een randvoorwaarde bij beter
benutten van de bebouwde is namelijk dat de leefkwaliteit in de bebouwde ruimte behouden blijft en waar mogelijk wordt
versterkt. Ook kan de kwaliteit van de groene ruimte aanleiding zijn om een kwaliteitsverbetering te realiseren door
middel van het toevoegen van stedelijke functies.
In de VRM is opgenomen dat indien er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling de ladder voor duurzame
verstedelijking moet worden doorlopen. In de subparagraaf 4.1.4 is de ladder nader toegelicht, het planvoornemen voor
Sliedrecht Buiten is onderbouwd aan de hand van de ladder.
De zuidrand van het plangebied is gelegen binnen de zogeheten stads- en dorpsranden. Deze gebieden vormen de
overgang van de dorpen (en steden) naar het landschap. De relatie tussen bebouwd gebied en landschap is afhankelijk
van de karakteristieken van de bebouwingsrand en die van het aangrenzende landschap. Daarbij onderscheidt de
provincie drie typen ‘overgangskwaliteiten’; het front, het contact en de overlap. Daar waar recreatiegebieden
voorkomen langs stads- of dorpsrand is veelal sprake van overlap.
In de situatie van het plangebied is sprake van het front, voornamelijk ingegeven door de strakke scheiding die ontstaat
door de spoorlijn en Sportlaan (een 'wegfront').
De kwaliteit van het front (contrast) wordt beschreven als; ''Een scherpe rand tussen bebouwing en land, waarbij de
bebouwing en landschap 'met het gezicht naar elkaar' zijn gekeerd. Er zijn verschillende situaties denkbaar, waarbij
landschappelijke grenzen zorgen voor een scherp contrast tussen bebouwing en landschap. Stad en buitengebied
brengen hun eigen eigenschappen maximaal tot expressie. Vormen van hoogbouw kunnen hier aan het karakter
bijdragen. Het 'wegfront' vraagt om extra aandacht voor verbindingen tussen stad en ommeland. Hier is het vaak niet het
geval dat bebouwing en landschap met het gezicht naar elkaar zijn gekeerd. De grens is scherp, maar men mist de
kwaliteiten van het 'zicht op elkaar'''.
Binnen het plangebied is er geen overgangsgebied. Aan de noordzijde van de spoorlijn begint het buitengebied met
daarin Sliedrecht Buiten. De inrichting van het gebied met veel groen en water maakt Sliedrecht Buiten onderdeel van
het buitengebied en geen overgangsgebied van het dorp, dus een duidelijk front.
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Figuur: Ligging stads- en dorpsrand ten opzichte van het plangebied
Veengebied
Het plangebied is gelegen binnen een veen(weide) landschap. De structuur in de veengebieden is sterk bepaald door
de rivieren en veenstromen, de op enige afstand daarvan aangelegde weteringen en andere ontginningsbasissen.
Loodrecht daarop staan de (regelmatige) verkavelingspatronen. Het landschap is tussen deze structuren weids met
lange zichtlijnen. Andere kenmerken zijn de smalle kavels, vele sloten met hoog waterpeil en overwegend grasland als
bodemgebruik. Het agrarisch gebruik overheerst. Een duurzaam gebruik en eigenaarschap van het veen(weide)gebied
is van belang. Het maken van nieuwe (agrarische) natuurlandschappen met een (extensieve) recreatieve functie
behoort daarbij tot de mogelijkheid.
De inrichting van het plangebied met recreatieve functies die qua vormgeving aansluiten op het historische kavelpatroon
past binnen deze omschrijving.
Ruimtelijke kwaliteit
Het plangebied is in visiekaart van VRM aangewezen als een gebied waarvoor beschermingscategorie 2 geldt. Deze
categorie is opgenomen voor gebieden met een specifieke waarde. Het plangebied is aangewezen als recreatiegebied.
In subparagraaf 4.2.2 wordt het aspect ruimtelijke kwaliteit in relatie tot het planvoornemen nader toegelicht aan de hand
van de provinciale regels ten aanzien van deze kwaliteit.
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Figuur: Beschermingscategorie 2
Archeologie en bijzondere waarden
Het gedeelte van het plangebied dat in het vigerende bestemmingsplan een archeologische dubbelbestemming kent is
ook in de VRM aangewezen als gebied met (zeer) hoge archeologische waarde (zie ook onderstaande figuren). Binnen
dit gebied is een plek gelegen waar bijzonder reliëf en aardkundige waarden voorkomen, de donk en (vroegere)
rivierduin (zie ook onderstaande figuren).
Zuid-Holland is, uitgezonderd de duinen en de dijken, relatief plat. Binnen dit platte land is nog een aantal bijzondere,
natuurlijke hoogteverschillen te vinden. Het betreft strandwallen in de kustzone, oude stroomruggen, kreken en
geulafzettingen, rivierduinen met donken en oude bovenlanden met restveen. Vanwege de hogere ligging waren deze
plekken aantrekkelijk voor (pre)historische bewoning. Het zijn vaak plekken van grote archeologische en aardkundige
waarde. Behoud van dit reliëf houdt de leesbaarheid van de ontstaansgeschiedenis van het gebied in stand. Op de
Kwaliteitskaart zijn de genoemde aardkundige structuren met archeologische waarde globaal aangegeven.
De provincie heeft de ambitie om de archeologische en cultuurhistorische waarden die zich in de bodem bevinden niet
alleen te behouden, maar waar mogelijk te versterken en te ontwikkelen. Dat gebeurt door ze mee te nemen bij het
ruimtelijk kwaliteitsbeleid en in (gebieds)ontwikkelingsopgaven. De bekende en vastgestelde archeologische waarden
van provinciaal belang blijven beschermd. Bij verwachtingswaarden kan bij een voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling
onderzoek nodig zijn.
De richtpunten van het beleid voor de plekken met een bijzonder reliëf en aardkundige waarden zijn:
Ontwikkelingen houden de onregelmatige patronen en het reliëf in het landschap herkenbaar en in stand.
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Waar mogelijk worden de archeologische waarden van deze structuren meer herkenbaar gemaakt bij nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen.
De archeologische dubbelbestemming uit het vigerende bestemmingsplan wordt overgenomen in het bestemmingsplan
ten behoeve van de bescherming van archeologische waarden.

