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1 Aanleiding en plangebied

1.1 Aanleiding en doel

Bax en Kranenburg Beheer BV is voornemens om aan Polderzicht in de kern Wijk en
Aalburg, gemeente Aalburg, 8 vrijstaande woningen te realiseren. Op het beoogde
plangebied (afbeelding 1) is het vigerende bestemmingsplan Buitengebied, herziening
2009, van de gemeente Aalburg, vastgesteld op 29 april 2010, van toepassing. De geplande
ontwikkeling van 8 vrijstaande woningen past echter niet binnen dit bestemmingsplan.
Derhalve is voor de ontwikkeling van deze woningen voorliggende
bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.

1.2 Ligging plangebied

Het plangebied is gelegen in Wijk en Aalburg een kern binnen de gemeente Aalburg. De
gemeente Aalburg is gelegen binnen de provincie Noord-Brabant. De gemeente Aalburg
ligt tussen de Afgedamde Maas en de Bergsche Maas.

Wijk en Aalburg is gelegen in het landelijk gebied en wordt omringd door een
grootschalig polderlandschap.

Het plangebied is gelegen aan de rand van de bebouwde kom van Wijk en Aalburg en
vormt hiermee de overgang naar het landelijk gebied. Het plangebied, in onderstaande
afbeelding nader omkaderd (afbeelding 1).

Afbeelding 1: Globale ligging plangebied binnen de omgeving
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1.3 Vigerende bestemmingsplannen

De ter plaatse vigerende bestemmingsplannen zijn:
- Bestemmingsplan “Buitengebied, herziening 2009” welk is vastgesteld op 29 april

2010.
- "Dubbelbestemmingen en Gebiedsaanduidingen” gemeente Aalburg, vastgesteld

op 29 januari 2013.

Bestemmingsplan “Buitengebied, herziening 2009”
Onderstaand zijn de bepalingen opgenomen die betrekking hebben op de bestemming
“Agrarisch - gebied” die geldt voor het plangebied, zoals weergegeven in afbeelding 2.

Afbeelding 2: Uitsnede vigerend bestemmingsplan "Buitengebied, herziening 2009" gemeente Aalburg,
met daarin globale ligging plangebied.

Conclusie:
Het beoogde plangebied is gelegen binnen de bestemming “Agrarisch gebied”. Binnen de
bestemming “Agrarisch gebied” is het niet toegestaan woningen te ontwikkelingen,
anders dan woningen die ondergeschikt zijn aan agrarische bedrijvigheid. Voor de
geplande ontwikkeling is derhalve dan ook een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.

"Dubbelbestemmingen en Gebiedsaanduidingen”
Met het bestemmingsplan 'Dubbelbestemmingen en Gebiedsaanduidingen' (hierna
sectorplan) worden de diverse beleidsaspecten en juridisch regelingen samengevoegd en
in één plan geregeld voor de gehele gemeente. Dit sectorplan regelt de
dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen die naast de feitelijke
gebiedsbestemmingen (zoals wonen, groen, agrarisch) gelden. Denk hierbij aan
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archeologie, gas- en waterleidingen, molenbiotopen, veiligheidszones bij dijken,
bebouwingsvrije zones bij watergangen.

Bij nieuwe bestemmingsplannen zal ook het sectorplan van toepassing worden
verklaard. Zo hoeft er in die nieuwe bestemmingsplannen geen tijd gestoken te worden
in het overnemen van de inhoud uit voorliggend plan. Dit spaart kosten en de kans op
fouten tussen bestemmingsplannen wordt kleiner.

Voorliggend plangebied is deels gelegen binnen de dubbelbestemming “Waarde –
Archeologie”.

“Waarde - Archeologie”
De voor “Waarde - Archeologie” aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van de vastgestelde
en verwachte waarden

Conclusie
Ten behoeve van de ontwikkeling van voorliggend plan zal, binnen het gebied met een
archeologische verwachtingswaarde, moeten worden voldaan aan hetgeen is opgenomen
in de dubbelbestemming “Waarde - Archeologie”. Middels een archeologische onderzoek
moeten worden vastgesteld of er al dan niet sprake is van archeologische waarden.

1.4 Werkwijze en opzet

In deze toelichting worden achtereenvolgens verschillende aspecten met betrekking tot
de planvorming behandeld. Zo wordt in hoofdstuk 2 de huidige situatie in het plangebied
beschreven. De beleidskaders, welke van toepassing zijn op de beoogde ontwikkeling van
het plangebied staan weergegeven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 gaat in op diverse, voor
het plan relevante, planologische en milieutechnische aspecten. De juridische planopzet
is opgenomen in hoofdstuk 5. Deze toelichting wordt tenslotte afgesloten met een
hoofdstuk waarin wordt ingegaan op de economische, juridische en maatschappelijke
uitvoerbaarheid van het plan.
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2 Planbeschrijving

2.1 Historie

Wijk en Aalburg is een dorp binnen de gemeente Aalburg. Tot 1973 was Wijk en Aalburg
een zelfstandige gemeente. Wijk en Aalburg is op haar beurt ontstaan uit de
samenvoeging van de dorpen Wijk en Aalburg in 1814. Beide dorpen zijn zogenaamde
“beneden dorpen” behorende tot het land van Heusden, welke sedert 1357 deel uitmaakt
van het Graafschap Holland.

Afbeelding 3: Historische kaart 1874, globale ligging plangebied. (Bron: atlas).

Wijk en Aalburg is gelegen aan de afgedamde Maas en de Bergsche Maas. Deze
waterwegen boden kansen voor handel en vanaf 1851 voeren er regelmatig
handelsschepen richting Rotterdam en Gorinchem. Door het graven van de Bergsche
Maas in 1904 is Wijk en Aalburg in een enigszins geïsoleerde positie komen te liggen.

Afbeelding 4: Historische kaart 1936, globale ligging plangebied. (Bron: atlas).
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Wijk en Aalburg wordt omringd door een grootschalig polderlandschap. De belangrijkste
vormen van agrarische bedrijvigheid worden gevormd door veeteelt, gevolgd door
landbouw en tuinbouw.

Afbeelding 5: Historische kaart 1969, globale ligging plangebied. (Bron: atlas).

Door ruilverkaveling zijn er in de huidige situatie grote, soms blokvormige, percelen
ontstaan. Men kan echter nog wel de oorspronkelijke noord-zuid structuur van de
oorspronkelijke polders herkennen. In de afgelopen 4 decennia zijn de kernen Wijk en
Aalburg dusdanig gegroeid dat beide kernen qua bebouwing in elkaar overlopen. Het
huidige Wijk en Aalburg heeft circa 6.200 inwoners.

Afbeelding 6: Historische kaart 2000, globale ligging plangebied. (Bron: atlas).
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2.2 Ruimtelijke structuur

Het plangebied maakt deel uit van het grootschalige polderlandschap ten westen van het
dorp Wijk en Aalburg. Aan de oostzijde van het plangebied grenst het plangebied aan de
bebouwde kom van Wijk en Aalburg en vormt hiermee de overgang naar het landelijk
gebied (westzijde). Aan de noordzijde grenst het plangebied aan zogenaamde
bebouwingslint van de Veldstraat. De Veldstraat vormt historisch gezien een belangrijke
verbinding met het oorspronkelijke dorp Wijk. Ten zuiden van het plangebied bevinden
zich gronden welke in gebruik zijn ten behoeve van de land- en tuinbouw.

Afbeelding 7: Plangebied ten opzichte van de omgeving. (bron: Ruimtelijkeplannen.nl)

2.3 Programma en behoefte
In het plangebied “Polderzicht” zullen 8 vrijstaande woningen worden gerealiseerd.
Dit programma past binnen het woningbouwbeleid van de gemeente Aalburg en de
(provinciale) afspraken die in het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) zijn gemaakt. Op
grond van het beleid en de gemaakte afspraken omvat de woningbouwbehoefte per 1
januari 2014 voor de komende tien jaar circa 750 woningen. De woningbouwmatrix van
de gemeente Aalburg, per 1 januari 2014, is aangepast naar aanleiding van het RRO van
18 december 2013. Hierin is een woningbouwcapaciteit opgenomen voor de komende 10
jaar van circa 790 woningen, onderverdeeld in zachte plancapaciteit en harde
plancapaciteit.

De plannen in de zachte plancapaciteit zijn te verwachten plannen voor de komende 10
jaar die nog niet in ontwikkeling, onderhandeling of initiatieffase zijn. Dit zijn enkel de
plannen die wel verwacht gaan worden of in procedure zijn, maar waarin de gemeente
op dit moment nog geen invloed op heeft vanwege het gebrek aan grondposities of
vormen van samenwerkingsverbanden met initiatiefnemers. Er kan nog niet met
zekerheid gesteld worden dat deze aantallen worden gerealiseerd of in ontwikkeling
komen.
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De plannen in de harde plancapaciteiten betreffen plannen waarin met zekerheid, door
middel van anterieure overeenkomsten, gesteld kan worden dat de woningen binnen vijf
jaar gerealiseerd gaan worden. Binnen de harde plancapaciteit zijn op dit moment 281
woningen aanwezig binnen de gemeente Aalburg. Wat resteert is een woningbehoefte
voor de komende tien jaar van 750 minus 281 woningen, wat resulteert in een behoefte
van 469 woningen.

In de zachte plancapaciteiten (waar onderhavig plan nog onderdeel van uitmaakt), zijn
op dit moment in de gemeentelijke woningbouwmatrix 512 woningen opgenomen. Voor
de komende 10 jaar is de behoefte 469 woningen, waarbij in het kader van duurzame
verstedelijking zoveel mogelijk woningen binnen bestaand stedelijk gebied ontwikkeld
dienen te worden. Ten behoeve van inbreiding voorziet de gemeente een
woningbouwaantal van 642 woningen ten opzichte van 151 woningen ten behoeve van
uitbreiding. Om aan de totale behoefte van 469 woningen te kunnen voldoen heeft de
gemeente medewerking verleend aan het uitbreidingsplan Polderzicht.

De gemeente Aalburg voert zelf geen actieve grondpolitiek waardoor zij deels afhankelijk
is van initiatiefnemers (ontwikkelaars of woningbouwcorporaties) om in de
woningbehoefte te kunnen voorzien. De gemeente verleent enkel medewerking aan
ontwikkelingen die passen binnen de woningbouwaantallen van de woningbouwmatrix,
de Verordening ruimte 2014 en binnen het kader van duurzame verstedelijking.

Het bestemmingsplan “Polderzicht” voldoet eveneens aan een behoefte. In de
gemeentelijke woningbouwmatrix wordt de woningbouwcapaciteit onderverdeeld in
koop en huur. De koopwoningen zijn vervolgens onderverdeeld in goedkoop, middelduur
en duur. De balans hierin wordt afgestemd tussen alle plannen die in ontwikkeling zijn
en nader afgestemd op regionaal niveau in het RRO. Uit de woningbouwmatrix blijkt een
duidelijke behoefte aan vrijstaande woonkavels in het dure segment, waarin voor een
deel wordt voorzien middels realisatie van het plan “Polderzicht”.

Binnen het bestaand stedelijk gebied is op dit moment geen nieuwe locatie aanwezig
voor de realisatie van acht ruime woonkavels, binnen het segment van dure
grondgebonden woningen. Er is ook geen locatie van 13.600 vierkante meter groot
aanwezig, waarvan verwacht wordt dat deze binnen vijf jaar beschikbaar komt. De
huidige locaties ten behoeve van dure grondgebonden woningen zijn in uitvoering. De in
uitvoering zijnde locaties tellen mee in de harde plancapaciteit en worden op (zeer) korte
termijn opgeleverd c.q. zijn in uitvoering. De zachte plancapaciteit van de dure
grondgebonden woningen (voor de kern Wijk en Aalburg circa 88 woningen) is nog niet in
ontwikkeling, terwijl de markt dit wel vraagt. Door het ontbreken van binnenstedelijke
locaties voor de realisatie van acht ruime woonkavels en het ontbreken van harde
plancapaciteit in het segment van dure grondgebonden woningen, heeft de gemeente
onder voorwaarde medewerking verleend aan onderhavig plan.

Het onderhavig plan is noodzakelijk om te voorzien in de behoefte, woningbouwopgave
en plancapaciteit, zoals vastgelegd in het RRO en in de gemeentelijke
woningbouwmatrix. Het plan past binnen de kaders die in het RRO worden gesteld.

2.4 De locatie
Het bestemmingsplan Polderzicht betreft een nieuwbouwplan dat in totaal 8 woningen
omvat. Het plangebied is aangewezen als zoekgebied voor verstedelijking in het
provinciaal ruimtelijk beleid, zoals dat is verwoord in de Verordening Ruimte 2012 (zie
ook paragraaf 3.2.2). Dit houdt in dat de locatie onder voorwaarden geschikt wordt geacht
voor stedelijke uitbreiding. Een belangrijke voorwaarde is dat er binnen bestaand
stedelijk gebied onvoldoende financiële, juridische of feitelijke mogelijkheden zijn voor
het realiseren van de woningaantallen die zijn gepland.

De gemeente Aalburg tracht zoveel mogelijk van de woningbouwopgave zoals die is
verwoord in paragraaf 2.3 binnen bestaand stedelijk gebied te situeren. Dit blijkt ook uit
de in de bijlage opgenomen woningbouwmatrix. Er is echter onvoldoende ruimte om de
gehele woningbouwopgave binnen de kernen te realiseren. Specifiek het voor het
woningtype “dure, vrijstaande koopwoning” op ruime kavels is binnen de kernen geen
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geschikte locatie te vinden. Zoekgebieden voor stedelijke ontwikkeling zijn dan logische
locaties buiten bestaand stedelijk gebied. Dit zoekgebied grenst daarnaast aan een
recente uitbreidingswijk waarbij de nieuw te realiseren woningen qua ruimtelijke
uitstraling en beeldkwaliteit naadloos aansluiten. Dit wordt nader toegelicht in de
volgende paragrafen.

