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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
 
In het kader van het Ruimte voor de Rivier programma en de daaraan gekoppelde 
ontpoldering van de Noordwaard zal het gehele terrein rondom het Biesbosch Mu-
seum in Werkendam in de nabije toekomst omringd worden door water. Het plano-
logisch juridisch kader van dit plan van Ruimte voor de Rivier is vastgelegd in het 
Rijksinpassingsplan ‘Ontpoldering Noordwaard’. De transformatie van de omgeving 
is voor het bestuur van de Stichting Biesbosch Museum aanleiding geweest een uit-
breiding van het museum voor te bereiden. Er is inmiddels een voorlopig ontwerp 
voor de uitbreiding gereed. 
 
De uitbreiding van het museum is niet mogelijk op basis van het rijksinpassingsplan. 
Door middel van een omgevingsvergunning kan de afwijking van het rijksinpas-
singsplan worden toegestaan. De voorliggende ruimtelijke onderbouwing levert de 
onderbouwing voor deze afwijking. 
 
 
1.2 Ligging en begrenzing projectgebied 
 
Het projectgebied ligt aan de Hilweg 2 in Werkendam. Het betreft het terrein van 
het Biesbosch Museum. Op afbeelding 1 is de globale ligging van het projectgebied 
in groter verband weergegeven. Daarnaast is een gedetailleerde luchtfoto afge-
beeld waarop de ligging van het projectgebied in zijn nabije omgeving te zien is. De 
exacte begrenzing van het projectgebied is aangegeven op de geometrische plaats-
bepaling behorende bij deze ruimtelijke onderbouwing. 
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Afbeelding 1: Luchtfoto bestaande situatie Biesbosch Museum 

Image © 2014 Aerodata International Surveys © 2014 Tele Atlas © 2014 GoogleTM 

Image © 2014 Aerodata International Surveys © 2014 Tele Atlas © 2014 GoogleTM 
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1.3 Vigerend rijksinpassingsplan 
 
Het Biesbosch Museum is gelegen in een gebied waarvoor op 27 augustus 2010 het 
rijksinpassingsplan ‘Ontpoldering Noordwaard’ is vastgesteld door de minister van 
VROM en de minister van VenW.  
Het projectgebied heeft in het vigerende rijksinpassingsplan de bestemmingen ‘Bos’, 
‘Cultuur en Ontspanning’, ‘Natuur’, ‘Recreatie’, ‘Verkeer’ en ‘Water’. Daarbij kent 
het de functieaanduidingen ‘museum’, ‘parkeerterrein’ en ‘specifieke vorm van re-
creatie – buitenexpositie’ en de gebiedsaanduiding ‘Vrijwaringszone – Straalpad’. 
Gezien deze bestemmingen en aanduidingen wijkt de voorgestane ontwikkeling op 
de volgende punten af van het vigerende rijksinpassingsplan: 
 Het zoetwatergetijdenpark past grotendeels binnen de regeling van het Rijksin-

passingsplan. De gronden hebben daar de bestemmingen Recreatie (buitenexpo-
sitie), Natuur en Bos. Voor zover het (fiets- en voet)paden betreft, hoeft dit niet 
onderbouwd en onderzocht te worden aangezien de paden niet openbaar toe-
gankelijk zijn (het eiland kan alleen tegen betaling betreden worden). Een klein 
deel van het pad valt binnen de bestemming Water waardoor dit niet past bin-
nen het Rijksinpassingsplan. De afwijking is een verruiming van de bestemming 
Natuur of Bos. De waterspeeltuin in het noordelijke deel van het park (aangren-
zend aan de terrassen) betreft geen extensief recreatief medegebruik waardoor 
dit niet past binnen het Rijksinpassingsplan. De afwijking is een verruiming van 
het bestemmingsvlak van de bestemming Recreatie en de aanduiding ‘specifieke 
vorm van recreatie – buitenexpositie’.  

 Het parkeerterrein aan de noordzijde van het museumeiland valt gedeeltelijk 
buiten de bestemming Natuur met de aanduiding ‘parkeerterrein’, binnen de 
bestemming Bos. Binnen de bestemming Bos is een parkeerterrein niet toege-
staan. De situering van het parkeerterrein past dus niet binnen het Rijksinpas-
singsplan. De oppervlakte van de aanduiding en de oppervlakte van het nieuwe 
parkeerterrein zijn gelijk. Daarmee is de afwijking van het Rijksinpassingsplan 
een verschuiving van de bestemming Natuur en de aanduiding ‘parkeerterrein’, 
niet een verruiming daarvan.  

 Aan de zuidzijde van de doorgaande weg wordt voorzien in een opstelplaats 
voor verkeer/bussen. Deze opstelplaats valt gedeeltelijk binnen de bestemming 
Cultuur en Ontspanning. Binnen deze bestemming is een dergelijke opstelplaats 
niet toegestaan waardoor dit niet past binnen het Rijksinpassingsplan. De afwij-
king van het Rijksinpassingsplan betreft een verruiming van de bestemming Ver-
keer. 