Figuur: Gebied met hoge archeologische waarde binnen het plangebied

Figuur: Gebied met een bijzonder reliëf en aardkundige waarden binnen het plangebied
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4.2.2 Verordening ruimte
De geactualiseerde versie van de Verordening ruimte van Zuid-Holland is op 14 december 2016 vastgesteld. De
geconsolideerde versie van de Verordening is in werking getreden op 12 januari 2017. In de Verordening zijn de
provinciale belangen uit de VRM juridisch geborgd. In de Verordening ruimte zijn regels opgenomen voor
bestemmingsplannen.
In de voorgaande paragraaf is het beleid ten aanzien van een aantal aspecten toegelicht die relevant zijn voor het
voorliggende plan. In deze subparagraaf worden de regels ten aanzien van stedelijke ontwikkeling (ladder voor
duurzame verstedelijking), ruimtelijke kwaliteit, en archeologie toegelicht.
Ruimtelijke kwaliteit
In de Verordening zijn in artikel 2.2.1 regels opgenomen ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. In dit artikel is geregeld dat
een bestemmingsplan kan voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, mits er wordt voldaan aan voorwaarden ten
aanzien van ruimtelijke kwaliteit:
de ruimtelijke ontwikkeling past binnen de bestaande gebiedsidentiteit, voorziet geen wijziging op structuurniveau,
past bij de aard en schaal van het gebied en voldoet aan de relevante richtpunten van de kwaliteitskaart (inpassen);
als de ruimtelijke ontwikkeling past binnen de bestaande gebiedsidentiteit, maar wijziging op structuurniveau voorziet
(aanpassen), wordt deze uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit per saldo tenminste gelijk blijft;
als de ruimtelijke ontwikkeling niet past bij de bestaande gebiedsidentiteit (transformeren), wordt deze uitsluitend
toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe ontwikkeling is gewaarborgd door: een integraal ontwerp, en
het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen.
Met aanvullende ruimtelijke maatregelen worden maatregelen bedoeld zoals duurzame sanering, wegnemen verharding
of andere maatregelen waardoor de ruimtelijke kwaliteit verbeterd.
De ontwikkeling van Sliedrecht Buiten kan worden aangemerkt als aanpassing. De voorziene ruimtelijke ontwikkeling op
de locatie is passend binnen de bestaande gebiedsidentiteit van de locatie en zijn omgeving, maar er is wel sprake van
een wijziging op structuurniveau. Een ontwikkeling in de categorie aanpassen wordt uitsluitend toegestaan mits de
ruimtelijke kwaliteit per saldo ten minste gelijk blijft door:
zorgvuldige inbedding van de ontwikkeling in de omgeving, rekening houdend met de relevante richtpunten
(kenmerken van het gebied)van de kwaliteitskaart, en
het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen als bedoeld in het derde lid:
1. duurzame sanering van leegstaande bebouwing, kassen en/of boom- en sierteelt;
2. wegnemen van verharding;
3. toevoegen of herstellen van kenmerkende landschapselementen;
4. andere maatregelen waardoor de ruimtelijke kwaliteit verbetert.
Als kenmerk voor het gebied is in de kaart van de Verordening Ruimte aangegeven dat beschermingscategorie 2 geldt.
Dit wordt hieronder nader toegelicht.
De ontwikkeling van Sliedrecht Buiten is mogelijk als daarmee de ruimtelijke kwaliteit van het gebied tenminste gelijk blijft.
Door de toevoeging van veel water en natuur passend in de historische landschapsstructuur ontstaan er nieuw kwalitatief
landschappelijk natuurgebied die de biodiversiteit in het buitengebied ten goede komt. Dit zorgt voor een andere kwaliteit
dan nu aanwezig die een vergroting is van de bestaande kwaliteiten door het toevoegen van variatie. De sportvelden,
parkeerplaatsen en TOP zijn hierin integraal opgenomen.
Beschermingscategorie 2
Voor de planlocatie van Sliedrecht Buiten is beschermingscategorie 2 opgenomen. Deze categorie geldt onder meer
voor het in de provinciale Verordening aangewezen recreatiegebied en voor de groene buffers. De locatie van
Sliedrecht Buiten is aangewezen als recreatiegebied.
In artikel 2.2.1, lid 2, is opgenomen dat een bestemmingsplan voor een gebied met beschermingscategorie 2 niet kan
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voorzien in een ruimtelijke ontwikkeling tenzij het gaat om de ontwikkeling van bovenlokale infrastructuur of van natuur of
om een in het Programma ruimte uitgezonderde ruimtelijke ontwikkeling of een zwaarwegend algemeen belang en voorts
wordt voldaan aan de onder c gestelde voorwaarden.
In een dynamische omgeving is het onvermijdelijk dat er plannen ontwikkeld worden die inbreuk maken op de te
beschermen waarden. In het algemeen wordt bij nieuwe plannen, projecten of initiatieven gevraagd om een goede
landschappelijke inpassing en mitigatie van de negatieve effecten. Voor een aantal gebiedscategorieën is compensatie
van het verlies aan waarden nodig. Het compensatiebeleid is vastgelegd in de beleidsregel Compensatie Natuur,
Recreatie en Landschap Zuid-Holland (2013). Compensatie moet plaatsvinden bij ingrepen in onder meer
recreatiegebieden.
Het compensatiebeginsel is niet van toepassing op de vestiging of uitbreiding van (zeer) intensieve vormen van
dagrecreatie in recreatiegebieden. De ontwikkelingen binnen recreatiegebieden dienen wel te passen in de algemene
ruimtelijke kaders.
De ontwikkeling van Sliedrecht Buiten voorziet in een realisatie van recreatieve voorzieningen en sportvelden welke
passend zijn in een recreatiegebied. De ruimtelijke ontwikkeling wordt landschappelijk ingepast onder meer door de
toevoeging van natuur.
Archeologie
In artikel 2.4.4 zijn de regels ten aanzien van het aspect archeologie opgenomen. Een bestemmingsplan voor gronden
met een hoge of zeer hoge bekende archeologische waarde bevat bestemmingen en de daarbij behorende regels die
de bekende archeologische waarden beschermen.
De regels voorzien in elk geval in een verbod op werken of werkzaamheden waarbij de bodem tot meer dan 30
centimeter onder het maaiveld wordt geroerd, tenzij:
door middel van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden niet worden aangetast, of
het werken of werkzaamheden betreffen die naar hun aard de archeologische waarden niet aantasten.
In afwijking hiervan kan het bevoegd gezag bij uitzondering besluiten tot behoud van de archeologische waarden ‘ex
situ’, als andere belangen prevaleren.
Ladder voor duurzame verstedelijking
In de Verordening ruimte is de ladder voor duurzame verstedelijking opgenomen in artikel 2.1.1. In dit artikel is
opgenomen dat als een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, deze moet voldoen aan
de volgende eisen:
1. de stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele behoefte, die zo nodig regionaal is afgestemd;
2. in die behoefte wordt binnen het bestaand stads- en dorpsgebied voorzien door benutting van beschikbare
gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, of
3. indien de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stads- en dorpsgebied van de betreffende regio kan
plaatsvinden, wordt gebruik gemaakt van locaties die,
a. gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden
ontwikkeld,
b. passen in de doelstellingen en richtpunten van de kwaliteitskaart van de Visie ruimte en mobiliteit, waarbij artikel
2.2.1 van toepassing is, en
c. zijn opgenomen in het Programma ruimte, voor zover het gaat om locaties groter dan 3 hectare.
Gedeputeerde Staten kunnen bij de aanvaarding van een regionale visie aangeven in hoeverre de ladder voor
duurzame verstedelijking op regionaal niveau geheel of gedeeltelijk is doorlopen. In de toelichting van het
bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid, kan in dat geval worden verwezen naar de regionale visie als motivering
of gedeeltelijke motivering dat de stedelijke ontwikkeling voldoet aan het eerste lid.
De ladder wordt onderbouwd in subparagraaf 4.1.4.
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4.2.3 Programma ruimte
Per 12 januari 2017 geldt de geconsolideerde versie van het Programma ruimte van de provincie Zuid-Holland. Het
ruimtelijk-relevante, operationele beleid is opgenomen in het Programma ruimte.
In het Programma is Sliedrecht Buiten opgenomen als andere stedelijke ontwikkeling. In totaal is er 20 hectare uitgeefbaar
oppervlak beschikbaar op de beoogde locatie van het knooppunt. Het knooppunt wordt in het Programma aangehaald
als belangrijke transformatiegebied. Ten behoeve van de ontwikkeling van Stationspark 3 worden sportvelden
uitgeplaatst naar de locatie van Sliedrecht Buiten. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van Sliedrecht Buiten moet zijn dat de
verrommeling wordt tegengegaan, dat de agrarische bedrijfsvoering wordt gerespecteerd en dat de landschappelijke en
cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied worden behouden en versterkt.
Bij de ontwikkeling van Sliedrecht Buiten zijn de uitgangspunten uit het Programma meegenomen. De verschillende
functies zijn in samenhang ontworpen. De recreatienatuur omzoomd de verschillende functies. In de vormgeving en
inrichting zijn de landschappelijke en historische kenmerken van het plangebied als uitgangspunt genomen. Het aspect
ruimtelijke kwaliteit in relatie tot het planvoornemen is nader toegelicht in paragraaf 3.1 en 4.2.2.