2.5 Het plan
Zoals vermeld voorziet het bestemmingsplan “Polderzicht” in de realisatie van 8
vrijstaande woningen. Deze woningen zijn gesitueerd ten westen van de bestaande straat
Polderzicht. Er wordt een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd, waarop de voorgevels van
de nieuwe woningen zijn georiënteerd. In afbeelding 8 is de stedenbouwkundige opzet
weergegeven.

Afbeelding 8: stedenbouwkundige schets

2.5.1 Beeldkwaliteit wonen

Woning
De woningtypologie in het plan Polderzicht zal zijn aansluiting vinden bij de woningen in
de directe omgeving. De woningen zullen derhalve vrijstaand zijn, waarbij de gevels
worden opgetrokken uit gebakken stenen in natuurlijke tinten. Voor de dakvlakken is er
de keuzemogelijkheid tussen een pannendak of met riet gedekt. Indien voor pannen
gekozen wordt, is de kleurenrange verlopend van grijs tot zwart. Binnen de typologie
vrijstaand is dus een diversiteit aan verschijningsvormen mogelijk, waardoor een
afwisselend beeld ontstaat.

Aan en bijgebouwen
Om eenheid in de afzonderlijke bouwblokken te krijgen, dient de architectuur van de
aan- en bijgebouwen aan te sluiten bij de verschijningsvorm van het hoofdgebouw, de
woning.

Erfafscheidingen
De erfafscheidingen worden bij voorkeur uitgevoerd in hagen of andere beplanting.
Indien gekozen wordt voor een stenen afscheiding of hekwerk, dan dient deze in stijl met
de architectuur van het hoofdgebouw meegenomen te worden.

Architectuur
De in afbeelding 9 afgebeelde woningen dienen als referentie voor de toe te passen
architectuur binnen het projectgebied.
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Afbeelding 9: Referentiebeelden Polderzicht

2.5.2 Beeldkwaliteit openbare ruimte

Materiaalgebruik
Om een eenduidig beeld in de uitvoering van de openbare ruimte te verkrijgen met de
directe omgeving, zal qua materialisering hierop worden aangesloten (afbeelding 10 t/m
13). De rijbaan zal derhalve uitgevoerd worden in een gebakken klinker in keiformaat,
gestraat in een keperverband. De kleur van de rijbaan is rood-bruin. Om de aan de
rijbaan, op hetzelfde niveau gelegen groenstroken (gras) te versterken, zullen aan
weerszijde grasbetontegels worden toegepast. Aan de waterkant in een breedte van 50
centimeter. Aan de kant van de woningen, ten behoeve van parkeervoorzieningen in de
openbare ruimte in een breedte van 2 meter.

Centrale watergang
Het duurzame watersysteem zal ook in het huidige projectgebied worden doorgevoerd.
Hiervoor zal de watergang uitgebreid worden om de extra berging te kunnen realiseren.
De watergang, de aanpalende bermen en de taluds zullen voldoen aan de gestelde eisen.
De bermen en het talud zal bestaan uit gazon, waarbij het talud een hellingspercentage
heeft in de verhouding  van 1:2. In de berm is er de mogelijkheid voor het plaatsen van
bomen.

Verlichting
Ook de verlichting in het plangebied zal aansluiten op de bestaande situatie (afbeelding
10 t/m 13). In het plan zal derhalve één type mast en armatuur worden aangebracht. De
verlichting zal éénzijdig worden aangebracht in de aanwezige bermen. De technische
gegevens van de masten zijn als volgt opgegeven.

- Conisch thermisch verzinkte masten
- Masten gecoat kleur RAL 6009
- Lichtpunthoogte 4 meter
- Armatuur Philips, HPS100
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Straatmeubilair
Ter plaatse van de locaties waar de wegen de waterloop kruisen, zullen aanvullende
maatregelen noodzakelijk zijn om de verkeersveiligheid te waarborgen.  Deze
maatregelen zullen bestaan uit het plaatsen van hekwerken, welke standaard bij onder
andere bruggen worden toegepast. Het hekwerk bestaat uit twee  horizontale liggers die
voor de helft verzonken zijn in stalen staanders. Het hekwerk zal uitgevoerd worden in
de kleur RAL 6009 (afbeelding 10 t/m 13).

Afbeelding 10: Beeldkwaliteit openbare ruimte bestaande woningen Polderzicht

Afbeelding 11: Beeldkwaliteit openbare ruimte:  straatmeubilair, verlichting en langsparkeren met
grasbetontegels bestaande woningen Polderzicht
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Afbeelding 12: Beeldkwaliteit openbare ruimte bestaande woningen Polderzicht

Afbeelding 13: Beeldkwaliteit openbare ruimte:  straatmeubilair, verlichting.

2.6 Ontsluiting en parkeren

Ontsluiting
Om de ontsluiting te kunnen regelen van de geprojecteerde kavels zal een rondgang
gecreëerd worden in aansluiting op de reeds bestaande weg Polderzicht (afbeelding 14).
Er zal een snelheidsregime van 30 km/uur heersen. Vanwege de lage verkeersintensiteit
in combinatie met een lage maximumsnelheid kan de wegbreedte worden
geminimaliseerd. Vanuit hetzelfde perspectief zullen zowel fietsers alsook voetgangers
gebruik maken van de rijbaan.
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Afbeelding 14: Ontsluiting plangebied

In het verlengde van de bestaande woningen gelegen aan het ‘pleintje’ zal een insteek
gerealiseerd worden, waarbij de watergang haaks overgestoken wordt. De verbinding
tussen het bestaande ‘pleintje’ en de insteek in het plangebied wordt afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer door het plaatsen van een klappaal (rode stip op afbeelding 14).
Hiermee is deze ontsluitingsmogelijkheid nog wel beschikbaar in geval van calamiteiten
en ten behoeve van de vuilophaaldiensten. Voor langzaam verkeer is deze ontsluiting
hiermee permanent beschikbaar.
Om ruimte te creëren en om een keermogelijkheid in de doodlopende structuur tot stand
te brengen is voldoende ruimte noodzakelijk. In dit profiel, ruimer van opzet, zal een
ruime groenstrook ingebracht worden, met de mogelijkheid om een separaat voetpad te
kunnen realiseren. Middels de profielen (afbeeldingen 15 en 16) is het bovenstaande
nader verbeeld.

Afbeelding 15: Profiel A-A'
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Afbeelding 16: Profiel B-B'

Parkeren
Bij het parkeren in het plangebied is de ”Notitie parkeren van de gemeenten Aalburg,
Werkendam en Woudrichem, vastgesteld op 28 juni 2011”, als uitgangspunt genomen.
Deze notitie is gebaseerd op:

- De richtlijnen van de CROW (publicatie 182, Parkeerkencijfers – Basis voor
parkeernormering, september 2008).

-  de parkeernormen van het CROW zijn afgestemd op de lokale situatie in
Aalburg, Werkendam en Woudrichem.

- Bij alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten voldoende parkeerplaatsen
aangelegd worden om minimaal de eigen parkeerbehoefte op te vangen. Op deze
wijze wordt parkeeroverlast in de omgeving voorkomen. Hierbij moeten de
parkeervoorzieningen niet alleen na realisatie, maar ook op lange termijn
voldoen.

Op basis van de notitie parkeren is volgens onderstaande methode de parkeerbehoefte
bepaald:

De woningen in het plangebied zijn als volgt getypeerd: 8 dure woningen in de ‘rest
bebouwde kom’ met een garage met een dubbele  oprit
op eigen terrein.

- Theoretisch aantal parkeerplaatsen:  8 woningen * 2,3 (notitie parkeren)  = 18,4
parkeerplaatsen

- Parkeerplaatsen eigen terrein: 1,8 (norm op basis van 3 plaatsen) * 8 = 14,4
parkeerplaatsen

- Realiseren in de openbare ruimte 18,4 (parkeerbehoefte) – 14,4 (eigen terrein) = 4
parkeerplaatsen

- Voor bezoekers benodigd aantal: 8 woningen * 0,4 (norm notitie parkeren) = 4
parkeerplaatsen

In totaal zullen 8 parkeerplaatsen worden gerealiseerd in de openbare ruimte. In het
stedenbouwkundig plan is rekening gehouden met de mogelijkheid om bij elke woning
aan de voorzijde een extra parkeervoorziening te realiseren.
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3 Beleid

3.1 Beleid van het rijk

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) schetst het Rijk ambities voor
Nederland in 2040: een visie over hoe Nederland er in 2040 voor moet staan. Uitgaande
van de verantwoordelijkheden van het Rijk zijn de ambities uitgewerkt in rijksdoelen tot
2028 en is aangegeven welke nationale belangen daarbij aan de orde zijn. De SVIR is
vastgesteld op 13 maart 2012.

Nederland moet concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig zijn in 2040. Dit is het
uitgangspunt van de SVIR. Om dit te bereiken moet het roer in het ruimtelijk en
mobiliteitsbeleid om. De ruimtelijke ordening wordt zo dicht mogelijk bij burgers en
bedrijven gebracht. Provincies en gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheden en
beleidsvrijheid (decentraal, tenzij) en de gebruiker komt centraal te staan. Het Rijk zet
zich met name in op de drie hoofddoelen:
- Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de

ruimtelijk-economische structuur van Nederland.
- Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker

voorop staat.
- Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en

cultuurhistorische waarden behouden zijn.

Naast het benoemen van bovenstaande beleidsdoelen onderscheidt het Rijk 13 nationale
belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken:
- Een excellente ruimtelijk-economische structuur van Nederland door een

aantrekkelijk vestigingsklimaat in en goede internationale bereikbaarheid van de
stedelijke regio’s met een concentratie van topsectoren.

- Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en de
energietransitie.

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

- Efficiënt gebruik van de ondergrond.
- Een robuust hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen rondom en tussen de

belangrijkste stedelijke regio’s inclusief de achterlandverbindingen (ketenmobiliteit
en multimodale knooppunten).

- Betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem.
- Het instandhouden van het hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen om het

functioneren van het mobiliteitssysteem te waarborgen.
- Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen

geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s.
- Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en kaders voor

klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling.
- Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en

natuurlijke kwaliteiten.
- Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van

flora- en faunasoorten.
- Ruimte voor militaire terreinen en activiteiten.
- Zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en

infrastructurele besluiten.

Voor stedelijke uitbreidingsplannen en woningbouwplannen is de veranderende rol van
het Rijk van belang. In alles wordt gestreefd naar regionaal maatwerk. Alleen in de
mainportregio’s maakt het Rijk nog afspraken met decentrale overheden m.b.t. de
verstedelijkingsopgave. Ook de afstemming tussen verstedelijking en groene ruimte op
regionale schaal wordt overgelaten aan de provincies. De sturing tussen verstedelijking
en landschap is daarmee niet langer een rijksverantwoordelijkheid. Wel wordt in het
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Besluit ruimtelijke ordening een duurzame verstedelijkingsladder opgenomen om de
zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en
infrastructurele besluiten te kunnen waarborgen.

Ladder duurzame verstedelijking
Deze ladder duurzame verstedelijking is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het
Besluit ruimtelijke ordening opgenomen. In Artikel 3.1.6 van de Bro is de werking van de
ladder uitgelegd:

“De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk
maakt, voldoet aan de volgende voorwaarden:
a. Er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een

actuele regionale behoefte;
b. Indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele

regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand
stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van
beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, en;

c. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling
niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden,
wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die,
gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als
zodanig worden ontwikkeld”.

Onderstaand wordt de ladder duurzame verstedelijking toegelicht ten behoeve van
beoogde ontwikkeling van 8 woningen behorende tot plan Polderzicht.

a. Regionale behoefte.
De plancapaciteiten en woningbouwopgaven voor de gemeente Aalburg vanuit het
Regionaal ruimtelijk overleg (RRO) van 18 december 2013 zijn vertaald in de
toelichting van het bestemmingsplan (paragraaf 3.3.2). Hieruit blijkt dat per 1 januari
2014 de woningbouwbehoefte voor de komende tien jaar circa 750 woningen omvat.
De woningbouwmatrix van de gemeente Aalburg, per 1 januari 2014, is aanpast naar
aanleiding van het RRO van 18 december 2013. Hierin is een woningbouwcapaciteit
opgenomen voor de komende tien jaar van circa 790 woningen, onderverdeeld in
zachte plancapaciteit en harde plancapaciteit.

De plannen in de zachte plancapaciteit zijn te verwachten plannen voor de komende
tien jaar die nog niet in ontwikkeling, onderhandeling of initiatieffase zijn. Dit zijn
enkel de plannen die wel verwacht gaan worden of in procedure zijn, maar waarin de
gemeente op dit moment nog geen invloed op heeft vanwege het gebrek aan
grondposities of vormen van samenwerkingsverbanden met initiatiefnemers. Er kan
nog niet met zekerheid gesteld worden dat deze aantallen worden gerealiseerd of in
ontwikkeling komen.

De plannen in de harde plancapaciteiten betreffen plannen waarin met zekerheid,
door middel van anterieure overeenkomsten, gesteld kan worden dat de woningen
binnen vijf jaar gerealiseerd gaan worden. Binnen de harde plancapaciteit zijn er op
dit moment 281 woningen aanwezig binnen de gemeente Aalburg.

Wat resteert is een woningbehoefte voor de komende tien jaar van 750 minus 281
woningen, resulteert in een behoefte van 469 woningen. In de zachte plancapaciteiten
(waar onderhavig plan nog onderdeel van uitmaakt), zijn op dit moment in de
gemeentelijke woningbouwmatrix 512 woningen opgenomen. Voor de komende tien
jaar is de behoefte 469 woningen, waarbij in het kader van duurzame verstedelijking
zoveel mogelijk woningen binnen bestaand stedelijk gebied ontwikkeld dienen te
worden. Ten behoeve van inbreiding voorziet de gemeente Aalburg in een
woningbouwaantal van 642 woningen, 151 woningen zijn voorzien op een
uitbreidingslocatie. Om aan de behoefte van 469 woningen te kunnen voldoen heeft
de gemeente medewerking verleend aan het uitbreidingsplan Polderzicht.



