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1 Aanleiding 
Bax & Van Kranenburg Beheer bv  heeft plannen voor de realisatie van nieuwe woningen aan de 
weg Polderzicht te Aalburg. Het plangebied betreft de kadastrale percelen gemeente Aalburg, 
sectie f, nummer 3957 en 3718. Binnen deze percelen worden acht nieuwe woningen, voorzien 
van bijgebouwen, gebouwd, wordt een toegangsweg voor de woningen aangelegd en wordt een 
bestaande watergang verlegd.  
 
In het kader van deze plannen dient te worden beschouwd of er mogelijk knelpunten kunnen 
ontstaan met de groene wet- en regelgeving. In deze memo is nagegaan of op het plangebied 
en/of de directe omgeving gebiedsbescherming van toepassing is. Vervolgens is nagegaan of de 
voorgenomen ingrepen kunnen leiden tot negatieve effecten op beschermde gebieden.  

2   Gebiedsbescherming 
Om vast te stellen of binnen of nabij het plangebied beschermde gebieden gelegen zijn, is de 
gebiedsbescherming volgens de Natuurbeschermingswet 1998 en de gebiedsbescherming 
volgens de Verordening Ruimte van de Provincie Noord-Brabant geraadpleegd. 

2.1   Natuurbeschermingswet 1998 
De Natuurbeschermingswet 1998 richt zich op beheer, herstel en bescherming van de 
Natura2000-gebieden (Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden). Ter bescherming van de 
natuurwaarden waarvoor de verschillende Natura2000-gebieden zijn aangewezen, mogen 
projecten die de kwaliteit van de habitattypen kunnen verslechteren of die een verstorend 
effect hebben op soorten, niet worden uitgevoerd zonder een vergunning. Hierbij is van belang 
dat de Natuurbeschermingswet 1998 een zogenaamde ‘externe werking' kent. Dit houdt in, dat 
ook projecten buiten beschermde gebieden vergunningplichtig kunnen zijn, wanneer zij een 
negatief effect hebben op het beschermde gebied.  
 
Het plangebied Polderzicht is niet aangewezen als Natura2000-gebied. Het meest nabij gelegen 
beschermde gebied betreft het deelgebied Pompveld van het Natura2000-gebied Loevestein, 
Pompveld & Kornsche Boezem (zie afbeelding 1 op de volgende pagina). De afstand tussen dit 
deelgebied en het plangebied bedraagt circa 5 km.  
 
Nieuwbouwplannen buiten Natura2000-gebieden kunnen in beginsel leiden tot effecten op 
dergelijke gebieden, bijvoorbeeld bij een verwachte toename van het aantal recreanten binnen 
beschermde gebieden als gevolg van de stijging van het inwoneraantal in de omgeving. Ook 
kunnen nieuwbouwplannen een verkeersaantrekkende werking hebben, wat onder andere kan 
leiden tot een hogere stikstofdepositie op Natura2000-gebieden. Gezien de relatief grote 
onderlinge afstand tussen het onderhavige plangebied en het Natura2000-gebied Loevestein, 
Pompveld & Kornsche Boezem en de relatieve kleinschaligheid van het nieuwbouwplan, zijn 
negatieve effecten als gevolg van externe werking in dit geval echter niet te verwachten. 
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Afbeelding 1: Ligging van het deelgebied Pompveld (geel) van het Natura2000-gebied Loevestein, 
Pompveld & Kornsche Boezem ten opzichte van het plangebied Polderzicht (rood omlijnd). 

2.2   Verordening Ruimte 
In de Verordening Ruimte van de provincie Noord-Brabant (2011) is de begrenzing van de 
Ecologische Hoofdstructuur opgenomen. Net als voor de Natura2000-gebieden is het ruimtelijk 
beleid voor de EHS erop gericht de wezenlijke kenmerken van de gebieden te ontwikkelen, 
herstellen en behouden. Derhalve is voor de EHS het ‘nee, tenzij'-regime ingevoerd. Volgens dit 
regime dient allereerst vastgesteld te worden of de geplande ingreep significant negatieve 
effecten heeft op de in het EHS-gebied aanwezige wezenlijke kenmerken en waarden. Wanneer 
dit zo is, geldt in principe dat de ingreep geen doorgang kan vinden. Uitzondering geldt alleen 
voor ingrepen waarbij sprake is van groot openbaar belang en waarbij geen alternatieven voor 
de plannen beschikbaar zijn. In dat geval dient compensatie van de aangetaste waarden plaats 
te vinden (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit et al., 2007). Regels inzake 
natuurcompensatie zijn eveneens vastgelegd in de Verordening Ruimte. 
Naast de EHS zijn in de Verordening Ruimte nog enkele andere gebiedscategorieën 
onderscheiden die enige vorm van bescherming genieten vanwege aanwezige natuurlijke 
waarden en/of ecologische doelstellingen. Het betreft onder andere de gebiedscategorie 
“zoekgebied ecologische verbindingszones” en de categorie “groenblauwe mantel”. 
 
Afbeelding 2 op de volgende pagina toont een uitsnede uit de kaart Natuur en Landschap (2012) 
van de Verordening Ruimte. Het plangebied Polderzicht is niet aangewezen als EHS, noch is één 
van de andere onderscheiden gebiedscategorieën die bescherming genieten vanwege natuur- 
en landschapswaarden, van toepassing op het plangebied. 
Ten oosten van Aalburg zijn op de  Afgedamde Maas en het Heusdensch Kanaal verschillende 
gebiedscategorieën van toepassing (zie afbeelding 2). De geplande woningbouw binnen 
plangebied Polderzicht, aan de westzijde van de kern Aalburg, vormt geen belemmering voor de 
aanwezige, dan wel te ontwikkelen natuur- en landschapswaarden ter plaatse van de 
Afgedamde Maas en het Heusdensch Kanaal.  

3   Conclusies 
Het plangebied Polderzicht is niet aangewezen als beschermd gebied krachtens de geldende 
groene wet- en regelgeving. Wel zijn in de omgeving van het plangebied beschermde gebieden 
gelegen. Het betreft zowel een Natura2000-gebied als provinciaal beschermde gebieden 
(Ecologische Hoofdstructuur en Ecologische Verbindingszone).  
 
Het voorgenomen nieuwbouwplan Polderzicht is relatief kleinschalig: het omvat slechts acht 
nieuw te bouwen woningen met bijgebouwen. Gecombineerd met de relatief grote afstand 
tussen het plangebied en het Natura2000-gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem 
(circa 5 km) en de ligging van de kern Aalburg tussen het plangebied en de provinciaal 
beschermde gebieden, kan geconcludeerd worden dat de voorgenomen nieuwbouw niet zal 
leiden tot negatieve effecten op beschermde gebieden. Vanuit de vigerende gebiedsbescherming 
bestaan derhalve geen belemmeringen voor het nieuwbouwplan en zijn geen vergunningen 
benodigd.  
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Afbeelding 2: Gebiedsbescherming in de omgeving van het plangebied (rood omlijnd) conform de 
Verordening Ruimte van de provincie Noord-Brabant.  

 
 