4.2.4 Conclusie
Voor Sliedrecht Buiten wordt het aspect ruimtelijke kwaliteit en het behouden en verbeteren hiervan meegenomen. Er
wordt een landschappelijk ontwerp gemaakt om de ontwikkeling goed te aan sluiten op de omgeving. Ook wordt het
aspect archeologie nader onderzocht.
De ladder voor duurzame verstedelijking is onderbouwd in paragraaf 4.1.4.
Het planvoornemen is passend binnen het provinciaal beleid.

4.3 Regionaal beleid
4.3.1 Alblasserwaard Vijfheerenlanden - Visie 2030
De gemeentes in de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden hebben een visie opgesteld waarin wordt uitgewerkt hoe de
regio er in 2030 uit komt te zien. In de visie is opgenomen dat het landelijk gebied met het groen, de rust en
recreatiemogelijkheden een essentieel onderdeel vormt van de leefbaarheid van de totale regio, dus ook van de
stedelijke zone. De regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden heeft als groen en historisch gebied bij uitstek de kansen om
te onthaasten, gezond leven en recreatieve voorzieningen met elkaar te verknopen.
Conclusie
Bij de ontwikkeling van Sliedrecht Buiten in het landelijk gebied is het van belang dat landschappelijke elementen
gecombineerd worden met verschillende soorten recreatie, waaronder sport en wandelen. Hierdoor wordt een gebied
gecreëerd waar mensen uit de gehele regio gebruik van kunnen maken. Het laten samengaan van groen, rust en
recreatie in het landelijk gebied past binnen de visie van de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden.

4.3.2 Transformatievisie Merwedezone
In de transformatievisie Merwedezone is het plangebied opgenomen als recreatief knooppunt.
De opgave voor Sliedrecht Buiten is om een waardevol en aantrekkelijk recreatiegebied ten noorden van Sliedrecht te
creëren, dat voorziet in elementen op het gebied van sportieve recreatie, natuur en waterberging. Het resultaat van het
realiseren van deze opgave is dat er een duurzaam en natuurrijk overgangsgebied tussen stad en land ontstaat met een
hoge recreatieve gebruikswaarde voor de inwoners van Sliedrecht, maar ook voor die van de omliggende stedelijke
gebieden.
Conclusie
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Het planvoornemen voorziet in de realisatie van een recreatief knooppunt in het plangebied. Dit sluit aan bij de
transformatievisie.

4.3.3 Conclusie
Het planvoornemen voor Sliedrecht Buiten is passend binnen het regionaal beleid.

4.4 Waterschap
Het plangebied valt binnen het beheergebied van Waterschap Rivierenland.

4.4.1 Waterbeheerprogramma
Het Waterschap Rivierenland heeft in december 2015 het waterbeheerprogramma 'Koers houden, kansen benutten'
voor de periode 2016-2021 vastgesteld.
In dit programma staan de lange termijn doelen ten aanzien van de waterveiligheid, het watersysteem en de waterketen
centraal.
De watertoets is een belangrijk instrument om bij ruimtelijke ontwikkelingen de belangen van goed waterbeheer mee te
wegen. Er mag in de toekomst geen nieuwe overlast ontstaan.

4.4.2 Keur
De keur van het waterschap Rivierenland is op 1 januari 2015 vastgesteld. De regels in de keur hebben betrekking op
het lozen, afvoeren, onttrekken of aanvoeren van grondwater en water uit sloten en andere watergangen. Ook kent de
keur verbodsbepalingen over zaken die niet mogen in of bij dijken en wateren. Iedereen die werkzaamheden uitvoert of
activiteiten plant in en bij dijken en wateren, heeft met de keur te maken.

4.4.3 Legger wateren
Het waterschap legt informatie over wateren in het beheergebied vast in de legger. In de legger wateren wordt
weergegeven welke wateren een A-, B-, C- status hebben. Deze status is van belang voor;
het verlenen van een watervergunning
het bepalen van de onderhoudsplicht.
In de keur is opgenomen dat de status van het water (A, B, C) bepaalt wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. In de
Keur is vastgelegd dat de verantwoordelijke verplicht is tot het uitvoeren van gewoon of buitengewoon onderhoud. En
de onderhoudsplichtigen zijn verplicht tot instandhouding van het waterstaatwerk overeenkomstig de functie van dit werk.
De te beheren wateren zijn verdeeld in;
A-wateren: van primair belang voor het waterbeheer en worden daarom door het waterschap onderhouden.
B-wateren: van secundair belang voor het waterbeheer en dienen door de aangrenzende eigenaren te worden
onderhouden.
C-wateren: wateren die van tertiair belang zijn voor het waterbeheer waarvoor geen jaarlijkse onderhoudsplicht
geldt.
A-watergangen hebben een beschermingszone van in principe 5 meter aan beide zijden, gemeten uit de insteek.
Afhankelijk van de wijze van onderhoud van dit water kan in overleg met het waterschap worden bekeken of eenzijdig
onderhoud (en dus eenzijdige beschermingszone van 5 meter en overzijde 1 meter) mogelijk is. Voor B-watergangen
geldt een beschermingszone van 1 meter aan beide zijden, gemeten uit de insteek. Dat zijn de enige
beschermingszones. Voor C-Watergangen gelden geen beschermingszones.
Het plangebied wordt begrensd door watergangen met een B-status. In het gebied liggen watergangen met een
C-status. Aan de noord- en zuidzijde van de planlocatie liggen watergangen met een A-status waarvoor is bepaald dat
er gedeeld onderhoud plaats vindt. Aangrenzende eigenaren zijn bij dit type water onderhoudsplichtig voor het talud.
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Voor deze A-watergang geldt aan beide zijden een beschermingszone van circa 5 meter breed. Beschermingszones bij
A-wateren zijn vooral bedoeld om onderhoud te kunnen uitvoeren aan de watergang, deze wateren toegankelijk te
houden voor het uitvoeren van inspecties en ter voorkoming van instabiele oevers.
Er liggen geen waterkering(en) en/of waterleiding(en) in of nabij het plangebied.
In het figuur is de ligging van de watergangen in en grenzend aan het plangebied weergegeven.