Polderzicht Beleid

19

b. Ontbreken van woningbouwlocaties binnen bestaand stedelijk gebied.
De gemeente Aalburg voert zelf geen actieve grondpolitiek waardoor zij deels
afhankelijk is van initiatiefnemers om in de woningbehoefte te kunnen voorzien. De
gemeente verleent enkel medewerking aan ontwikkelingen die passen binnen de
woningbouwaantallen van de woningbouwmatrix, de Verordening Ruimte 2014 en
passend binnen de ladder duurzame verstedelijking zoals opgenomen in de
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR).

Binnen het bestaand stedelijk gebied van de kern Wijk en Aalburg zijn, in het segment
van dure grondgebonden woningen, is geen nieuwe locatie beschikbaar voor de
realisatie van acht ruimte woonkavels. De huidige locaties ten behoeve van dure
grondgebonden woningen zijn in uitvoering, deze tellen mee in de harde
plancapaciteit en worden op zeer korte termijn opgeleverd. De zachte plancapaciteit
van de dure grondgebonden woningen (voor de kern Wijk en Aalburg circa 88
woningen) zijn nog niet in ontwikkeling terwijl deze woningbehoefte er wel is. Door
het ontbreken van binnenstedelijke locaties voor de realisatie van acht ruime
woonkavels en het ontbreken van harde plancapaciteit in het segment van dure
grondgebonden woningen, is onderhavig plan noodzakelijk om te kunnen voorzien in
de regionale behoefte, woningbouwopgave en plancapaciteit, zoals vastgelegd in het
RRO en in de gemeentelijke woningbouwmatrix.

c. Regionale behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer,
passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld”.
Het plangebied is gelegen in een zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling aan de rand
van de kern Wijk en Aalburg, aansluitend aan het bestaand stedelijk gebied. Dit
zoekgebied is gekozen vanwege de ligging aan de rand van de kern, waardoor een
ruimtelijke afronding en kwaliteitsslag mogelijk is. Daarnaast is het plangebied nabij
de toegangsweg tot de kern vanaf de N267 gelegen. Gezien de doelgroep voor de
woningen, de dure koopsector, en het beperkt aantal woningen is deze locatie
passend ontsloten. Zowel voor autoverkeer als voor langzaam verkeer zijn er goede
verbindingen met de kern en het omliggende wegennet.

Conclusie
Met de beoogde ontwikkeling van acht vrijstaande woningen wordt voorzien in een
lokale en regionale woningbehoefte, welke is vertaald in het ‘Regionaal ruimtelijk overleg
woningbouwopgave, gemeente Aalburg’ (paragraaf 3.3.2). Op basis van de ladder
duurzame verstedelijking is aangegeven dat bestaande binnenstedelijke
herstructurerings- of transformatiegebieden onvoldoende mogelijkheden bieden om dit
specifieke woningtype te realiseren. Daarom is ervoor gekozen de ontwikkeling te
realiseren binnen een zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling. Het gebruik van deze
zoekgebieden voor stedelijke ontwikkelingen dient gepaard te gaan met een aantal
voorwaarden, gesteld in artikel 3.3 lid 2 van de provinciale Verordening Ruimte 2012 (
paragraaf 3.3.2). Qua schaalniveau past de beoogde ontwikkeling binnen de kaders van de
door het rijk opgestelde Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Het voorliggende
plan past daarmee binnen de kaders die gesteld worden door de rijksoverheid.

3.2 Beleid van de provincie

3.2.1 Structuurvisie provincie Noord-Brabant

De Structuurvisie is een uitvloeisel van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening die op 1 juli
2008 in werking trad en is één van de vier strategische plannen van de provincie. Hierin
worden de provinciale ruimtelijke belangen benoemd en de wijze waarop de provincie
deze belangen behartigt. Ook de instrumenten die de provincie inzet om deze doelen te
bereiken, staan in de structuurvisie beschreven.

De provincie ziet de komende jaren het in samenhang ontwikkelen van stad en land als
belangrijkste opgave. De uitdaging is het (hoog)stedelijk gebied verder te ontwikkelen tot
een krachtig netwerk en tegelijkertijd de groene en blauwe waarden te versterken.
Daarbij wordt een aantal trends onderkend, die nieuwe opgaven met zich meebrengen.
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Het gaat hierbij om de onder druk staande ruimtelijke kwaliteit, een veranderend
klimaat, de achteruitgang van de biodiversiteit, een veranderend landelijk gebied,
duurzame energie, concurrentie tussen economische regio’s, afnemende bevolkingsgroei
en een toename van de mobiliteit met daarbij behorende bereikbaarheidsproblematiek.
In de Structuurvisie ruimtelijke ordening geeft de provincie aan hoe op deze trends dient
te worden gereageerd en welke rol de provincie hierin voor zichzelf ziet. Hierbij gaat de
provincie uit van de kernkwaliteiten van de verschillende landschappen in Brabant. Deze
kernkwaliteiten zijn nader uitgewerkt in diverse gebiedspaspoorten die als apart
document in de Structuurvisie zijn opgenomen.

In de Structuurvisie heeft de provincie een aantal aandachtsvelden beschreven, waar een
duidelijk provinciaal belang mee is gemoeid. Zo wil de provincie de regionale contrasten
versterken, dient de basis van de provincie die wordt gevormd door water, natuur en
cultuurhistorie te worden beschermd, moet er aandacht zijn voor ruimtelijke kwaliteit en
is het streven een vitaal en divers landelijk gebied te ontwikkelen. Daarnaast moet er een
sterk stedelijk netwerk worden ontwikkeld dat goed bereikbaar is, zodat de economische
(internationale) concurrentiepositie van de afzonderlijke regio’s in het stedelijk netwerk
wordt vergroot. Er dient dan wel sprake te zijn van concentratie van verstedelijking in
hoogstedelijke gebieden en rond knooppunten, waarbij een groene geleding tussen deze
gebieden essentieel is.

Dit alles wil de provincie bereiken door een aantal rollen aan te nemen:
- Ontwikkelen; door het oprichten van een provinciaal Ontwikkelbedrijf.
- Beschermen, onder meer door het principe van zuinig ruimtegebruik te hanteren.
- Ordenen; door het opnemen van een groen/blauwe, een agrarische en een

stedelijke structuur en infrastructuur.
- Stimuleren; door overleg, communicatie en samenwerkingsverbanden, waarbij

de opgestelde gebiedspaspoorten als leidraad gelden.
- Regionale samenwerking.

Het principe van zuinig ruimtegebruik en de bescherming van waarden wordt verder
uitgewerkt in de Verordening ruimte, fasen 1 en 2. In de Structuurvisie is specifiek beleid
ontwikkeld voor de diverse structuren die hierboven zijn beschreven.

Afbeelding 17: Uitsnede structuurvisie provincie Noord-Brabant.

Op basis van de structurenkaart, structuurvisie Ruimtelijke ordening (afbeelding 12), kan
worden opgemaakt dat het beoogde plangebied is gelegen in het gemend landelijk
gebied.
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Gemengd landelijk gebied
Gemengd landelijk gebied is een gebied waarbinnen verschillende functies in evenwicht
met elkaar worden ontwikkeld. Agrarische functies worden in samenhang met andere
functies (in de omgeving) uitgeoefend. In het gemengd landelijk gebied wordt voldaan
aan de vraag naar kleinschalige stedelijke voorzieningen, recreatie, toerisme en
ondernemen in een groene omgeving. Daarnaast wil de provincie ook dat er ruimte
beschikbaar blijft om de agrarische productiestructuur te behouden en te versterken. Aan
gemeenten wordt daarom gevraagd deze primair agrarische gebieden te beschermen. Dat
betekent dat (stedelijke) functies die ten koste gaan van de ruimte voor agrarisch gebruik
of die strijdig zijn met de landbouw in die gebieden geweerd worden. Hierdoor blijft er
ruimte gereserveerd voor agrarische ontwikkelingen.

Het gemengd landelijk gebied is een veelzijdige gebruiksruimte. Ontwikkelingen, zoals
wonen, werken, (historische) landgoederen, recreatie en toerisme, passen qua aard,
schaal en functie bij de omgeving en houden rekening met de omgevingskwaliteiten. Er
wordt rekening gehouden met (ontwikkelingsmogelijkheden van) omliggende bestaande
functies, zoals volwaardige agrarische bedrijven, recreatiebedrijven of woonfuncties.

Conclusie
De geplande ontwikkeling van 8 woningen past qua aard, schaal en functie binnen de
eisen die de provincie stelt binnen gemengd landelijk gebied. Vanwege de reeds
bestaande bebouwing aan Polderzicht zal de geplande ontwikkeling niet onevenredig
conflicteren met overige reeds bestaande functies. Derhalve past de geplande
ontwikkeling binnen de kaders van de provinciale structuurvisie.

3.2.2 Verordening Ruimte

Op 11 mei 2012 is de Verordening ruimte 2012 door Provinciale Staten van de provincie
Noord – Brabant vastgesteld.

De planologische verordening is een instrument waarmee een provincie regels kan
stellen waar de gemeente bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen rekening mee
dient te houden. Door deze regels weten de gemeenten al in een vroeg stadium waar ze
aan toe zijn.

De Verordening ruimte 2012 behandelt de onderwerpen: ruimtelijke kwaliteit, stedelijke
ontwikkeling, de Ecologische Hoofdstructuur, water, groen-blauwe mantel, aardkunde en
cultuurhistorie, agrarisch gebied, intensieve veehouderij, glastuinbouw en niet-
agrarische ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied. Daarnaast wordt ingegaan
op de rol van het regionaal ruimtelijk overleg en de algemene bevoegdheden van
Gedeputeerde Staten.

Volgens de kaart van de Verordening Ruimte 2012 is het beoogde plangebied gelegen in
de volgende gebieden:

- Kaart stedelijke ontwikkeling: zoekgebied verstedelijking.
- Kaart ontwikkelingen intensieve veehouderij: Verwevingsgebied
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Afbeelding 18: Uitsnede Verordening ruimte 2012 kaart laag stedelijke ontwikkeling. (bron: verordening
ruimte 2012).

De volgende artikelen uit de Verordening ruimte zijn van toepassing: artikel 2.1, 2.2, 3.1,
3.3, 3.5.

Artikel 2.1 en 2.2
In artikel 2.1 en 2.2 zijn regels bepaald ten aanzien van de zorg voor ruimtelijke kwaliteit.
In artikel 2.1 is opgenomen dat een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke
ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied bij moet dragen aan de zorg voor het
behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van het daarbij betrokken gebied
en de naaste omgeving, in het bijzonder aan het principe van zorgvuldig ruimtegebruik.
Het principe van zorgvuldig ruimtegebruik, houdt in ieder geval in dat:
a. ingeval van vestiging van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling is verzekerd dat

gebruik wordt gemaakt van een bestaand bestemmingsvlak of bouwblok waarbinnen
het geldend bestemmingsplan het bouwen van gebouwen en bijbehorende
bouwwerken toestaat, behoudens ingeval in deze verordening anders is bepaald (zie
hoofdstuk 3 van de Verordening aangaande stedelijke ontwikkelingen);

b. uitbreiding van het op grond van het geldende bestemmingsplan toegestane
ruimtebeslag slechts is toegestaan mits de financiële, juridische of feitelijke
mogelijkheden ontbreken om de beoogde ruimtelijke ontwikkeling binnen dat
toegestane ruimtebeslag te doen plaatsvinden.

In artikel 2.2 wordt nader ingegaan op de voorwaarden die aan een ruimtelijke
ontwikkeling buiten bestaand stedelijke gebied worden gesteld. Zo moet de toelichting
een verantwoording bevatten van de wijze waarop financieel, juridisch en feitelijk is
verzekerd dat de ruimtelijke ontwikkeling gepaard gaat met een kwaliteitsverbetering.
Deze verantwoording is opgenomen in voorliggend bestemmingsplan. Daarnaast zijn in
artikel 2.2 zaken benoemd die de kwaliteitsverbetering kan betreffen:
a. de landschappelijke inpassing van bebouwing ten behoeve van intensieve

veehouderij, voor zover vereist op grond van deze verordening;
b. het toevoegen, versterken of herstellen van landschapselementen die een bijdrage

leveren aan de versterking van de landschapsstructuur of de relatie stad-land;
c. activiteiten, gericht op behoud of herstel van cultuurhistorisch waardevolle

bebouwing of terreinen;
d. het wegnemen van verharding;
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e. het slopen van bebouwing;
f. een fysieke bijdrage aan de realisering van de ecologische hoofdstructuur en

ecologische verbindingszones.

Indien een kwaliteitsverbetering, als bedoeld in het eerste lid, niet is verzekerd, wordt het
bestemmingsplan slechts vastgesteld indien een passende financiële bijdrage in een
landschapsfonds is verzekerd en wordt over de werking van dat fonds regelmatig verslag
gedaan in het regionaal ruimtelijk overleg.

Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 3 van de Verordening ruimte ziet op stedelijke ontwikkelingen en de noodzaak
deze te concentreren, zoveel mogelijk binnen bestaand stedelijk gebied of anders
aansluitend hieraan. Binnen de zoekgebieden voor verstedelijking gelden onderstaande
regels ten aanzien van nieuwbouw.

In artikel 3.3 worden de regels gegeven waaraan een bestemmingsplan dient te voldoen:
“Een bestemmingsplan, gelegen in een zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling, kan
voorzien in een stedelijke ontwikkeling mits de toelichting daaromtrent een
verantwoording bevat. Uit de verantwoording blijkt dat er financiële, juridische of
feitelijke mogelijkheden ontbreken om de beoogde vorm van stedelijke ontwikkeling
binnen bestaand stedelijk gebied van een van de kernen van de gemeente te situeren, in
het bijzonder door middel van inbreiden, herstructureren, intensiveren, meervoudig
ruimtegebruik of enige andere vorm van zorgvuldig ruimtegebruik.
Een bestemmingsplan strekt ertoe dat:
a. de stedelijke ontwikkeling aansluit bij bestaand stedelijk gebied of plaatsvindt in een

nieuw cluster van stedelijke bebouwing;
b. bij de stedenbouwkundige en landschappelijke inrichting van de stedelijke

ontwikkeling rekening wordt gehouden met de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten en
structuren in het gebied zelf en in de naaste omgeving, waaronder mede begrepen de
ontwikkeling van een groene geleding ten behoeve van ecologische en
landschappelijke verbindingen”.