 In het Rijksinpassingsplan ‘Ontpoldering Noordwaard’ is de mogelijkheid voor 
een uitbreiding van het museum meegenomen. Dit is echter aan de voorzijde 
van het museum, terwijl de uitbreiding aan de zuidwestelijke zijde van de be-
staande bebouwing voorzien is. De uitbreiding van de bebouwing past dus niet 
binnen het Rijksinpassingsplan. Het bouwvlak in het Rijksinpassingsplan heeft 
een oppervlakte van circa 3.050 m², de bebouwing inclusief uitbreiding heeft 
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een totaal grondbeslag van circa 2.412 m². Daarmee is de afwijking van het Rijks-
inpassingsplan een verschuiving van het bouwvlak, niet een verruiming daarvan. 
Naast de verschuiving van het bouwvlak is een verruiming van het bestemmings-
vlak noodzakelijk voor de uitbreiding: de bestemming Cultuur en Ontspanning 
moet aan de zuidzijde verruimd worden (ten koste van de bestemmingen Bos, 
Natuur en Recreatie), zodat het bouwvlak (voor de bebouwing) en de terrassen 
binnen die bestemming vallen.  

 De uitbreiding van de bebouwing betreft ten slotte een verruiming van de 
bouwhoogte (van 6 meter naar 8,5 meter) en van de gebruiksmogelijkheden. De 
gebruiksmogelijkheden worden verruimd ten behoeve van de kantoren van 
Staatsbosbeheer en Parkschap NP de Biesbosch.  

 

 
 

Afbeelding 2: Uitsnede verbeelding rijksinpassingsplan ‘Ontpoldering Noordwaard’ 
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1.4 Leeswijzer 
 
Deze ruimtelijke onderbouwing is opgebouwd uit een vijftal hoofdstukken en enke-
le (separate) bijlagen. De opbouw van de hoofdstukken is zodanig dat er sprake is 
van een logische volgorde in vraagstelling (wat, waarom, waar, hoe, etc.). 
Na dit inleidende hoofdstuk volgt hoofdstuk 2 ‘Planbeschrijving’, dit gaat in op de 
beschrijving van de huidige situatie van het projectgebied en directe omgeving. 
Daarnaast worden de ontwikkelingen die het plan mogelijk maakt op een rij gezet. 
In hoofdstuk 3 wordt het beleidskader dat van belang is voor de voorgestane ont-
wikkeling uiteengezet. In hoofdstuk 4 wordt de uitvoerbaarheid van de ruimtelijke 
onderbouwing aangetoond. Vanuit de verschillende van invloed zijnde milieuaspec-
ten wordt in dit hoofdstuk beschreven waarom voorliggende ruimtelijke onderbou-
wing uitgevoerd kan worden. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de economische 
uitvoerbaarheid van het plan en het maatschappelijk draagvlak voor het plan. 
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Afbeelding 3: Schets ontwerp nieuwe bebouwing Biesbosch Museum 
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2. PLANBESCHRIJVING 

2.1 De voorgestane ontwikkeling 
 
In het kader van Ruimte voor de Rivier wordt een gedeelte van de Noordwaard ont-
polderd. De ontpoldering behelst het afgraven van dijken, om op bepaalde plaatsen 
in- en uitstroommogelijkheden te creëren tussen de Nieuwe Merwede en het Hol-
lands Diep. Hierdoor wordt het museum in de toekomst geheel omringd door water. 
De bezoekers kunnen het museum op het museumeiland straks via twee bruggen 
bezoeken. 
 
Het uitgangspunt van het ontwerp is om de bestaande bebouwing van het Bies-
bosch Museum te handhaven en een uitbreiding te realiseren aan de zuidwestelijke 
kant. Met een uitbreiding aan deze zijde wordt het aangrenzende deel van het ei-
land geactiveerd als museumtuin. Het voorstel is om deze tuin (het museumeiland) 
vorm te geven als ‘zoetwatergetijdenpark’, een soort kleine versie van de Biesbosch 
waar water, getij, natuur en omgeving optimaal beleefbaar zijn. De uitbreiding van 
de bebouwing zal ruimte bieden aan een restaurant. Een ander deel van de uitbrei-
ding is bestemd als multifunctionele ruimte (dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden 
voor tijdelijke exposities). De kantoren van Staatsbosbeheer, Parkschap NP de Bies-
bosch en van het museum zelf bevinden zich op de eerste verdieping onder het be-
staande dak.  
 