Figuur: Legger wateren

4.4.4 Conclusie
Uit de beschrijving van het beleid van het Waterschap zijn een aantal punten naar voren gekomen die in het
voorliggende bestemmingsplan zijn uitgewerkt. In lijn met het Waterbeheerprogramma is voor het voorliggende plan een
watertoets uitgevoerd, deze wordt in paragraaf 5.3 nader toegelicht. In deze toets wordt ook bepaald of het
planvoornemen passend is binnen het beleid van het waterschap.

4.5 Gemeentelijk beleid
4.5.1 Structuurvisie Sliedrecht 2020
De Structuurvisie Sliedrecht 2020 'geen nieuw plan, op volle kracht door met uitvoering!' is door de gemeenteraad
vastgesteld op 24 april 2013. Deze structuurvisie is ter vervanging van de in 2006 vastgestelde Structuurvisie 'De wereld
tussen Wengerde en 't water'. De hoofdlijnen uit deze structuur wordt nog steeds onderschreven en bekrachtigt met de
Structuurvisie Sliedrecht 2020
De structuurvisie beschrijft vier thema's;
I. Wonen,
II. Voorzieningen,
III. Economie en werken,
IV. Natuur, water en cultuurhistorie en landschap(sbeleving).
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De thema's II en IV worden nader toegelicht.
Voorzieningen
Het thema Voorzieningen in de structuurvisie 2020 is een breed begrip, het heeft zowel betrekking op
sociaal-maatschappelijke- / sociaal-culturele voorzieningen (zoals scholen, sport) als op commerciële voorzieningen
(zoals winkels, horeca en leisure).
Er zijn diverse beleidsnota's opgesteld voor verschillende thematische aspecten. Ten aanzien van de zorg- en
welzijnsvoorzieningen, de cultuur-, sport- en recreatievoorzieningen en de onderwijsvoorzieningen luidt één van de
doelstellingen: 'Behoud en versterking van het pakket aan cultuur, recreatie en sportvoorzieningen'.
Met de ontwikkeling van Sliedrecht Buiten worden de sport- en recreatievoorzieningen voor Sliedrecht vergroot en
verbeterd.
Natuur, water, cultuurhistorie en landschap(sbeleving)
De gemeente Sliedrecht wil een aantrekkelijke gemeente zijn, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Sliedrecht
heeft een compact stedelijk gebied, waarin relatief veel mensen wonen en werken. De uitdaging ligt er in dat het
landschap (groen en water) binnen deze compacte kern, een zo hoog mogelijke kwaliteit en gebruiks- en
belevingswaarde heeft.
Sliedrecht Buiten wordt een aantrekkelijk recreatiegebied die voor alle inwoners toegankelijk is. Binnen het gebied
worden vele vormen van recreatie gecombineerd binnen een landschappelijk ingericht gebied met veel groen en water.
De inrichting sluit aan op de historische landschappelijke structuur en versterkt de aanwezige biodiversiteit in het
buitengebied.

4.5.2 Welstandsnota Sliedrecht 2011
De Welstandsnota Sliedrecht is vastgesteld in 2011 en in 2013 herzien en gewijzigd. Toezicht op de welstand middels
deze nota heeft als voornaamste doel, voorkomen dat bouwwerken de openbare ruimte ontsieren. Bij iedere aanvraag
voor een vergunning wordt bekeken of de plannen voldoen aan redelijke eisen van welstand, wat inhoudt dat de
plaatsing en het uiterlijk van het beoogde bouwwerk wordt beoordeeld.
Per deelgebied in de gemeente is een aantal criteria met betrekking tot de landschappelijke kenmerken en de detaillering
en het materiaal- en kleurgebruik van de gebouwen opgenomen.
Voor het plangebied is het welstandsniveau 'gewoon' van toepassing. Voor het buitengebied is opgenomen dat het
beleid is gericht op het behoud van het karakteristieke profiel van de lintwegen en de cultuurhistorische bebouwing en het
inperken van grote oppervlakken verharding.
Bij de ontwikkeling van Sliedrecht Buiten blijft het karakteristieke profiel van de Kweldamweg behouden. Voor de TOP en
de sportverenigingen zijn wel nieuwe parkeerterreinen nodig, maar deze zullen in halfverharding worden uitgevoerd en
omzoomd worden met groen.

4.5.3 Groenbeleidsplan Sliedrecht 2015
Op 31 maart 2015 heeft de gemeenteraad het Groenbeleidsplan 2015 vastgesteld. Met dit beleid zijn regels opgesteld
voor goed beheer van het bestaande groen en waar mogelijk versterking ervan. Daarnaast dient bij het opstellen van
nieuwe of wijzigingen van bestaande bestemmingsplannen, in het bijzonder bij uit- en inbreidingsplannen, het
groenbeleidsplan medebepalend zijn voor de ruimte die wordt gereserveerd voor structureel openbaar groen. In de
bestemmingsplannen wordt de toepassing van dit beleidsplan aangegeven. Door middel van een groenparagraaf krijgt
groen een prominente plek binnen het ontwerp bestemmingsplan bij nieuwe projecten.
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In onderstaand figuur is een uitsnede van de groenstructuur kaart opgenomen. Hieruit valt op te maken Sliedrecht Buiten
grenst aan een gebied dat is aangewezen als overig grootschalig groen, het gaat hier om het talud van de provinciale
weg en de naastgelegen percelen aan de westzijde. Het overig grootschalig groen is niet uitgewerkt in het
groenbeleidsplan. Het plangebied zelf maakt geen onderdeel uit van de groenstructuur.
Het aspect groen in relatie tot het planvoornemen is nader toegelicht in paragraaf 3.4.

Figuur: Uitsnede groenstructuurkaart

4.5.4 Parkeernota Sliedrecht
In december 2015 is de Parkeernota 2016 Sliedrecht vastgesteld. Door middel van deze nota wordt voorzien in actuele
en eenduidige parkeernormen voor geheel Sliedrecht. Dit is noodzakelijk om de leefbaarheid en de bereikbaarheid te
kunnen blijven waarborgen.
De parkeernormen in deze nota hebben betrekking op nieuw-/verbouwplannen en functie- of gebruikswijzigingen. In
bestemmingsplannen wordt na inwerkingtreding van deze nota aangegeven dat voldaan moet worden aan de
parkeernormen van de gemeente.
In de onderstaande tabel zijn de parkeernormen opgenomen die in acht moeten worden gehouden bij het realiseren van
het planvoornemen. Het aspect parkeren in relatie tot het planvoornemen is nader toegelicht in subparagraaf 3.3.4.
Norm
Eenheid
Aandeel bezoek
Café / Bar / cafetaria (per 100m2 bvo)
6
per 100 m2
90%
Sportveld
20
per ha netto terrein
95%
Tabel: Parkeernormen van toepassing voor het plangebied
In de Parapluherziening Parkeernormen is geborgd dat voor het gehele gemeentelijk grondgebied een eenduidige
parkeerregeling geldt. In dit parapluplan is bepaald dat er voldaan moet worden aan de Parkeernormennota 2016, of als
het beleid wordt gewijzigd dient er rekening gehouden te worden met deze wijziging.