In artikel 3.5 zijn de regels voor nieuwbouw van woningen opgenomen. In dit artikel is
bepaald dat de toelichting bij een bestemmingsplan dat voorziet in nieuwbouw van
woningen een verantwoording bevat over de wijze waarop het plan past binnen de
regionale afspraken en harde plancapaciteit voor woningbouw.

Conclusie
De voorwaarden die in hoofdstuk 3 van de Verordening ruimte zijn verwoord, zijn
verwerkt in het bestemmingsplan ‘Polderzicht’. De ontwikkelingen die men voorstaat
met het project passen binnen de kaders die de provincie stelt aan zoekgebieden voor
verstedelijking in artikel 3.3 van de Verordening ruimte. In paragraaf 2.3 en 2.4 van deze
toelichting wordt beargumenteerd waarom er geen mogelijkheden zijn om de
woningbouwopgave binnen bestaand stedelijk gebied te realiseren. Tevens wordt
betoogd waarom deze ontwikkeling past bij het gekozen zoekgebied voor verstedelijking.
In paragrafen 2.5.1 en 2.5.2 wordt daarnaast specifiek ingegaan op de ruimtelijke en
stedenbouwkundige kwaliteit van het plan. De aansluiting met omliggend, bestaand
stedelijk gebied komt hierin uitgebreid aan de orde.

De voorwaarden die in artikel 3.5 van de Verordening zijn opgenomen hebben betrekking
op regionale afspraken over de beschikbare harde plancapaciteit. In paragraaf 2.3 van dit
bestemmingsplan wordt nader ingegaan op de woningbehoefte in de gemeente Aalburg
en wordt beargumenteerd dat het plan “Polderzicht” past binnen de afspraken.

Kwaliteitsverbetering van het landschap
De zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit, zoals die in artikel 2.2 van de Verordening is
opgenomen, heeft de provincie vertaald in de “Handreiking Kwaliteitsverbetering van het
landschap”. Het centrale principe in de Verordening is de “rood-met-groen koppeling”.
Dit houdt in dat er enerzijds ontwikkelingsruimte wordt geboden, mits deze anderzijds
gepaard gaat met maatregelen die het landschap-in brede zin- versterken. Dit kan door
behoud van cultuurhistorisch waardevolle elementen, het aanleggen van
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landschapselementen of door specifieke aandacht te schenken aan de kwaliteit van de op
te richten bebouwing. Het is aan de gemeenten zelf om invulling te geven aan artikel 2.2
van de Verordening ruimte. De Handreiking geeft een drietal methodes als voorbeeld:
1. maatwerk per ontwikkeling met menselijke expertise;
2. “rood” omrekenen naar euro’s en die euro’s inzetten voor “groen”;
3. oppervlakte “rood” omrekenen naar oppervlakte “groen”.

Voorwaarde voor elke vorm van rood-met-groen is dat de gemeente beschikt over een
ruimtelijk kwaliteitskader. In beginsel gaat de provincie ervan uit dat een initiatiefnemer
een fysieke tegenprestatie levert die bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering van het
landschap. Het is echter niet ondenkbaar, zo stelt de provincie in haar handreiking, dat er
voor de initiatiefnemer een onmogelijkheid bestaat om aan deze verplichting te voldoen,
bijvoorbeeld omdat deze niet over de gronden beschikt waar een tegenprestatie kan
worden geleverd. Er kan dan worden aangesloten bij een professionele organisatie, zoals
het Brabants Landschap óf de gemeente kan worden verzocht de verplichting over te
nemen. Er kan dan een bijdrage in een (gemeentelijk) fonds worden gevraagd, waarvan
de inleg wordt gelabeld aan de beoogde landschapsversterking om projecten binnen een
gemeente of regio te kunnen realiseren.

In dit geval is het voor de ontwikkelaar niet mogelijk om voor de gehele ontwikkeling
fysieke maatregelen ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit te realiseren. De
hierboven beschreven methode 2 biedt een goede optie. In deze methode wordt een
benadering voorgesteld, waarbij de hoogte van een tegenprestatie uitgedrukt moet
worden in euro’s. Deze euro’s zijn in te zetten voor fysieke maatregelen binnen of
grenzend aan het plangebied of als bijdrage aan een landschapsfonds.

In de Handreiking Kwaliteitsverbetering van het Landschap is op pagina 23 een schema
opgenomen, waarin de basisinspanning voor initiatieven in het buitengebied is
opgenomen. In deze tabel worden de volgende categorieën onderscheiden:
1. Stedelijke uitbreiding;
2. Uitbreiding bestemming;
3. Uitbreiding bebouwing;
4. Hergebruik VAB-woning;
5. Niet-agrarische functies (nevenactiviteiten of hergebruik);
6. Overige ontwikkelingen.

Voor de categorieën 1 t/m 5 zijn normbedragen c.q. rekenmethoden opgenomen. Voor
categorie 6 wordt maatwerk geadviseerd.

De ontwikkeling van plan “Polderzicht” valt onder categorie 1. De initiatiefnemer Bax Van
Kranenburg BV betaalt aan de gemeente Aalburg een bijdrage aan het rood-voor-
groenfonds. Deze bijdrage bedraagt € 4,- per m2 uitgeefbaar terrein, waarmee wordt
voldaan aan de rekenmethode voor categorie 1 Stedelijke uitbreiding. Dit is vastgelegd in
een anterieure overeenkomst tussen de gemeente Aalburg  en de ontwikkelaar Bax Van
Kranenburg BV. Een zakelijke weergave van de overeenkomst heeft gedurende zes weken
ter inzage gelegen. Hiermee wordt voldaan aan de verplichtingen uit artikel 2.2 van de
Verordening ruimte.

3.3 Regionaal beleid

3.3.1 Structuurvisie land van Heusden en Altena

In 2004 hebben de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem tezamen met het
waterschap Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch (inmiddels waterschap Rivierenland)
de StructuurvisiePlus opgesteld. Daarin is de gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor de
komende jaren vastgelegd.
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In de StructuurvisiePlus worden de volgende doelen nagestreefd:
- Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid.
- Vernieuwing en afstemming van het ruimtelijke beleid van de gemeenten, het

waterschap en de provincie.
- Het verkrijgen van een breed draagvlak door een breed, open en interactief

planproces.

Vervolgens gaat de StructuurvisiePlus in op de gewenste oplossingsrichting voor de
ruimtelijke vraagstukken die spelen in het land van Heusden en Altena:

- Door middel van een regionale oplossing ruimte bieden voor eigen
streekgebonden bedrijven.

- Accepteer dat grote en niet-streekgebonden bedrijven uitwijken naar de
stedelijke regio's.

- Zorg dat bewoners uit de afzonderlijke kernen hun woonwensen kunnen
realiseren en zorg dat de beschikbaarheid van voorzieningen daarop wordt
afgestemd.

- Vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied met ruimte voor zowel vitale landbouw
als recreatie.

- Water als ordenend principe.

Voor Wijk en Aalburg geeft de Structuurvisie Plus aan, dat ontwikkelingsmogelijkheden
in eerste instantie binnen de bebouwde kom dienen te worden gerealiseerd. Daarnaast is
het mogelijk om, aansluitend op de bestaande dorpsstructuur, te ontwikkelen in
zuidelijke en westelijke richting. Het plangebied is binnen de structuurvisie gelegen in
het zoekgebied voor verstedelijking.

Op dit moment zijn de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem bezig met het
opstellen van een nieuwe structuurvisie. De Structuurvisie heeft vanaf 1 februari tot en
met 14 maart 2013 voor een ieder ter inzage gelegen. Naar verwachting zullen de raden
van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem de ontwerpstructuurvisie van
14 maart 2013 gewijzigd vaststellen in de raadsvergadering van 2 juli 2013. vaststellen.
Het plangebied is, evenals in de vigerende structuurvisie opgenomen als zoekgebied voor
verstedelijking.

Conclusie
Het plangebied is zowel binnen de vigerende structuurvisie als in de, nog vast te stellen,
structuurvisie opgenomen als zoekgebied voor verstedelijking. Voorliggende
ontwikkeling past daarmee binnen de kaders van de Structuurvisie land van Heusden en
Altena.

3.3.2 Regionaal ruimtelijk overleg woningbouwopgave gemeente Aalburg

Op basis van de gegevens van de Woonvisie en de woningprognoses, zijn er afspraken
gemaakt in het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) over de kwalitatieve en kwantitatieve
aantallen van woningbouw (bijlage 2 Woningbouwmatrix Aalburg tot 2014). In dit overleg
worden afspraken gemaakt conform artikel 3.5 Verordening Ruimte, de planologische
voorbereiding van de nieuwbouw van woningen en over de verhouding van de beoogde
nieuwbouw ten opzichte van de harde plancapaciteit voor woningen. Tijdens dit
regionaal ruimtelijk overleg worden plancapaciteiten en harde plancapaciteiten voor de
termijn van 2012 tot 2022 in beeld gebracht, besproken en vastgesteld.

RRO 14 december 2011
Woningbouwopgave Aalburg:

- Conform bevolkings- en woningbouwbehoefteprognoses (actualisering 2011),
indicatie toename 2011-2024: 1.015 woningen;

- conform Regionale Agenda Wonen december 2011, afspraken toename 2010-
2019: 870 woningen.

Tijdens dit RRO is er geen onderscheid gemaakt in harde plancapaciteit.
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RRO 20 juni 2012
De woningbouwopgave Aalburg (2012-2022) conform de Regionale Agenda Wonen Regio
West-Brabant bedraagt 737 woningen. Hierbij is een harde plancapaciteit van 420
woningen. De totale plancapaciteit voor Aalburg betreft vanaf 2012 en verder van 990
woningen.

RRO 19 december 2012
De woningbouwopgave Aalburg conform de Regionale Agenda Wonen:
deel A: 737 woningen waarvan een harde plancapaciteit van 420 woningen.
De woningbouwstagnatie is in beeld gebracht conform de Regionale Agenda Wonen:
deel B: Een harde plancapaciteit is bereikt van 46%, resteert een opgave van 54%, zijnde
398 woningen tot 2022.

RRO 18 december 2013
Op 18 december 2013 zijn in het RRO aanvullende afspraken gemaakt omtrent de
plancapaciteit en woningbouwopgaven. De totale plancapaciteit voor de gemeente
Aalburg is per 1 januari 2014 bijgesteld naar 790 woningen voor de komende tien jaar. De
woningbouwopgave is nog 750 woningen in dezelfde periode. Er zijn 281 woningen in
harde plancapaciteit aanwezig, resteert nog een woningbouwopgave van 469 woningen
voor de komende tien jaar.

Het plan Polderzicht is noodzakelijk om te kunnen voorzien in de behoefte zoals deze is
opgenomen in de plancapaciteit bepaald in het RRO.

3.4 Gemeentelijk beleid

3.4.1 Woonvisie 2008 - 2012

Deze woonvisie uit januari 2008 vervangt de woonvisie uit 2001. In deze woonvisie zijn
onder andere van belang:

- Inspelen op de kwalitatieve woningvraag. Dit betekent keuzemogelijkheden voor
iedereen waarbij in het bijzonder aandacht uitgaat naar kwetsbare groepen zoals
senioren en starters. Daarnaast gaat het ook om kiezen voor woonkwaliteit
ofwel: diversiteit in woningtypen en woonmilieus.

- Dorpenbenadering. Een op maat gesneden beleid voor de kernen in de gemeente.
Concentratie van de realisatie van de woningbouwopgave in Wijk en Aalburg en,
in mindere mate, in Veen en Genderen. Woningbouw in de kleinste dorpen
Babyloniënbroek, Eethen,

- Meeuwen en Drongelen is maatwerk.

De nu geplande nieuwbouw van 2005 tot 2015 bedraagt in totaal 994 woningen. Daarmee
wordt de provinciale prognose in zeer geringe mate overschreden. Een zekere overmaat
wordt gehanteerd omdat de praktijk leert dat de geplande capaciteit lang niet altijd
gerealiseerd wordt. Het huidige programma voorziet dus in de kwantitatieve behoefte in
Aalburg. Daarnaast moet ook naar de (extra) ambitie gekeken worden die de gemeente
voor elke kern heeft.

Binnen de woonvisie van de gemeente Aalburg wordt het dorp Wijk en Aalburg gezien als
een zogenaamde A-kern. Wijk en Aalburg is tevens de enige A-kern binnen de gemeente.
Wijk en Aalburg heeft het aanbod van een volwaardige A-kern, verzorgt de breng- en
haaldiensten voor de C-kernen en ondersteunt de B-kernen. Het opgestelde
bouwprogramma van Wijk en Aalburg voorziet in de bouw van ca. 660 woningen tot 2015.
Daarmee draagt het bij aan de kwantitatieve en kwalitatieve opgave in de gemeente,
rekening houdend met het concentratiebeleid.

Op basis van het indicatief woningbouwprogramma voor de periode 2008 – 2015 wenst de
gemeente Aalburg circa 20% van de nog te bouwen woningen te realiseren in de
grondgebondensector met een prijsklasse boven de € 300.000,-.
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Conclusie
Op basis van de woonvisie 2008 – 2012 van de gemeente Aalburg kan worden gesteld dat
de geplande toevoeging van 8 vrijstaande grondgebonden woningen aan de hoofdkern
Wijk en Aalburg past binnen door de gemeente gestelde kaders.

3.4.2 Gemeentelijke woningbouwmatrix
De gemeentelijke woningbouwmatrix wordt door de regio West-Brabant en de provincie
Noord-Brabant als bron gebruikt in de berekening van de woningbouwopgave. Dit is
tevens zichtbaar in de tabellen van de regionale woningbouwopgave en uitgangspunten
West-Brabant. Bovenstaande woningbouwopgave uit het RRO, en de reeds
onherroepelijke plannen (tussen 2012 en april 2013), zijn in de gemeentelijke
woningbouwmatrix verwerkt per kern.