4.5.5 Stedelijk Waterplan Sliedrecht
Het waterschap Rivierenland heeft samen met de gemeente Sliedrecht een stedelijk waterplan voor Sliedrecht opgesteld.
In het waterplan kijken beide overheden vooral naar de waterkwaliteit, de hoeveelheid water in natte én in droge
perioden en de wijze waarop het water wordt onderhouden. Hiervoor hebben de verschillende vijvers, sloten en
plassen in Sliedrecht een specifieke gebruiksfunctie gekregen.
In het waterplan is een pakket aan maatregelen beschreven. De meeste maatregelen zijn uitgevoerd in de periode
2005-2010. Nu resteert nog een wateropgave van circa 8 hectare voor de gehele gemeente Sliedrecht.
Voor het voorkomen van wateroverlast is het belangrijk dat er in Sliedrecht nog meer open water (waterberging) wordt
aangelegd voor het bestaande stedelijk gebied.
In de 'Notitie Recreatief Knooppunt Sliedrecht' uit 2016 is het realiseren van nieuw wateroppervlakte van 4 hectare als
uitgangspunt opgenomen. Deze 4 hectare bestaat uit;
14.500 m2, als zijnde compensatie voor het verhard oppervlak van de inrichting RKS (Sliedrecht Buiten)
2063 m2, watercompensatie ten gevolge van de uitbreiding van Groenbedrijf Verheij;
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23.500 m2, is compensatie voor de (nog opnieuw te berekenen) wateropgaaf vanuit het stedelijk gebied van
Sliedrecht.
In het ontwerp van Sliedrecht Buiten is de watercompensatie voor het verhard oppervlak in het sport-natuurcluster
opgelost (14.500 m2), zie hiervoor de berekening in paragraaf 5.3.
De rest van de wateropgave voor de gemeente Sliedrecht wordt in het naastgelegen agrarisch gebied gecompenseerd
en maakt geen onderdeel uit van het plangebied en bestemmingsplan Sliedrecht Buiten.

4.5.6 Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2018
De gemeenteraad is verplicht een rioleringsplan vast te stellen voor een periode die door de raad wordt bepaald. In het
Gemeentelijk Rioleringsplan, vastgesteld in 2012, wordt een integrale visie gegeven op het gebied van afvalwater,
afstromend hemelwater en grondwater, die leidend is voor de strategie van de gemeente.
De gewenste situatie bij nieuwbouw is als volgt omschreven in het Gemeentelijke Rioleringsplan: in geval van
ontwikkeling van nieuwe gebieden zal geen schoon hemelwater op het vuilwaterriool worden toegestaan.

4.5.7 Conclusie
Het voorliggende bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van sport- en recreatiefuncties mogelijk in het plangebied. Dit
planvoornemen is niet in strijd met de structuurvisie.
In het kader van het welstandsbeleid van de gemeente mogen de nieuwe bouwwerken in het plangebied niet in strijd zijn
met de welstandsnota.
Binnen Sliedrecht Buiten wordt voldoende water gerealiseerd voor de compensatie voor het verhard oppervlak van de
inrichting van Sliedrecht Buiten, de uitbreiding van Groenbedrijf Verheij en de wateropgaaf vanuit het stedelijk gebied
Sliedrecht, zoals opgenomen in het Stedelijk Waterplan van Sliedrecht.
In Hoofdstuk 3 Planbeschrijving zijn de aspecten parkeren en groen in relatie tot het planvoornemen nader toegelicht.
Voor het aspect riolering wordt het gemeentelijke rioleringsbeleid in acht genomen bij het realiseren van nieuwbouw in
het plangebied.
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Hoofdstuk 5

Omgevingsaspecten

5.1 Archeologie
Het door de provincie aangewezen gebied met een hoge archeologische waarde is aan de zuidkant van het plangebied
gelegen en beschermd middels een dubbelbestemming. Dit gebied is deels binnen het plangebied van het voorliggende
bestemmingsplan en deels in het bestemmingsplangebied van Stationspark 3 gelegen.

5.1.1 Onderzoek
Het terrein is meerdere keren onderzocht en er blijken verspoelde/afgespoelde resten van mesolithische-neolithische
bewoning op een donk/rivierduin aanwezig te zijn. De bewoning op de top van de donk zelf ligt naar verwachting
precies onder de spoordijk. De nu bekende vondsten zijn van deze top afgespoeld en dus verplaatst (niet meer op hun
oorspronkelijke plek). Deze afgespoelde vondsten zijn tijdens booronderzoeken gedaan op een diepte vanaf 5,5 meter
beneden maaiveld. De begrenzing van het archeologisch terrein is al eens aangepast (verkleind), maar het is onduidelijk
gebleven hoe groot de daarin aanwezige archeologische vindplaats/bewoning daadwerkelijk is.
Ter bescherming van de archeologische waarden is er in beide plangebieden een archeologische dubbelbestemming
opgenomen.
In dit betreffende geval is de provincie Zuid Holland bevoegd gezag wat betreft archeologie aangezien het hier een
terrein van provinciaal archeologisch belang betreft.
In artikel 2.4.4 (lid 5) in de Verordening Ruimte is vastgelegd dat in de gebieden met een hoge archeologische
verwachting geldt dat een archeologisch onderzoek nodig is bij werken of werkzaamheden met een oppervlakte van
meer dan 100 m2 waarbij de bodem tot meer dan 30 centimeter onder het maaiveld wordt geroerd.
In het plangebied moet archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden als werken of werkzaamheden de vrijgestelde
diepte van 30cm als het vrijgestelde oppervlak van 100m2 overschrijden. Een onderzoek moet voldoen aan de eisen die
de provincie Zuid-Holland hier aan stelt.
Het bevoegd gezag mag en kan hier (onderbouwd) van afwijken. Dit moet dan bij de provincie aangevraagd worden.

5.1.2 Conclusie
In het voorliggende bestemmingsplan wordt de dubbelbestemming uit het vigerende bestemmingsplan opgenomen.
Indien er bouwwerkzaamheden zijn voorzien in het gebied waar deze dubbelbestemming geldt moet er in het kader van
de omgevingsvergunning archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.

5.2 Ecologie
Adviesbureau Mertens heeft een quickscan planten- en diersoorten uitgevoerd ter plaatse van het plangebied. In dit
onderzoek is ook het bestemmingsplangebied van Stationspark 3 meegenomen. Alleen de resultaten aangaande het
plangebied van voorliggend bestemmingsplan worden besproken in deze paragraaf. Het onderzoek (d.d. november
2017) is als Bijlage 1 toegevoegd.

5.2.1 Onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat;
de aanwezigheid van beschermde plantensoorten is uitgesloten;
de aanwezigheid van verblijfplaatsen, vliegroutes en migratieroutes voor vleermuizen wordt uitgesloten. Ook
negatieve effecten op de foerageermogelijkheden van vleermuizen wordt uitgesloten omdat het plangebied qua
vorm niet veranderd, gelet op de foerageermogelijkheden van vleermuizen;
de aanwezigheid van internationaal beschermde overige zoogdieren uitgesloten is;
mogelijk het zeldzame overige zoogdier hermelijn in lage dichtheid voorkomt. Indien deze soort voorkomt dan wordt
hermelijn nadelig beïnvloedt door de plannen;
in de directe nabijheid van het plangebied zijn geschikte (potentiële) nestlocaties aangetroffen voor vogels met vaste
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rust- en verblijfplaatsen. Steenuil kan voorkomen in de agrarische bebouwing direct rond het plangebied en
foerageren in het plangebied. Met de realisatie van de plannen gaat het leefgebied van de steenuil verloren;
in het plangebied geen geschikt leefgebied is voor vissen, amfibieën en reptielen.