Naar aanleiding van het RRO van 18 december 2013 is middels de woningbouwopgaven
en plancapaciteiten tevens de gemeentelijke woningbouwmatrix geactualiseerd per 1
januari 2014. Het onderhavig plan Polderzicht is hierin opgenomen. Hierin resulteert voor
de kern Wijk en Aalburg een opgave in woningbouwcapaciteit van 417 tot en met het jaar
2023. Hiervan zijn er 26 in harde plancapaciteit aanwezig terwijl er nog een opgave
resteert van 390 in plancapaciteit. Het onderhavig plan is noodzakelijk om te voorzien in
de behoefte, woningbouwopgave en plancapaciteit, zoals vastgelegd in het RRO en in de
gemeentelijke woningbouwmatrix.



Polderzicht Uitvoeringsaspecten

28

4 Uitvoeringsaspecten

4.1 Inleiding
In voorliggend hoofdstuk worden de onderzoeksaspecten behorende bij de ontwikkeling
van het plan Polderzicht toegelicht. In het planproces om te komen tot voorliggend
bestemmingsplan is het plangebied aangepast en heeft er een toevoeging van twee
woningen plaatsgevonden. Deze wijziging vormde aanleiding om voor een aantal
onderzoeksaspecten aanvullend onderzoek uit te voeren. Per onderzoeksaspect wordt,
indien van toepassing, het aanvullende onderzoek beschreven.

4.2 M.e.r. beoordeling

Op 1 juli 2010 is de Wet Modernisering m.e.r. in werking getreden. Deze wet wijzigt de
Wet milieubeheer daar waar het gaat om de procedures en de wettelijke bepalingen
aangaande het (al dan niet verplicht) opstellen van een milieueffectrapport (MER) en
heeft tot doel de regelgeving te vereenvoudigen. Samenhangend hiermee is op 1 april
2011 het besluit tot wijziging van het Besluit m.e.r. in werking getreden.

De belangrijkste wijzigingen betreffen het aanpassen van de richtlijnen met betrekking
tot de activiteiten waarvoor een m.e.r.-beoordeling of een m.e.r. moet worden opgesteld.
De plandrempels zijn gewijzigd, maar het karakter ervan is eveneens gewijzigd. De
beoordelingsdrempels uit het oude Besluit m.e.r. (onderdeel C en D van de bijlage bij het
besluit) zijn vanaf 1 april indicatief. Het bevoegd gezag zal zich er voortaan van moeten
vergewissen of de activiteiten in dit onderdeel ook beneden de drempel geen aanzienlijke
milieugevolgen kunnen hebben.

Het komt er op neer dat voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die
voorkomen op de D-lijst die beneden de drempelwaarden vallen een toets moet worden
uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor deze
toets, die dus een nieuw element is in de m.e.r.-regelgeving, wordt de term vormvrije
m.e.r.-beoordeling gehanteerd. Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies
leiden:
1. Belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling)

noodzakelijk.
2. Belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een

m.e.r.-beoordeling plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor m.e.r.

Op de D-lijst zijn de activiteiten, plannen of besluiten opgenomen waarvoor het opstellen
van een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is. Bij D.11.2 is de aanleg, wijziging of uitbreiding
van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of
parkeerterreinen m.e.r.-beoordelingsplichtig gesteld, indien:

- de ontwikkeling een oppervlakte heeft van 100 hectare of meer;
- het een aangesloten gebied betreft en het 2.000 of meer woningen omvat;
- er een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer wordt gerealiseerd.

In bijlage III van de Europese richtlijn ‘betreffende de milieubeoordeling van bepaalde
openbare en particuliere projecten’ zijn de selectiecriteria beschreven die bepalen of er
mogelijk sprake is van aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu. Hierbij moet
worden gedacht aan de omvang van het project, de cumulatie met andere projecten en
natuurlijk de mate van verontreiniging of hinder.

Ten tweede is de locatie van de projecten natuurlijk van belang. Daarbij moet in
ogenschouw worden genomen of een project in de nabijheid van een gevoelig gebied is
gelegen. Voorbeelden van gebieden die extra aandacht vragen zijn wetlands, berg- en
bosgebieden, reservaten en natuurgebieden en bij wet beschermde gebieden. Bij de
samenhangende beoordeling van bovenstaande kenmerken van een project en de
potentiële aanzienlijke milieugevolgen dient het volgende ten allen tijde te worden
meegewogen:
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- het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen
bevolking);

- het grensoverschrijdende karakter van het effect;
- de waarschijnlijkheid van het effect;
- de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect.

De realisatie van het plan Polderzicht heeft  geen effect op de natuurlijke leefomgeving
ter plaatse van het plangebied.

De aard van de activiteit, nieuwbouw van woningen, is niet zodanig dat er sprake is van
aanzienlijke potentiële effecten. Dit blijkt ook uit de opgenomen drempelwaarden van
100 ha of 2.000 woningen. Alleen bij dergelijke groottes is de toename van verkeer of de
afname van geschikt habitat van dusdanige omvang dat er mogelijk sprake zou kunnen
zijn van significante effecten. Voorliggend plan heeft slechts betrekking op de
ontwikkeling van 8 woningen. Significante negatieve effecten op het milieu die het
opstellen van een MER noodzakelijk maken, zijn hierdoor uitgesloten.

4.3 Bodem

4.3.1 verkennend milieukundig bodemonderzoek

In opdracht van Bax & Kranenburg Beheer B.V. gevestigd aan de Anjelierstraat 39 te Wijk
en Aalburg, is door Kragten in mei 2012 een verkennend milieukundig bodemonderzoek
conform NEN 5740 verricht op het perceel gelegen aan de weg Polderzicht te Aalburg, en
kadastraal bekend onder de (kadastrale) gemeente Aalburg, sectie F, perceelnummer 3957
(bijlage 3: Verkennend bodemonderzoek conform NEN5470, rapportnummer: MIL12.056,
Kragten, 18 juni 2012). De aanleiding voor het uitvoeren van het bodemonderzoek is de
ontwikkeling van het bestemmingsplan Polderzicht, waarbij op het perceel de bouw van
woningen met tuin zijn voorzien. Het onderzoeksperceel was tot voor kort agrarisch in
gebruik en heeft een oppervlakte van circa 6.015 m2. Het doel van het verkennend
bodemonderzoek is om inzicht te verkrijgen in de milieu hygiënische kwaliteit van de
grond en het grondwater van het perceel ten behoeve van de nieuwbouwplannen.

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN 5725. Op basis van het vooronderzoek
werden in de bovengrond van de onderzoekslocatie diffuus verspreide, licht verhoogde
gehalten aan zware metalen verwacht. De ondergrond werd aangemerkt als onverdacht
ten aanzien van verontreiniging. In het grondwater werden regionaal verhoogde gehalten
aan zware metalen verwacht. De bodem (grond en grondwater) van de locatie is
vervolgens verkennend onderzocht conform NEN 5740 en volgens de strategie voor
onverdachte locaties (ONV). Het veldwerk is uitgevoerd onder certificaat op grond van de
BRL 2000 en conform de VKB-protocollen 2001 en 2002. Het laboratoriumonderzoek is
uitgevoerd conform het AS3000. Hiermee voldoet het onderzoek aan de eisen van het
Kwalibo. Op basis van de resultaten van het veldwerk en het (aanvullend)
laboratoriumonderzoek, kan ten aanzien van de milieuhygiënische kwaliteit van de
grond en het grondwater van het onderzoeksperceel gelegen aan Polderzicht te Aalburg,
het volgende worden geconcludeerd:

Behalve sporen baksteenpuin ter plaatse van boring B07 zijn in de grond van het perceel
geen bodemvreemde bijmengingen aangetroffen. Met het onderzoek zijn geen
aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van asbest in de grond.

De bovengrond (tot circa 0,5 m -mv) van het noordelijke perceelsgedeelte is zeer licht
verontreinigd met cadmium, kobalt en nikkel. De bovengrond van het zuidelijke
perceelsgedeelte en de ondergrond zijn chemisch niet verontreinigd. Het grondwater is
chemisch licht verontreinigd met barium. Het verhoogde gehalte aan barium in het
grondwater is waarschijnlijk diffuus en regionaal van aard.

De zeer licht verhoogde gehalten aan zware metalen die in de bovengrond van het
noordelijke perceelsgedeelte zijn aangetoond, vormen geen belemmering voor de
bestemmingswijziging alsook voor de aanvraag van een vergunning voor de bouw van
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woningen met tuin. Hoewel de lichte verontreinigingen in de bovengrond zijn
aangetoond in een mengmonster van een achttal grondmonsters (MM2), wordt
afzonderlijke analyse van de deelmonsters niet noodzakelijk geacht vanwege de geringe
mate van verontreiniging en vanwege vergelijkbare gehalten in mengmonster MM1 van
de bovengrond. Opgemerkt wordt dat de onderzoeksresultaten een tijdopname zijn. De
resultaten van een bodemonderzoek worden doorgaans voor een periode van twee jaar
als actueel beschouwd.

Conclusie
Op basis van de uitkomsten van het verkennend bodemonderzoek kan worden gesteld
dat het aspect bodem geen belemmering vormt voor de beoogde ontwikkeling van het
plangebied.

4.3.2 Aanvullend verkennend milieukundig bodemonderzoek

In opdracht van Bax & Van Kranenburg B.V. is door Kragten in april-mei 2013 een
verkennend milieukundig bodemonderzoek conform NEN 5740 verricht op een perceel
gelegen aan de weg Polderzicht te Aalburg (gemeente Wijk en Aalburg) (bijlage 4:
Verkennend bodemonderzoek conform NEN5470, rapportnummer: MIL13.038, Kragten, 13
mei 2013)

De aanleiding voor het uitvoeren van het bodemonderzoek is de ontwikkeling van het
bestemmingsplan Polderzicht, waarbij op de locatie de bouw van woningen met tuin
zijn voorzien. Een deel van het bestemmingsplan (circa 6.015 m 2 ) is reeds in 2012 onder-
zocht. De onderzoekslocatie in het onderhavige onderzoek heeft een oppervlakte van
circa 6.100 m² .

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is om inzicht te verkrijgen in de milieu-
hygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater van de locatie ten behoeve van de
nieuwbouwplannen. Voor de R.O.-procedure alsook voor de aanvraag van een vergunning
voor de nieuwbouw moet door middel van onderzoek aangetoond worden dat de
kwaliteit van de bodem voldoet aan het nieuwe gebruik.

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN 5725. De bodem (grond en grondwater)
van de onderzoekslocatie is vervolgens verkennend onderzocht conform NEN 5740 en
volgens strategie voor onverdachte locaties (ONV).

Het veldwerk is uitgevoerd onder certificaat op grond van de BRL 2000 en conform de
VKB-protocollen 2001 en 2002. Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform het
AS3000. Hiermee voldoet het onderzoek aan de eisen van het Kwalibo.

Op basis van de resultaten van het veldwerk en het laboratoriumonderzoek, kan
ten aanzien van de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater van
het onderzoekslocatie gelegen aan Polderzicht te Aalburg, het volgende worden
geconcludeerd.

In de boven- en ondergrond van de percelen zijn geen gehalten aangetoond hoger dan
de landelijke Achtergrondwaarden (AW2000). Het grondwater is chemisch licht
verontreinigd met barium en minerale olie. Het verhoogde gehalte aan barium in het
grondwater is waarschijnlijk diffuus en regionaal van aard. Voor het licht verhoogd
gehalte aan minerale olie is vooralsnog verklaring.

Conclusie
Opgemerkt wordt dat de onderzoeksresultaten een tijdopname zijn. De resultaten van
een bodemonderzoek worden doorgaans voor een periode van twee jaar als actueel
beschouwd.  De resultaten van het onderhavige verkennend bodemonderzoek zijn
gebaseerd op een steekproefsgewijze monsterneming en analyses van mengmonsters.
Hoewel met het verkennend onderzoek geen aanwijzingen zijn gevonden voor een
fysische of chemische bodemverontreiniging, kan de aanwezigheid van zeer plaatselijke
(punt-)  verontreinigingen nooit geheel worden uitgesloten. Het licht verhoogd gehalte
aan barium en minerale olie in het grondwater, vormen geen
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belemmering voor de bestemmingswijziging alsook voor de aanvraag van een vergunning
voor de bouw van woningen. Derhalve kan worden gesteld dat het aspect bodem geen
belemmering vormt voor de ontwikkeling van het plangebied.

4.4 Water
Aan de Berenhoeksestraat te Aalburg is in 2005 een ‘ruimte voor ruimte’ project met 19
polderwoningen gerealiseerd. Inmiddels is een uitbreiding op dit plan, onder de naam
Polderzicht,  in ontwikkeling. Ten behoeve van voornoemde ontwikkeling is een memo
opgesteld naar de waterhuishouding van het plan (bijlage 5: Waterhuishouding
Polderzicht te Aalburg, kenmerk AAL010-0001, Kragten, 28 september 2012).

Peil vlak
Uit de Actuele Hoogtekaart van Nederland (AHN2) blijkt dat het maaiveld tussen 1,6 en
1,9m+NAP ligt. Langs de watergang is de hoogte circa 1,8 m +NAP. Richting de polder
neemt deze  af naar 1,6 à 1,7 m+ NAP. In figuur 1 is dit weergegeven. Met vrijkomende
grond kunnen de  kavels op gelijk niveau worden gelegd. Wij gaan in deze
waterparagraaf uit van een  weghoogte van 1,8m+NAP en een bouwpeil van 2,1m+NAP
voor de woningen.

Het peilvak waar het plangebied in ligt kent een zomerpeil van 0,2 m+NAP en een
winterpeil  van 0,1 m+NAP. Aan de zuidzijde van het plangebied ligt een A-watergang. De
watergang  langs polderzicht en de watergang ten noorden van het plangebied zijn B
watergangen. Deze  zijn onderling verbonden door middel van een duiker. Voor de
waterhuishoudkundige situatie moet de duiker worden gehandhaafd. De
projectontwikkelaar is hiervan op de hoogte en zal bij uitgifte van de kavels, hiervoor
regels in de koopakte opnemen. De duiker ligt op de grens  van de percelen, waardoor
deze onder een tuin of oprit komt te liggen. Er mag niet op de duiker worden gebouwd.

Toename verhard oppervlak
In het beleid van Waterschap Rivierenland is opgenomen dat voor de omvang van het
extra verharde oppervlak gerekend moet worden met de wegverharding, de
bebouwingsoppervlakte en 50% van de tuinen. Halfverhardingen zijn daarbij voor 50%
afwaterend.

Op de kavels van circa 1.000 m² wordt een hoofdgebouw van maximaal 262,5 m² en een
bijgebouw van maximaal 125 m² gebouwd. Het verharde oppervlak per kavel bedraagt
dus 262,5+125+612,5/2 = circa 695 m². Bij acht te realiseren woningen bedraagt het extra
verharde particuliere oppervlak dan 5.550 m².

De openbare weg langs de zes te realiseren kavels wordt gelijkwaardig met de bestaande
weg Polderzicht uitgevoerd. Deze nieuwe weg wordt 140m lang en 4,1m breed, hierlangs
wordt aan één zijde een berm van 1m en aan de andere zijde een 2m brede strook met
grasbetonstenen aangebracht. Het effectief afwaterende oppervlak bedraagt hierdoor
circa 715 m².

De openbare weg langs de twee noordelijke kavels, wordt in een profiel van 11m
ingepast. Er zijn geen concrete plannen voor een toekomstige uitbreiding, maar de
ontwikkelaar wil daar geen beperkingen toe creëren. Voor het wegprofiel is nu uitgegaan
van een wegbreedte van 5m met daarnaast 2m grasbetonstenen. Als in de toekomst het
profiel van de weg wordt aangepast, dient dit binnen het dan te ontwikkelen plan te
worden gecompenseerd. Het effectief afwaterende oppervlak bedraagt hierdoor circa 390
m2.

Het effectief afwaterende oppervlak bedraagt totaal 5550 m2 + 715 m2 + 390 m2 = 6.655 m².
Hierop mag 500 m² vrijstelling worden toegepast. Dit resulteert in 6155 m²

Wateropgave en bergingsvoorziening
De wateropgave is bepaald aan de hand van een te bergen hoeveelheid neerslag bij de
maatgevende neerslagstatistiek. Het waterschap hanteert de volgende kengetallen.
T=10+10%  43,6 mm x 6155 m2 = 268 m3

T=100+10% 66,4 mm x 6155 m2 = 409 m3
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Er worden in het plangebied geen watergangen gedempt. De waterberging wordt
gerealiseerd door de bestaande A-watergang ten zuiden van het plangebied, de B-
watergang langs Polderzicht en de B-watergang aan de noordzijde van het plangebied te
verbreden. De gemeente Aalburg gaat uit beheerstechnisch oogpunt niet akkoord met de
realisatie van een plasberm met banket. Daarom wordt de wateropgave in een
‘traditionele’ watergangverbreding gezocht.

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij de vormgeving van de profielen (bijlage
5).

A-watergang
- Nieuw talud aan planzijde 1:2
- Bodemniveau A-watergang handhaven
- Maximale breedte op insteek bedraagt 8m
- Onderhoudsroute aan planzijde
- Onderhoudspad 5m
- Onderhoud uit te voeren door waterschap

B-watergang langs Polderzicht
- Nieuw talud aan planzijde 1:2
- Bodemniveau B-watergangen 0,5m beneden zomerpeil
- Tweezijdig onderhoud vanaf woonstraat/berm
- Onderhoud uit te voeren door gemeente

B-watergang noordzijde
- Nieuw talud aan planzijde 1:2
- Bodemniveau B-watergang handhaven
- Duiker op particuliere kavel handhaven (beperkende regels opnemen)
- Onderhoud uit te voeren door particulier (onderhoudspad wordt mee uitgegeven)

De berekening van de waterberging en benodigde verbreding is in bijlage 5 opgenomen.

De uitbreiding van het wateroppervlak (ca. 1.165 m2) vraagt een wateropgave van:
T=10+10%  43,6 mm x 1.165 m2 = 51 m3

T=100+10% 66,4 mm x 1.165 m2 = 77 m3

Uit de kwelberekening (zie verderop) blijkt dat deze toeneemt met 4,4mm/dag. Bij een te
ontgraven oppervlakte van 1.165 m2 en een zesdaagse hoogwatergolf resulteert dit in een
extra bergingsopgave van 31 m3.

Samenvattend dient dus de volgende berging in het plangebied te worden gerealiseerd:
T=10+10% 268 m3 + 51 m3 + 31 m3 = 350 m3

T=100+10% 409 m3 + 77 m3 + 31 m3 = 517 m3

Kwelberekening
De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

- Formule van Mazure   q(x) = (Hrivier – Hpolder) / c ) * e-x/Ö(kDc)

- T=10 rivierstand (Hrivier)   3,5m+ NAP (volgens opgave WSRL)
- Winterpeil (Hpolder)    0,1m+NAP
- Hydraulische weerstand deklaag (c)  100 dagen per meter deklaag
- Afstand tot primaire waterkering (x) 900m
- Doorlatendheid watervoerend pakket (kD) 1000 m2/d
- Minimale dikte deklaag (D)   ca. 0,7m (bevestigd door boring

B02)

De bodem van de B-watergang wordt ontworpen op 0,5m beneden het zomerpeil. Bij een
zomerpeil van 0,2 m+NAP ligt de bodem dus op 0,3 m-NAP. Hier wordt de deklaag dus
2,1m afgegraven, waardoor de kleilaag (plaatselijk) verdwijnt. Wij adviseren deze deklaag
opnieuw aan te brengen met een minimale dikte van 1,0m. Hierdoor blijft een redelijke
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weerstand bestaan. Op plaatsen waar een dikkere kleilaag aanwezig is neemt de
weerstand van de deklaag wel af. Uitgaande van de kleilaagdikte van 2,0m ter plaatse van
boring B14 uit het verkennend bodemonderzoek (zie bijlage 2), is de huidige kwel op 2,4
mm/dag berekend.

Uitgaande van een minimale toekomstige kleilaagdikte van 1,0m onder de bodem die op
circa 0,3m-NAP ligt ontstaat een weerstand van de deklaag van 100 dagen. De kwel
neemt dan van 2,4mm/dag toe tot 6,8mm/dag. Dit is een toename van 4,4mm/dag.

Het bouwen met kelders of kruipruimten wordt afgeraden. De bouwaanvragen moeten
worden getoetst op het niet doorbreken en voldoende in standhouden van de deklaag.

Vuilwaterriolering
De vuilwaterriolering wordt niet in deze opdracht ontworpen. Dit behoort tot de
besteksuitwerking van het plan. Omdat er sprake is van een kwelgebied met een dunne
deklaag heeft het de voorkeur om de deklaag zo min mogelijk te doorgraven. Bij het
ontwerp van de vuilwaterriolering moet rekening worden gehouden met:
- Er worden 8 woningen gerealiseerd. Op basis van de richtlijnen uit de Leidraad

Riolering wordt een droogweerafvoer van 30 l/inw/uur verwacht. In totaal is dit dus
0,24 m3/uur.

- De woningen kunnen worden aangesloten op het bestaande vuilwaterriool in de
straat Polderzicht. Het riool heeft voldoende capaciteit om deze geringe hoeveelheid
af te voeren.

Als de kleilaag worden doorbroken, dient deze te worden hersteld met zwelklei.

Conclusie
Wanneer bij de uitwerking van voorliggend plan rekening wordt gehouden met hetgeen
in voorliggend onderzoek wordt beschreven dan vormt het aspect water geen
belemmering voor de ontwikkeling van het plangebied.

4.5 Akoestiek

4.5.1 Akoestisch onderzoek
In opdracht van Kragten is door Windmill Milieu en Management een akoestisch
onderzoek uitgevoerd naar het wegverkeerslawaai in het kader van de realisatie van het
plan Polderzicht te Wijk en Aalburg (gemeente Aalburg). Het onderzoek (bijlage 6:
Akoestisch onderzoek, rapportnummer: P2012 035-02. Windmill. 9 mei 2012) is uitgevoerd
volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 (Rmv-2006).
Comform de Wet geluidhinder dient overeenkomstig het gestelde in artikel 1 van deze
Wet met betrekking tot de geluidbelasting van een weg de Europese dosismaat L
dayevening- night (Lden) in dB te worden bepaald. De Wet geluidhinder geeft
grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van woningen.

De geluidbelasting ter plaatse van de nieuwe woningen bedraagt ten hoogste 48 dB na
aftrek van de correctie zoals bedoeld in artikel 110g van de Wet geluidhinder. De
voorkeursgrenswaarde wordt ter plaatse van de nieuwe woningen gerespecteerd.

Op de wegen Polderzicht en Dreefzicht geldt een maximaal toegelaten snelheid van 30
km/uur. Deze wegen zijn derhalve niet zoneringsplichtig. Vanuit een goede ruimtelijke
ordening is de geluidbelasting van deze wel inzichtelijk gemaakt. De berekende waarde
hoeft echter niet getoetst te worden aan de voorkeursgrenswaarde en maximale
ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. Bij het inzichtelijk maken van de
geluidbelastingen in het kader van een goede ruimtelijke ordening is geen aftrek
overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder toegepast.

Conclusie
Op basis van het akoestisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat de geluidbelasting
als gevolg van het wegverkeerslawaai voldoet aan de voorkeursgrenswaarde. Derhalve
kan worden gesteld dat het aspect akoestiek geen belemmering vormt voor het
voorliggende plan.
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4.5.2 Aanvullend onderzoek akoestiek

In opdracht van Kragten is door Windmill Milieu en Management een aanvullend
akoestisch onderzoek uitgevoerd naar het wegverkeerslawaai in het kader van de
aanpassingen ten aanzien van het oorspronkelijke plan voor de ontwikkeling van
Polderzicht, gelegen in de gemeente Aalburg (bijlage7: Aanvullende notitie Akoestiek).

De overeenkomstig de Wet geluidshinder te toetsen geluidsbelasting ter plaatse van de
nieuwe woningen bedraagt ten hoogste 48 dB. De voorkeursgrenswaarde wordt ter
plaatse van de nieuwe woningen gerespecteerd. Het doorlopen van een hogere
waardenprocedure is niet noodzakelijk en ook het toepassen van maatregelen om de
geluidsbelasting te verlagen is niet noodzakelijk.

De geluidsbelasting is inzichtelijk gemaakt in het kader van een goede ruimtelijke
ordening. Ter plaatse van de plangrens bedraagt de geluidsbelasting ten hoogste 53 dB
(zonder aftrek van de correctie zoals bedoeld in artikel 110g van de Wet geluidhinder). Bij
het verlenen van een bouwvergunning voor een aantal percelen dient een
gevelgeluidwering van 21 dB te worden gerealiseerd teneinde een binnen niveau van 33
dB te garanderen tenzij blijkt dat uit een aanvullend onderzoek naar de geluidsbelasting
op de feitelijke gevel van de ter realiseren woning blijkt dat de geluidsbelasting ten
hoogste 53 dB bedraagt.

Conclusie
Op basis van het aanvullend akoestisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat de
geluidbelasting als gevolg van het wegverkeerslawaai voldoet aan de
voorkeursgrenswaarde. Derhalve kan worden gesteld dat het aspect akoestiek geen
belemmering vormt voor het voorliggende plan.

4.6 Luchtkwaliteit

4.6.1 Onderzoek luchtkwaliteit

In opdracht van Kragten is een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd ten behoeve van een
woningbouwproject aan de weg 'Polderzicht', gelegen te Wijk en Aalburg in de gemeente
Aalburg (bijlage 8: Notitie luchtkwaliteit, rapportnummer: P2012.035-01, Windmill. 7 mei
2012). Het betreft de ontwikkeling van een zestal woningen op een huidig onbebouwde
locatie. Na een planwijziging zijn twee woningen toegevoegd aan het plangebied. Op
basis hiervan heeft een aanvullend onderzoek plaatsgevonden waarin wordt uitgegaan
van 8 woningen (bijlage 9: Aanvullende notitie luchtkwaliteit).

De uitbreiding veroorzaakt geen relevante directe emissies naar de lucht. Enige effecten
op de luchtkwaliteit worden dan ook bepaald door de verkeersaantrekkende werking van
het plan.

In het Kader van de ruimtelijke ordening is het van belang vast te stellen in welke mate
de emissies ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking invloed hebben op de
lokale luchtkwaliteit.

Ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit vormt met ingang van 15 november 2007 de
Wet milieubeheer de basis voor besluitvorming in het kader van onder andere de Wet
ruimtelijke ordening. Op basis van de Wet milieubeheer gelden milieukwaliteitseisen
voor de luchtkwaliteit. Deze kwaliteitseisen zijn middels grenswaarden vastgelegd voor
de luchtverontreinigende componenten zwaveldioxide, stikstofdioxide (N02l,
stikstofoxiden, lood, koolmonoxide, benzeen en zwevende deeltjes (PM10).

De grenswaarden gelden overal in de buitenlucht. De grenswaarden gelden niet op
arbeidsplaatsen als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet 1998. Bij wijziging van de
Regeling beoordeling Luchtkwaliteit 2007 met ingang van 19 december 2008 gelden de
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grenswaarden ook niet meer op plaatsen die niet toegankelijk zijn voor het publiek en
waar geen vaste bewoning is, evenals op de rijbaan van wegen of voor voetgangers niet
toegankelijke middenbermen. In het licht van een goede ruimtelijke ordening kan voor
wat betreft luchtkwaliteit verder worden gekeken dan de juridische verplichtingen op
basis van de Wet milieubeheer. De handreiking bij de Wet milieubeheer geeft
bijvoorbeeld aan dat het "Besluit gevoelige bestemmingen" nadere regels stelt die
verplicht nageleefd moeten worden en geen vervanging is van het principe 'goede
ruimtelijke ordening', Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening zal afgewogen
moeten worden of het aanvaardbaar is om een bepaald project op een bepaalde plaats te
realiseren, Daarbij speelt de mate van blootstelling aan luchtverontreiniging een rol, ook
als het project zelf niet of nauwelijks bijdraagt aan de luchtverontreiniging.