5.2.2 Conclusie
In verband met het de aanwezigheid van algemene broedvogels is het van belang om het bouwrijp maken van het
gebied buiten het broedseizoen uit te voeren of te werken op een manier dat vogels niet tot broeden komen
(vogelverschrikkers gebruiken).
In het plangebied van Sliedrecht Buiten foerageren en vliegen vleermuizen in lage dichtheid. Gedurende en na realisatie
van de plannen kunnen deze soorten er blijven foerageren en vliegen. Effecten op vleermuizen in dit deelgebied worden
derhalve uitgesloten. Er zijn daarnaast algemene nationaal beschermde zoogdieren en amfibieën aanwezig in beide
deelgebieden. Voor deze algemene soorten bestaat een algemene vrijstelling in provincie Zuid-Holland.
Het voorkomen en negatieve effecten op hermelijn en steenuil kan voor het deelgebied Sliedrecht Buiten niet worden
uitgesloten. Op grond hiervan is een gerichte veldinventarisatie van belang om eventuele effecten en maatregelen op
een adequate manier in te kunnen schatten. Pas na afronding van deze inventarisatie kan worden bepaald of
verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden overtreden en of ontheffing van de Wet natuurbescherming
is vereist. Dit onderzoek wordt uitgevoerd.

5.3 Water
De watercompensatie voor de toename van het verhard oppervlak in het sport-natuurcluster Sliedrecht Buiten moet
binnen het eigen plangebied van Sliedrecht Buiten worden opgelost .
Op basis van het stedenbouwkundig plan voor Sliedrecht Buiten is de toename van de verharding bepaald. In deze
paragraaf wordt toegelicht hoeveel watercompensatie er benodigd is en hoeveel watercompensatie er gerealiseerd
wordt in het plangebied. Het beleid van het waterschap en de legger water is beschreven in paragraaf 4.4.

5.3.1 Onderzoek
Het waterschap heeft eisen gesteld aan de hoeveelheid water dat gecompenseerd dient te worden in geval van een
ruimtelijke ontwikkeling;
De toename van verharding dient voor 23% gecompenseerd te worden
Het dempen van een watergang dient voor 100% gecompenseerd te worden
De toename van halfverharding/kunstgras dient voor 11,5% gecompenseerd te worden.
In paragraaf 2.2 is het aspect water in relatie tot het planvoornemen beschreven. Voor de realisatie van Sliedrecht Buiten
worden enkele bestaande sloten gedempt, worden er twee gebouwen opgericht, voor de voetbalvereniging en voor de
horeca bij de TOP en wordt er verharding aangelegd. Het wandelpad en de parkeerplaatsen worden in halfverharding
aangelegd, hiervoor is en watercompensatie van 11,5% vereist. Ook voor kunstgrasvelden is een watercompensatie
van 11,5% benodigd.
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Figuur: Watergangen plangebied
In de onderstaande tabel is de compensatie in m2 ten gevolge van de toename van de (half)verharding en de te dempen
sloten opgenomen.

kunstgras en wandelpad weide
parkeren
voetpad, terras, bebouwing
te dempen sloot
totaal

benodigde compensatie in %
11,5
11,5
23
100
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te realiseren wateroppervlak in m2
3099
1017
2189
3314
9619
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In totaal moet er in het plangebied 9.619 m2 aan wateroppervlak worden gerealiseerd. In het stedenbouwkundig plan
voor Sliedrecht Buiten is een wateroppervlak van 15.767 m2 opgenomen. Dit betekent dat er ruim voldoende water
wordt gerealiseerd om de toename van het verhard oppervlak en de te dempen sloot te compenseren.
Ook voldoet dit aan het benoemde wateroppervlak van 14.500 m2 in het Stedelijk Waterplan Sliedrecht voor compensatie
voor nieuw verhard oppervlak van Sliedrecht Buiten (zie paragraaf 4.5.5).

5.3.2 Conclusie
Er wordt voldoende watercompensatie gerealiseerd in het plangebied. Het aspect water levert geen belemmeringen op
voor het planvoornemen.

5.4 Bodem
BK ingenieurs heeft een bodemonderzoek uitgevoerd voor het voorliggende bestemmingsplan. In dit onderzoek is ook
het bestemmingsplangebied van Stationspark 3 meegenomen.
Alleen de resultaten aangaande het plangebied van het voorliggende bestemmingsplan worden besproken in deze
paragraaf. Het onderzoek (d.d. 24 oktober 2017) is als Bijlage 2 toegevoegd.

5.4.1 Onderzoek
In het plangebied is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd met als doel het vaststellen van de huidige
milieuhygiënische bodemkwaliteit.

5.4.2 Conclusie
De grond in het plangebied voldoet in hoofdlijnen aan de bodemkwaliteitsklasse 'achtergrondwaarde', met plaatselijk
klasse 'wonen' of 'industrie'. Er zijn geen tot licht verhoogde gehaltes voor enkele metalen, PCB en/of PAK in de grond
aangetroffen. Daarnaast zijn licht verhoogde gehaltes voor xylenen, arseen en/of chroom in het grondwater
aangetroffen. De gestelde hypothese 'onverdacht' voor de keuze van de onderzoekstrategie voor het
landbodemonderzoek is formeel niet juist gebleken.
Aanbevelingen
Op basis van de onderzoeksresultaten en de historische informatie wordt voor een aantal deellocaties aanvullend /nader
bodemonderzoek geadviseerd. Dat onderzoek zal plaatsvinden in het kader van de aanvraag van een
aanlegvergunning en/of omgevingsvergunning. Het aanvullend/nader onderzoek is tevens nodig ten behoeve van
voorgenomen grondverzet op de locatie.

5.5 Geluid
Het plangebied voorziet niet in de bouw van nieuwe geluidsgevoelige objecten. Het uitvoeren van een uitgebreid
akoestisch onderzoek en het vaststellen van een hogere grenswaarde is daarom niet aan de orde. Wel is er onderzoek
uitgevoerd voor de geluidsbelasting van Sliedrecht Buiten op de omliggende woningen.
Het akoestisch rapport is opgenomen als Bijlage 3.