Wet- en regelgeving
Omdat Nederland niet op tijd aan de Europese luchtkwaliteitsnormen kan voldoen is een
nationaal programma opgesteld, Met ingang van 1 augustus 2009 is het "Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit" (NSL) van kracht. Het NSL is van kracht voor
5 jaar, van 2009 tot 2014, waarna indien nodig een nieuw NSL vastgesteld kan worden. In
dit NSL zijn alle 'grote' projecten en te nemen maatregelen opgenomen die een
significante invloed hebben op de luchtkwaliteit. Alle ontwikkelingen die buiten de
omvang van het NSL vallen, hoeven niet meer individueel getoetst te worden aan de
normering voor luchtkwaliteit. Het woningproject aan de Polderzicht is niet opgenomen
als een van de projecten uit het NSL.

Besluit en regeling
Basis van artikel 4 van het "Besluit niet in betekenende mate bijdragen
(Iuchtkwaliteitseisen)" is een ministeriële regeling van kracht geworden ("Regeling niet in
betekenende mate bijdragen (Iuchtkwaliteitseisen)"). In deze regeling worden een aantal
ontwikkelingen genoemd die in elk geval als "niet in betekenende mate- kunnen worden
aangemerkt. Voor de in de regeling benoemde ontwikkelingen hoeft ten behoeve van een
planrealisatie geen luchtkwaliteitsberekening meer te worden uitgevoerd. In bijlage 3A
van de Regeling worden woningbouwlocaties met niet meer dan 1500 nieuwe woningen
zonder meer aangewezen als "niet in betekenende mate". Dit betekent dat ten behoeve
van de planvorming alsnog geen toetsing aan de wettelijke luchtkwaliteitscriteria meer
hoeft plaats te vinden. Het plan voldoet dan ook aan de wettelijke eisen voor de
luchtkwaliteit.

Achtergrondconcentratie
Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening wordt ook de achtergrondconcentratie
ter plaatse van het plangebied beschouwd. De achtergrondconcentratie van fijnstof en
stikstofdioxide wordt weergegeven op de Grootschalige Concentratiekaarten Nederland
(GCN). Met behulp van de GCN kaarten is bepaald dat de fijnstofconcentratie in 2011 ter
hoogte van het plangebied ongeveer 26,1 J-Ig/m' bedroeg. De stikstofdioxide concentratie
ter hoogte van het plangebied bedroeg in 2011 ongeveer 20,5 J-Ig/m'. Door landelijke
maatregelen en een verbetering van de motoren van het Nederlands wagenpark blijven
de concentraties de komende jaren dalen. De achtergrondconcentraties liggen nu en in
de toekomst ruim onder de wettelijke grenswaarden. Ook na de niet in betekenende
mate toename van het plan wordt ruimschoots aan de wettelijke grenswaarden voldaan.

Conclusie
Bepaald is dat de achtergrondconcentraties van fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (N02) ter
hoogte van het plangebied ruim onder de wettelijke grenswaarden zijn gelegen. Tevens is
bepaald dat de ontwikkeling in de Regeling niet in betekenende mate bijdragen
(Iuchtkwaliteitseisen) aangeduid is als 'niet in betekenende mate'. Het plan voor de bouw
van acht woningen aan de Polderzicht te Wijk en Aalburg, gemeente Aalburg, voldoet
daarmee aan de wettelijke eisen voor de luchtkwaliteit. Ook zijn er geen bezwaren op
basis van de luchtkwaliteit voor een goede ruimtelijke ordening. Derhalve vormt het
aspect luchtkwaliteit geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling van het
plangebied.
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4.7 Externe veiligheid

4.7.1 Onderzoek externe veiligheid

In opdracht van Kragten is een onderzoek naar het aspect externe veiligheid uitgevoerd
ten behoeve van een woningbouwproject aan de weg 'Polderzicht', gelegen te Wijk en
Aalburg in de gemeente Aalburg (bijlage10: Externe veiligheid, rapportnummer P2012 035-
03, Windmill. 9 mei 2012). Het betreft de ontwikkeling van een zestal woningen op een
huidige onbebouwde locatie. Na een planwijziging zijn twee woningen toegevoegd aan
het plangebied. Op basis hiervan heeft een aanvullend onderzoek plaatsgevonden waarin
wordt uitgegaan van 8 woningen (bijlage 11: Aanvullend onderzoek externe veiligheid).

De uitbreiding veroorzaakt een toename van de personendichtheid ter plaatse. Hierdoor
neemt het groepsrisico toe van bronnen waarvan de effectafstand over het plan is
gelegen.

Gekeken is naar de volgende risicobronnen:
- Inrichtingen met de opslag of het gebruik van gevaarlijke stoffen.
- Het transport van gevaarlijke stoffen over transportassen (de weg, het spoor of

het water).
- Het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen.
- Bepaald dient te worden of er risicobronnen aanwezig zijn die de

bouwmogelijkheden ter plaatse beperken en wat de effecten zijn van het plan op
de hoogte van het groepsrisico.

Inventarisatie inrichtingen
Op basis van de Risicokaart Professioneel is bepaald dat de meest nabijgelegen inrichting
met een risicocontour een LPG tankstation betreft. Dit station, een AVIA pompstation
gelegen aan de Parallelweg 2, is op ruim 1.250 meter van het plangebied gelegen. Het
inventarisatiegebied van een LPG tankstation betreft 150 meter. Het plangebied is dan
ook ruim buiten het inventarisatiegebied gelegen.

Daarnaast is op ongeveer 1.700 meter een propaantank (Groeneweg 15) gelegen. Het
inventarisatiegebied van de tank bedraagt 235 meter. Het plangebied is dan ook ruim
buiten het inventarisatiegebied gelegen. Overige inrichtingen met risicobronnen zijn
allen op meer dan 2 kilometer gelegen en voor het plangebied dan ook niet relevant.

Conclusie
Het plangebied is niet gelegen binnen de inventarisatieafstand van enige inrichting. De
risicocontouren van inrichtingen zijn dan ook niet relevant voor het plangebied. Het
aspect externe veiligheid door inrichtingen vormt dan ook geen belemmering voor het
plan.

Inventarisatie transportassen
In de omgeving van het plangebied zijn geen spoorlijnen gelegen.

Wel is op ruim 900 meter van de Afgedamde Maas gelegen die Maas en Waal verbindt. In
het Basisnet Water is voor deze waterweg geen Toets afstand opgenomen. De waterweg
is aangeduid als een zogenaamde 'groene waterweg'. Dit houdt in dat de waterweg geen
PR 10~ contour of plasbrandaandachtsgebied heeft. Tevens is het GR rondom de
waterweg zo laag dat geen verantwoording noodzakelijk is.

Tenslotte zijn in de omgeving van het plangebied geen snelwegen gelegen. De meest
nabijgelegen weg waarover gevaarlijke stoffen worden getransporteerd betreft conform
de tellingen van Rijkswaterstaat de A59. Deze is op bijna 7 kilometer van het plangebied
gelegen. De maatgevende stoffen over deze weg betreffen stoffen van de categorie L T2
(Uquid Toxic 2). De inventarisatieafstand van deze stoffen betreft ongeveer 900 meter.
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Conclusie
Het plangebied is niet gelegen binnen de inventarisatie afstand van enige transportas
(weg/spoor/water). De risicocontouren van transportassen zijn dan ook niet relevant voor
het plangebied. Het aspect externe veiligheid de weg, het spoor of het water vormt dan
ook geen belemmering voor het plan.

Inventarisatie Locatie buisleidingen
Met behulp van de Risicokaart Professioneel kunnen de buisleidingen rondom het
plangebied, inclusief de bijbehorende plaatsgebonden risicocontour en de groepsrisico
inventarisatieafstand.

De meest nabijgelegen buisleiding betreft de gasleiding A-618-KR-007. Deze buisleiding is
op meer dan 2,5 kilometer van het plangebied gelegen. Dit is ver buiten de maximale
inventarisatieafstand voor buisleidingen.

Conclusie
Het plangebied is niet gelegen binnen de inventarisatieafstand van enige buisleiding. De
risicocontouren van buisleidingen zijn dan ook niet relevant voor het plangebied. Het
aspect externe veiligheid door buisleidingen vormt dan ook geen belemmering voor het
plan.

Conclusie aspect externe veiligheid.
Aangetoond is dat geen inventarisatieafstanden van risico's van inrichtingen,
buisleidingen of andere transportassen van gevaarlijke stoffen over het plangebied zijn
gelegen. Het aspect externe veiligheid vormt dan ook geen belemmering voor de
realisatie van woningen aan de weg 'Polderzicht' te Wijk en Aalburg.

4.8 Flora en fauna

4.8.1 Veldwerk quickscan flora en fauna

De bescherming van zowel inheemse als uitheemse, in het wild levende plant- en
diersoorten is vastgelegd in de Flora- en faunawet. De Flora- en faunawet bevat een
algemeen (passief) beschermingsregime voor aangewezen plant- en diersoorten.
Daarnaast zijn in de Flora- en faunawet beschermde leefgebieden aangewezen voor de
instandhouding van beschermde soorten. De Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn
zijn in onze nationale Flora- en faunawet
geïmplementeerd.

Wat betreft de flora is het verboden om beschermde soorten uit te steken, te vernielen, te
beschadigen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen (artikel 8;
Flora- en faunawet). Ten aanzien van de fauna geldt dat het verboden is beschermde
dieren in hun natuurlijke leefomgeving te doden of te verwonden, opzettelijk te
verontrusten of voortplantingsplaatsen (bijvoorbeeld nesten) te verstoren, te beschadigen
of weg te nemen (artikel 9 t/m 13; Flora- en faunawet).

Voor het verrichten van ingrepen die een nadelig effect hebben op beschermde flora en
fauna is in principe een ontheffing ex. artikel 75 van de Flora- en faunawet noodzakelijk.
In het Besluit van 10 september 2004 (AMvB artikel 75) wordt onderscheid gemaakt in de
algemeenheid van soorten en de noodzaak tot ontheffingsaanvraag. De beschermde
soorten zijn hiertoe ingedeeld in een drietal categorieën (tabellen):
1. Algemeen beschermde soorten.
2. ‘Overige' soorten en alle vogelsoorten.
3. Streng beschermde soorten: soorten van bijlage IV van de Europese

Habitatrichtlijn en soorten van bijlage I van de AMvB artikel 75 van de Flora- en
faunawet.

Ten behoeve van het aspect flora en fauna is er door Faunaconsult een quickscan
opgesteld (Bijlage12: veldwerk quickscan flora en fauna, Faunaconsult, 9 mei 2012). Op
basis van de quickscan kan het volgende worden geconcludeerd:
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Vleermuizen
De watergangen rond het plangebied fungeren mogelijk als foerageergebied en vaste
vliegroute van watervleermuis en meervleermuis. De watergang aan Polderzicht wordt
mogelijk verlegd. Hierdoor zal een mogelijk aanwezige vliegroute van vleermuizen
worden verlegd. Dit zal netto geen effect op de functionaliteit van het plangebied voor
vleermuizen hebben. Omdat de net buiten het plangebied  gelegen bosrand parallel loopt
aan de in het plangebied gelegen houtsingel, hebben vleermuizen tussen de kap en het
aanplanten van nieuwe bomen voldoende dekking om hun vliegroute tijdelijk te
verleggen. Het is daarom niet nodig een ontheffing op de Flora- en faunawet aan te
vragen.

Algemene vogels
Door het verwijderen van de vegetatie buiten de periode 15 maart tot 15 juli (het
broedseizoen van de meeste vogels) uit te voeren, wordt directe schade aan algemeen
voorkomende vogels, hun nesten en eieren voorkomen.

Overige strenger beschermde soorten
Overige strenger beschermde dieren of beschermde planten zijn in en direct rond het
plangebied afwezig.

Beschermde dieren uit de categorie ‘algemene soorten’
In het plangebied bevinden zich mogelijk vaste rust- en verblijfplaatsen van
zoogdiersoorten uit de beschermingscategorie ‘algemeen beschermde soorten’. Voor het
vernietigen van holen etc. en verstoren van beschermde zoogdieren van de categorie
‘algemene soorten’ voor ruimtelijke ingrepen, bestaat een vrijstelling op grond van ‘AMvB
artikel 75’ van de Flora- en faunawet (Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, 2005). Er hoeft daarom geen ontheffing te worden aangevraagd.

Zorgplicht
De in de Flora- en faunawet genoemde ‘algemene zorgplicht’ is ook op beschermde
soorten uit de categorie ‘algemene soorten’ van toepassing. Beschermde diersoorten (ook
die van de categorie ‘algemene soorten’) die tijdens het verwijderen van vegetatie en het
vergraven van grond worden aangetroffen, moeten direct worden gevangen en na afloop
van de werkzaamheden in het aangrenzende gebied worden vrijgelaten.

Conclusie
Op basis van de uitkomsten van deze veldwerk quickscan hoeft er geen nader onderzoek
te worden gedaan naar flora en fauna ter plaatse van het plangebied. Derhalve vormt het
aspect flora en fauna geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling van het
plangebied.

4.8.2 Gebiedsbescherming

Bax & Van Kranenburg Beheer bv heeft plannen voor de realisatie van nieuwe woningen
aan de weg Polderzicht te Aalburg. Binnen het plangebied worden zes nieuwe woningen,
voorzien van bijgebouwen, gebouwd. Hierbij wordt mogelijk een toegangsweg voor de
woningen aangelegd en mogelijk ook 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 gebiedsbescherming (bijlage 13: Memo
gebiedsbescherming, Kragten, 4 juni 2012) 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.
Vanwege aanpassingen aan het plangebied zijn twee woningen aan het plangebied
toegevoegd. In het kader van gebiedsbescherming is derhalve een aanvullende memo
opgesteld waarin de effecten van de acht te realiseren woningen zijn opgenomen In een
aanvullende memo (bijlage 14: aanvullende memo gebiedsbescherming, Kragten, mei
2013)
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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.

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 zes
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 Wijk en 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.

Conclusie
Op basis van de memo gebiedsbescherming, waarbij het vigerende beleid uit de
Natuurbeschermingswet 1998 en de Verordening Ruimte van de Provincie Noord-Brabant
zijn geanalyseerd, blijkt dat het voorliggende plan geen negatieve effecten heeft op
beschermde gebieden. Derhalve kan worden geconcludeerd dat het aspect flora en fauna
geen belemmering vormt voor de beoogde ontwikkeling van het plangebied.