5.5.1 Onderzoek
De uitgangspunten voor het akoestisch onderzoek zijn gebaseerd op de gegevens van de gemeente Sliedrecht. Voor
het geluidsonderzoek zijn dezelfde verkeerscijfers gehanteerd die voor het luchtonderzoek zijn gehanteerd.
Berekeningen zijn uitgevoerd met Standaardrekenmethode 2 uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Als
uitgangspunt is het omgevingsmodel gebruikt dat is opgesteld in het kader van het project geluidsbelastingkaarten.
Voor de bestaande verkeersintensiteit op de beschouwde wegen is uitgegaan van de Regionale VerkeersMilieuKaart
Drechtsteden prognosejaar 2028.
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Resultaten
In de hierna opgenomen tabel zijn de berekeningsresultaten gepresenteerd.
Adres
Geluidsbelasting [dB]
Zonder plan
Met plan
Effect
Beyerinckstraat 1
64,43
64,48
0,05
Buitendams 508
60,19
60,47
0,28
Calandstraat 1
64,23
64,29
0,06
Kweldamseweg 10
54,54
55,15
0,61
Kweldamseweg 2
53,94
54,48
0,54
Kweldamseweg 2
54,19
54,71
0,52
Stationsweg 233
64,20
64,40
0,20
Tabel: Resultaten planeffect geluid Sliedrecht Buiten
Uit de resultaten blijkt dat de geluidstoename op de bestaande woningen naar boven afgerond maximaal 1 dB bedraagt.
De hoogste toename is berekend op de woningen langs de Kweldamweg. Alhoewel de verkeerstoename langs deze
weg relatief gering is, is door de relatief lage verkeersintensiteit zonder plan toch sprake van de hoogste geluidstoename.
Omdat de toename lager is dan 1,5 dB is er geen sprake van een significante geluidstoename.
De omgeving van Sliedrecht Buiten is aan te merken als rustig buitengebied. In de VNG handreiking Bedrijven en
milieuzonering is voor een veldsportcomplex (categorie 3.1) een richtafstand van 50 m (geluid) opgenomen, vanaf de
rand van de inrichting tot de dichtstbijzijnde woning. Omdat binnen deze afstand geen geluidsgevoelige bestemmingen
zoals woningen aanwezig zijn, is ook geen hinder te verwachten. De autoparkeerterreinen in het noordelijke deel van
het plan worden aangemerkt als milieucategorie 2 en hebben een richtafstand van 30 m. Omdat ook binnen deze afstand
geen geluidsgevoelige bestemmingen zijn gelegen is ook vormt de ligging van deze autoparkeerterreinen geen
aandachtspunt.

5.5.2 Conclusie
De conclusie ten aanzien van het aspect geluid is dat er ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking van het plan
geen significante toename van de geluidsbelasting op de omliggende woningen is te verwachten.

5.6 Verkeer en parkeren
Een onderzoek naar verkeer en parkeren wordt uitgevoerd en na afronding wordt deze toegevoegd aan het ontwerp
bestemmingsplan.

5.7 Luchtkwaliteit
Het onderzoek naar luchtkwaliteit wordt uitgevoerd en na afronding wordt deze toegevoegd aan het ontwerp
bestemmingsplan.

5.8 Externe veiligheid
Het plangebied is gelegen aan de Betuweroute en er loopt een hogedruk gasleiding door het gebied. Deze twee functies
hebben invloed op de externe veiligheid van de locatie. Daarom is voor het bestemmingsplan het aspect externe
veiligheid onderzocht. Het onderzoek is als bijlage x toegevoegd.

5.8.1 Onderzoek
Ten behoeve van de opstelling van het rapport zijn risicoanalyses uitgevoerd voor de Betuweroute en de
aardgastransportleidingen.
Plaatsgebonden risicocontour vervoer van gevaarlijke stoffen over de Betuwelijn
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De PR = 10-6/jaar ligt voor de Betuweroute op 30 meter uit het hart van de spoorweg. Binnen deze contour zijn in het
plangebied geen kwetsbare objecten aanwezig of geprojecteerd. In het plangebied wordt voor deze spoorweg daarmee
voldaan aan de grenswaarde van het plaatsgebonden risico. Binnen deze contour zijn in het plangebied wel beperkt
kwetsbare objecten (recreatie) geprojecteerd. In het plangebied wordt voor deze spoorweg daarmee niet voldaan aan
de richtwaarde voor het plaatsgebonden risico. Het betreft hier echter extensieve buitenrecreatie met een zeer geringe
populatie en deze vormt daarmee geen belemmering voor de planontwikkeling.
Plaatsgebonden risico van het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen
De PR = 10-6/jaar ligt voor beide gasleidingen op de leiding zelf (contour van 0 meter). Het plaatsgebonden risico van de
buisleidingen vormen daarmee geen knelpunt voor het plan.
Groepsrisico's
Gelet op de regelgeving zijn voor het groepsrisico twee zaken van belang, te weten:
De hoogte van het groepsrisico ten opzichte van de oriëntatiewaarde.
De toename van het groepsrisico als gevolg van een omgevings- of vervoersplan.
Zij bepalen de inhoud en mate van de verantwoording van het groepsrisico in het onderzoeksgebied en de hiertoe
noodzakelijke te nemen planmaatregelen.
Het groepsrisico ten gevolge van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Betuweroute
Het groepsrisico neemt ten gevolge van het plan toe van 0,149 naar 0,154 van de oriëntatiewaarde bij 98 slachtoffers.
Omdat het groepsrisico met minder dan 10% toeneemt kan worden volstaan met een beperkte verantwoording van het
groepsrisico (bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid).
Het groepsrisico ten gevolge van de aardgastransportleidingen
Het groepsrisico ten gevolge van het vervoer van gevaarlijke stoffen door de aardgastransportleidingen neemt niet
significant toe ten gevolge van het plan. Omdat het groepsrisico met minder dan 10% toeneemt kan worden volstaan met
een beperkte verantwoording van het groepsrisico (bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid).
Het groepsrisico ten gevolge van de aardgastransportleidingen
Er is, conform de leidraad Risico-inventarisatie versie 6.1, sprake van een effectafstand 1% letaal van 90 meter. Deze
effectafstand valt slechts over zeer klein gedeelte van het plangebied dat is bestemd voor extensieve buitenrecreatie met
een zeer geringe populatie. De aardgastransportleiding vormt daarmee geen belemmering voor de planontwikkeling.
Plasbrandaandachtsgebieden
Voor de Betuweroute gelden zogenaamde plasbrandaandachtsgebieden (30 meter aan weerszijden van het spoor). De
plasbrandaandachtsgebieden reiken niet tot over het plangebied en vormen daarmee geen belemmering voor het plan.

5.8.2 Conclusie
In de buurt van het plangebied ligt een aantal risicobronnen. De 10-6-contouren van deze risicobronnen reiken geen van
alle over het plangebied. De groepsrisico's van deze bronnen worden slechts in een zeer geringe mate verhoogd door
het plan. Het aspect externe veiligheid vormt daarmee geen belemmering voor het plan. Het onderzoek wordt
voorgelegd aan de veiligheidsregio. Het advies van de veiligheidsregio wordt na ontvangst in deze paragraaf verwerkt.

5.9 Bedrijven- en milieuzonering
Het onderzoek naar bedrijven- en milieuzonering wordt uitgevoerd en na afronding wordt deze toegevoegd aan het
ontwerp bestemmingsplan.
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5.10 Kabels en leidingen
De toelichting van dit onderdeel wordt in het ontwerp bestemmingsplan opgenomen.

5.11 M.e.r. beoordeling
De m.e.r. beoordeling wordt opgesteld en na afronding wordt deze toegevoegd aan het ontwerp bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 6

Juridische Planbeschrijving

6.1 Planvorm
De gewenste flexibiliteit voor de invulling van de locatie vraagt om een globaal bestemmingsplan. Voor Sliedrecht Buiten
wordt door de toepassing van verschillende bestemmingen gezorgd voor een scheiding tussen de voorziene functies.
Voor de locatie waar sport is voorzien is alleen de bestemming 'Sport' opgenomen. Ditzelfde is van toepassing voor de
functies verkeer, natuur, water, recreatie en agrarisch.
Het bestemmingsplan bestaat, naast deze toelichting, uit een verbeelding en regels.