4.9 Explosieven onderzoek

De firma Saricon heeft een vooronderzoek naar explosieven uitgevoerd voor de gehele
gemeente Aalburg. Dit heeft geresulteerd in een rapport met kenmerk 11S115/VO/01. Uit
dit vooronderzoek blijkt dat het voorliggende plangebied verdacht is op het aantreffen
van Conventionele Explosieven (CE). Daarom heeft Bax & Van Kranenburg Beheer
REASeuro opdracht gegeven een CE-bodemonderzoek uit te voeren (bijlage 15: CE-
bodemonderzoek explosieven).

REASeuro heeft het opsporingsgebied in november 2012 reeds gedetecteerd. De
resultaten van het detectieonderzoek zijn beschreven in het Proces-verbaal van
Oplevering met kenmerk RO-120146 d.d. 30 januari 2013. Op basis van de
detectieresultaten heeft Bax & van Kranenburg  Beheer B.V., REASeuro opdracht gegeven
om de significante verstoringen te benaderen.

Op 4-11-2012 is het terrein voor zo ver mogelijk gedetecteerd met een Vallon VMXV-4
Totaal zijn 403 significante verstoringen gemeten, verdeeld over het totale
opsporingsgebied. Er zijn twee zwaar verstoorde gebieden zichtbaar in respectievelijk de
noordoost en de zuidwest hoek.  Op 8-11-2012 zijn 27 objecten benaderd voor het
vrijgeven van proefsleuven ten behoeve  van archeologisch onderzoek. De resultaten van
het detectieonderzoek en het benaderen  van de proefsleuven zijn beschreven in het
rapport met kenmerk RO-120146 versie 1.0.

Het opsporingsgebied is vrijgegeven op het aantreffen van CE van de categorie
geschutmunitie vanaf 20 mm tot een diepte van 2,0 m-mv. De vervolgwerkzaamheden in
het opsporingsgebied kunnen regulier plaatsvinden.

Conclusie
op basis van bovenstaand onderzoek kan worden opgemaakt dat het aspect explosieven
geen belemmering vormt voor de verdere ontwikkeling van het plangebied.
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4.10 Archeologie

BAAC bv heeft in opdracht van Bax en van Kranenburg beheer bv. een inventariserend
Veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd op de locatie Polderzicht te Wijk
en Aalburg (bijlage 16: Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven). Op
basis van de landschappelijk ligging, waarbij de stroomgordels van Wijk en Aalburg en
Biesheuvel-Hamer in de ondergrond aanwezig zijn, worden bewoningssporen uit het
laat-paleoliticum tot neolithicum, ijzertijd en Romeinse tijd, middeleeuwen en nieuwe
tijd verwacht.

Tijdens het onderzoek zijn acht proefsleuven aangelegd. In vrijwel het gehele plangebied
zijn de afzettingen van de stroomgordel van de Biesheuvel-Hamer op een diepte van 40 –
60 cm onder maaiveld aanwezig. In verschillende wekputten zijn boringen gezet om de
diepte van de stroomgordel van Wijk en Aalburg te bepalen, en om vast te stellen of op
een dieper niveau nog een archeologisch niveau aanwezig zou zijn. De geulafzettingen
van de stroomgordel van Wijk en Aalburg zijn op een diepte van 2 - 2,6 m benden
maaiveld waargenomen, maar in deze afzettingen is geen (mogelijk) bewoningsniveau
(een laklaag) vastgesteld.

Tijdens het archeologische onderzoek zijn slechts enkele archeologisch relevante sporen
aangetroffen in de vorm van perceel greppels uit de nieuwe tijd. Verder zijn negen
fragmenten aardewerk aangetroffen, voornamelijk uit de bovengrond. Het gaat om
kogelpot en Zuid-Limburgs aardewerk uit de late middeleeuwen, steengoed en
roodbakkend aardenwerk uit de nieuwe tijd en fragmenten van een pijp uit de nieuwe
tijd. De archeologische vindplaats is als niet behoudenswaardig gewaardeerd.

Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Dit betekent niet dat reeds
gestart kan worden met bodemverstorende activiteiten of de daarop voorbereidende
activiteiten. Het selectieadvies (bijlage 17) dient namelijk eerst beoordeeld te worden
door bevoegd gezag. Dit leidt uiteindelijk tot een selectiebesluit. Het advies aan de
gemeente Aalburg is om het rapport goed te keuren.

Conclusie
Op basis van het archeologisch proefsleuvenonderzoek kan het gebied worden
aangemerkt als zijnde een niet behoudens waardige vindplaats. Deze conclusie is
verwerkt in een selectieadvies dat dient te worden beoordeeld door het bevoegd gezag.
Het bevoegd gezag stemt in met het selectiebesluit waarin aangegeven wordt dat het
aspect archeologie geen belemmering vormt voor de ontwikkeling van het plangebied.

4.11 Bedrijven en milieuzoneringen

Ten behoeve van de ontwikkeling van acht vrijstaande woningen aan Polderzicht, te Wijk
en Aalburg is een onderzoek uitgevoerd naar eventuele milieubelemmeringen,
rapportnummer: P2013.102.01-01, Windmill, 22 augustus 2013 (bijlage 18).

Doel van dit onderzoek is de milieurechten en benodigde milieuruimte van de bedrijven
in de directe omgeving van het plan inzichtelijk te maken en te onderzoeken of de
vigerende rechten van de bedrijven al dan niet worden beperkt door de realisatie van de
nieuwe woningen.

Binnen het plan  orden woningen gerealiseerd. De woningen worden in de nabijheid van
bedrijven gerealiseerd. De vigerende milieurechten van deze bedrijven mogen niet
worden gefrustreerd. Daarnaast dient sprake te zijn van een goed woon- en leefklimaat
(een goede ruimtelijke ordening).

Op circa 275 meter afstand van het plan is een rioolwater zuiveringsinstallatie (rwzi)
gelegen. Tussen de rwzi en het plan zijn bestaande woningen gelegen. Hierom worden
de milieurechten van de rwzi niet gefrustreerd door de nieuwe woningen van het
woningbouwplan aan de Polderzicht. De rwzi vormt dan ook geen belemmering voor de
planvorming. Het glastuinbouwbedrijf J. Eveleens is op kleine afstand (circa 10 meter)
van het plan gelegen. Voor het glastuinbouwbedrijf dient een milieuhygiënische afweging
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te worden gemaakt, waarbij dient te worden beoordeeld of de rechten van het bedrijf niet
worden aangetast en of sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Ten behoeve van de milieuhygiënische afweging is aansluiting gezocht bij het
stappenplan uit de publicatie “Bedrijven en milieuzonering” uit 2009 van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze publicatie is een algemeen geaccepteerd
instrument om na te gaan of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening in situaties
waar bedrijven dicht bij woningen worden voorzien. De VNG-publicatie geeft hiertoe een
stappenplan dat gebruikt kan worden om de ruimtelijke inpasbaarheid van nieuwe
ontwikkelingen te toetsen.

De geluiduitstraling van het glastuinbouwbedrijf is berekend op basis van de in
representatieve bedrijfssituatie en de kenmerken van de akoestisch relevante
geluidbronnen. Om de geluidrechten van het glastuinbouwbedrijf te beschermen is voor
de geluiduitstraling een correctiefactor toegepast zodat de geluidbelasting (zowel
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L-Ar,LT als maximaal geluidniveau L-Amax ) ter
plaatse van de bestaande woningen exact voldoet aan de voorschriften uit het
Activiteitenbesluit milieubeheer. Op deze wijze wordt voorkomen dat door oprukkende
woningbouw van het plan Polderzicht de rechten van het glastuinbouwbedrijf J. Eveleens
in de toekomst worden gefrustreerd, in het geval dat in de huidige situatie de rechten
niet volledig worden benut.

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L Ar,LT ) ter plaatse van de nieuwe woning
bedraagt ten hoogste 25  dB(A) in de  dag-, 24  dB(A) in de avond- en  19  dB(A) in de
nachtperiode (29  dB  (A)  etmaalwaarde) ten gevolge van de bestaande geluidrechten van
het glastuinbouwbedrijf J. Eveleens. De geluidrechten aangaande het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau  (L Ar,LT ) worden niet gefrustreerd door het woningbouwplan
Polderzicht. Het berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT ) voldoet ook
aan de criteria voor een goede ruimtelijke ordening.

Het berekende maximaal geluidniveau (L-Amax ) ten gevolge van de representatieve
bedrijfssituatie bedraagt ter plaatse van de nieuwe woning ten hoogste 40 dB(A) in de
dag-, 43 dB(A) in de avond- en 38 dB(A) in de nachtperiode. De geluidrechten aangaande
het maximaal geluidniveau (L-Amax ) worden niet gefrustreerd door het
woningbouwplan Polderzicht. Het berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  (L-
Ar,LT ) voldoet ook aan de criteria voor een goede ruimtelijke ordening.

Conclusie
Op basis het akoestisch onderzoek naar milieubelemmeringen kan worden
geconcludeerd dat het woningbouwplan Polderzicht niet wordt belemmerd door het
naastgelegen glastuinbouwbedrijf J. Eveleens. De milieurechten van het
glastuinbouwbedrijf worden ook niet aangetast door de realisatie van de nieuwe
woningen. Tussen de rwzi en het plan zijn bestaande woningen gelegen. Hierom worden
de milieurechten van de rwzi niet gefrustreerd door de nieuwe woningen van het
woningbouwplan aan de Polderzicht. Het aspect milieubelemmeringen vormt derhalve
geen belemmering voor de ontwikkeling van het plangebied.
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5 Juridische planopzet

5.1 Wettelijk kader

De in deze toelichting beschreven aspecten hebben als basis gediend voor het opstellen
van een juridisch plan, welke is afgestemd op het handboek van de gemeente Aalburg.
Teneinde het voorgenomen initiatief te kunnen realiseren heeft een juridische vertaling
van het plan in planregels en verbeelding plaatsgevonden. De planregels zijn gerelateerd
aan de verbeelding. Verbeelding en planregels dienen in onderlinge samenhang te
worden bezien en toegepast conform de bepalingen in Wro, Bro en SVBP 2008.

5.2 Toelichting op de verbeelding

Op de verbeelding hebben alle gronden binnen het plangebied een bestemming gekregen.
Binnen een bestemming kunnen nadere aanduidingen opgenomen zijn. Deze
aanduidingen hebben juridische betekenis indien en voor zover deze daaraan in de
planregels wordt gegeven. Een aantal aanduidingen heeft geen juridische betekenis en is
uitsluitend op de plankaart aangegeven ten behoeve van de leesbaarheid, zoals
kadastrale en topografische gegevens.

5.3 Toelichting op de planregels

Bij het opstellen van de planregels is uitgegaan van het rapport Standaard voor
Vergelijkbare Bestemmingsplannen. Tevens is ten aanzien van dubbelbestemmingen en
gebiedsaanduidingen het sectorplan van de gemeente Aalburg van toepassing. De
planregels zijn onderverdeeld in vier delen. In het eerste deel zijn de begrippen en de
wijze van meten opgenomen. In het tweede deel worden de op de verbeelding
aangeduide bestemmingen geregeld. In het derde deel zijn algemene regels opgenomen
m.b.t. onder andere bouwregels en procedureregels. Tot slot wordt in het vierde deel
ingegaan op eventuele overgang- en slotregels.
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6 Uitvoerbaarheid

6.1 Economische uitvoerbaarheid

Wanneer met een bestemmingsplan een bouwplan, zoals gedefinieerd in artikel 6.2.1.
Besluit ruimtelijke ordening mogelijk wordt gemaakt, dient conform artikel 6.12 Wet
ruimtelijke ordening een exploitatieplan te worden opgesteld. Deze eis geldt niet indien
het kostenverhaal anderszins is verzekerd. Op 13 september 2013 is door de gemeente
Aalburg en de ontwikkelaar Bax Van Kranenburg BV een anterieure overeenkomst
gesloten. In deze overeenkomst wordt het kostenverhaal van de gemeente verzekerd.
Onderdeel van de anterieure overeenkomst is een planschadeverhaalsovereenkomst. De
gemeente Aalburg verhaalt eventuele planschades op de ontwikkelaar, waardoor de
gemeente geen financieel risico loopt. Daarnaast is de verplichte bijdrage aan het rood-
voor-groen fonds van de gemeente Aalburg in de overeenkomst opgenomen. Basis van de
anterieure overeenkomst zijn exploitatieberekeningen, waarin de economische
haalbaarheid van het plan “Polderzicht” is aangetoond. Het plan is economisch
uitvoerbaar.

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

In het kader van ex artikel 3.1.1. Bro heeft vooroverleg plaatsgevonden met betrokken
partijen. Daarnaast heeft het voorontwerp bestemmingsplan ‘Polderzicht’,  gedurende
een periode van 6 weken ter inzage gelegen. De reacties in het kader van het vooroverleg
en de inspraakperiode zijn gebundeld in een Nota van Inspraak welke als separate bijlage
(bijlage 19) aan dit bestemmingsplan is toegevoegd. Voorstellen en conclusies welke naar
voren komen uit deze nota zijn verwerkt in voorliggend ontwerp bestemmingsplan.

Voorliggend ontwerp bestemmingsplan zal de volgende procedure doorlopen:

b. Ontwerp:
Publicatie en terinzagelegging overeenkomstig afdeling 3.4 Awb en Wro een ieder kan
gedurende deze terinzagelegging een zienswijze indienen bij de gemeenteraad

c. Vaststelling:
Vaststelling door de raad mogelijkheid reactieve aanwijzing publicatie en
terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan gedurende de beroepstermijn

d. Inwerkingtreding:
Na afloop van de beroepstermijn (tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt gedaan)

e Beroep:
Beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
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Bijlage 1 Beeldkwaliteitsparagraaf
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Bijlage 2 Woningbouwmatrix Aalburg tot 2014
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Bijlage 3 Verkennend bodemonderzoek
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Bijlage 4 Aanvullend verkennend bodemonderzoek
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Bijlage 5 Waterhuishouding Polderzicht
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