6.2 Systematiek bestemmingen
6.2.1 Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. In Artikel 1 zijn de begrippen opgenomen die van belang zijn voor de
toepassing van de regels. Artikel 2 betreft de wijze van meten, waarin is aangegeven hoe bij de toepassing van de
bestemmingsregels wordt gemeten.

6.2.2 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Hoofdstuk 2 bevat de regels voor de bestemmingen. In dit hoofdstuk zijn per bestemming regels opgenomen voor het
toegestane gebruik en de toegestane bebouwing van de gronden. In het navolgende wordt nader ingegaan op de
bestemmingen die voorkomen binnen het plangebied.
Artikel 3 Natuur
De gronden met de bestemming 'Natuur' zijn bestemd voor het behoud, herstel en ontwikkeling van ter plaatse
voorkomende dan wel daaraan eigen natuur- en landschapswaarden en een sportveld ter plaatse van de aanduiding
'sportveld' ten behoeve van niet gemotoriseerde sport. Op of in de gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, worden gebouwd ten dienste van de bestemming. In de regels zijn nadere voorwaarden gegeven
voor de bouw van bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Ook is een omgevingsvergunningstelsel voor het uitvoeren
van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden opgenomen.
Artikel 4 Recreatie
De gronden met de bestemming 'Recreatie' zijn bestemd voor dagrecreatie. Op of in de gronden mogen uitsluitend
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten dienste van de bestemming. In de regels zijn nadere
voorwaarden gegeven voor de bouw van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
Artikel 5 Sport - Veldsport
De gronden met de bestemming 'Sport - Veldsport' zijn bestemd voor het uitoefenen van sportactiviteiten in de vorm van
veldsport. Er is één bouwvlak aanwezig voor de bouw van de kantine. Op deze gronden mogen daarnaast
bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd. Tevens is de aanduiding 'specifieke vorm van sport veldverlichting' opgenomen. Uitsluitend ter plaatse van deze aanduiding zijn lichtmasten toegestaan. Aan de lichtmasten is
ook een voorwaardelijke verplichting gekoppeld, waarin is bepaald dat het plaatsen van lichtmasten alleen is toegestaan,
wanneer door middel van een lichtplan wordt aangetoond dat wordt voldaan aan de richtlijnen van de Nederlandse
stichting voor verlichtingskunde. Tot slot zijn in de regels nadere voorwaarden voor de bouw van bouwwerken, geen
gebouwen zijnde opgenomen.
Artikel 6 Verkeer
De gronden met de bestemming 'Verkeer' zijn bestemd voor wegen met hoofdzakelijk verkeersfunctie. Uitsluitend ter
plaatse van de aanduiding 'horeca' mag een gebouw ten behoeve van horecavoorzieningen gebouwd worden.
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Daarnaast zijn bijbehorende voorzieningen, zoals voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, groen
en water toegestaan. Op of in de gronden mogen ook bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten
dienste van de bestemming. In de regels zijn nadere voorwaarden gegeven voor de bouw van bouwwerken, geen
gebouwen zijnde.
Artikel 7 Water - Water en Groen
De gronden met de bestemming 'Water - Water en Groen' zijn bestemd voor waterlopen en waterpartijen, voorzieningen
ten behoeve van de waterhuishouding, waterafvoer en waterberging, waaronder bruggen, duikers, sluizen, inlaten en
gemalen en bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals groenvoorzieningen en nutsvoorzieningen. Op of in de
gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten dienste van de bestemming. In
de regels zijn nadere voorwaarden gegeven voor de bouw van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
Artikel 8 Leiding - Gas
De gronden met de bestemming 'Leiding - Gas' zijn mede bestemd voor de aanleg, het herstel en de instandhouding van
een gasleiding. De dubbelbestemming bevat een bouwverbod met afwijkingsmogelijkheid en een
omgevingsvergunningenstelsel voor werken en werkzaamheden. Een omgevingsvergunning kan uitsluitend worden
verleend na schriftelijk advies van de leidingbeheerder. Tot slot is een omgevingsvergunningenstelsel voor het uitvoeren
van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden opgenomen.
Artikel 9 Waarde - Archeologie
De gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' zijn mede bestemd voor behoud van de verwachte
archeologische waarden en de bij de bestemming behorende voorzieningen. De dubbelbestemming bevat een
bouwverbod met afwijkingsmogelijkheid en een omgevingsvergunningenstelsel voor werken en werkzaamheden. Een
omgevingsvergunning kan uitsluitend worden verleend na schriftelijk advies van de leidingbeheerder. Ook is een
omgevingsvergunningstelsel voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
opgenomen. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie'
te wijzigen. De wijzigingsbevoegdheid kan alleen worden toegepast onder een aantal voorwaarden.

6.2.3 Hoofdstuk 3 Algemene regels
Hoofdstuk 3 bevat algemene regels. Het betreft regels die voor het hele plangebied of voor verschillende bestemmingen
van toepassing zijn. In dit hoofdstuk zijn onder andere de anti-dubbeltelregel, algemene bouw- en gebruiksregels,
algemene afwijkingsregels en algemene wijzigingsregels opgenomen. Ook is er een schuifmogelijkheid opgenomen ten
aanzien van de bestemmingen Natuur en Recreatie, hierbij is bepaald, dat de oppervlakae hetzelfde moet blijven. Tot
slot is er een voorrangsregeling voor de dubbelbestemmingen opgenomen.

6.2.4 Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
Hoofdstuk 4 bevat twee artikelen. In het eerste artikel is het overgangsrecht opgenomen, zoals dat ingevolge het Besluit
ruimtelijke ordening is voorgeschreven. Het tweede artikel bevat de slotregel. In de slotregel is aangegeven hoe de
regels kunnen worden aangehaald.
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Hoofdstuk 7

Uitvoerbaarheid

7.1 Economische uitvoerbaarheid
Bij ontwikkelingen die middels het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt, is het noodzakelijk aan te tonen in
hoeverre de beoogde plannen financieel haalbaar zijn en wie de risicodragende partij is. In dit kader is in afdeling 6.4
Wro bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan moet vaststellen, indien een bij algemene maatregel van bestuur
aangewezen, bouwplan is voorgenomen. Hiervan kan worden afgeweken indien de plankosten anderzijds zijn
verzekerd.
Er wordt een exploitatieplan opgesteld en vervolgens vastgesteld alvorens het bestemmingsplan wordt vastgesteld.

7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
In deze paragraaf worden de resultaten van de inspraakprocedures en het overleg ex artikel 3.1.1 Bro behandeld.

7.2.1 Inspraak
Het voorontwerp bestemmingsplan wordt op grond van de gemeentelijke inspraakverordening ter inzage gelegd. Het is
voor één ieder mogelijk om een inspraakreactie in te dienen. In een separate notitie worden de inspraakreacties
samengevat en voorzien van beantwoording.

7.2.2 Overleg ex artikel 3.1.1. Bro
Het voorontwerp bestemmingsplan wordt in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening
naar meerdere instanties toegezonden.

7.2.3 Zienswijzen
Nadat de voorontwerp fase is afgerond zal het ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd.
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