De totale uitbreiding van het museum heeft een oppervlakte van circa 1.104 m² bru-
to-vloeropppervlakte (bvo), daarbij heeft de verdieping met kantoorruimte een op-
pervlakte van circa 281 m² bvo. In separate bijlage 1 zijn de bestektekeningen van de 
begane grond en de verdieping van het nieuwe gebouw opgenomen. Daarbij is een 
overzicht opgenomen van de oppervlakten bvo in de bestaande en de nieuwe situa-
tie. 
De uitbreiding wil men uitvoeren met een bouwhoogte van 8,5 meter om zo vol-
doende ruimte te kunnen realiseren om in te kunnen spelen op het stijgend aantal 
bezoekers van de afgelopen jaren en op de toekomstige inrichting van de omgeving 
die naar verwachting een impuls oplevert voor het museum. Daarnaast is in het 
bouwplan ruimte gereserveerd voor het beheerskantoor van Staatsbosbeheer. Dit 
kantoor is op zijn huidige locatie gesloopt omdat die locatie een optimale uit-
stroomopening in de weg staat. De bouwhoogte van 8,5 meter maakt het mogelijk 
om de vormgeving van het gebouw met een logische maat- en schaalverhouding te 
kunnen realiseren. Er kan een relatief groot grondoppervlak worden aangelegd 
waarbij de hoogte voldoende ruimte geeft om binnen de massa één verdieping te 
realiseren. Op de begane grond blijft daarbij voldoende ‘interne’ hoogte aanwezig 
om een museum te realiseren met voldoende hoogteruimte zonder daarbij de be-
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zoeker een ‘opgesloten’ gevoel te geven. De gewenste bouwhoogte speelt daar-
naast in op de toekomstige inrichting van de omgeving. De bebouwing van het mu-
seum is in hoogte vergelijkbaar met de agrarische bedrijfsgebouwen in de rest van 
de Noordwaard (zie paragraaf 2.2 voor een nadere motivering). 
 
Een inschatting van het extra aantal bezoekers voor het museum is lastig te geven. 
Er is wel eens gesproken over een groei van circa 37.000 bezoekers (jaarlijks in 2010 
en 2011) naar 50.000 bezoekers per jaar; een toename van 13.000 bezoekers per 
jaar. Dit betreft de groei voor het complete museum, terwijl in deze onderbouwing 
alleen ingegaan hoeft te worden op de toename van het oppervlak door de uitbrei-
ding op de verdieping voor kantoorruimte. Om volledig te zijn in de onderbouwing 
wordt desondanks én de toename van het aantal bezoekers van het museum én de 
toename van het kantoor van Staatsbosbeheer meegenomen.  
 

 
2.2 Stedenbouwkundige inpassing en beeldkwaliteit 
 
Met het toestaan van een bouwhoogte van 8,5 meter wordt aangesloten bij de 
bouwhoogte voor agrarische bedrijfsgebouwen in de rest van de Noordwaard. Met 
het toestaan van deze bouwhoogte wordt voorkomen dat op een andere locatie 
bebouwing gerealiseerd wordt ten behoeve van het beheerskantoor van Staatsbos-
beheer. Door te kiezen voor een ontwerp dat zich kenmerkt door bescheidenheid en 
omdat aansluiting is gezocht bij de bestaande 11 paviljoens is er geen sprake van 
een opvallend bouwwerk. 
 

Afbeelding 4: Schets ontwerp nieuwe eiland Biesbosch Museum 
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In de directe nabijheid van het Biesbosch Museum zijn geen woningen aanwezig. De 
dichtstbijzijnde woningen bevinden zich op een afstand van circa 200 meter aan de 
Lijnoorden. Een verandering van de maximale bouwhoogte van 6 meter naar 8,5 
meter is op een dergelijke afstand niet van invloed op de woningen. 
Het bouwplan heeft een voortoets door de welstandscommissie van de gemeente 
Werkendam ondergaan. Deze commissie heeft aangegeven dat het ontwerp voldoet 
aan redelijke eisen van welstand.  
 
De situering van het parkeerterrein aan de noordzijde van het museumeiland is an-
ders dan in het inpassingsplan is vastgelegd. Daardoor valt het parkeerterrein ge-
deeltelijk binnen de bestemming Bos. De aanduiding ‘parkeerterrein’ (p) in het rijks-
inpassingsplan heeft een oppervlakte van 4.135 m². In separate bijlage 2 is een teke-
ning opgenomen van de gewenste toekomstige inrichting van het parkeerterrein. 
Zoals daarop te zien is, heeft dit parkeerterrein in totaal een oppervlakte van (833 + 
1.358 =) 2.191 m². De oppervlakte van het nieuwe parkeerterrein is dus kleiner dan 
de ruimte die het inpassingsplan daarvoor bood. Er is dus enkel sprake van een an-
dere situering van het parkeerterrein. Het bos dat ten noordoosten van het parkeer-
terrein verdwijnt wordt dan ook gecompenseerd aan de noordzijde van het terrein. 
Daardoor is er per saldo geen sprake van een afname van de hoeveelheid bos. 
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3. BELEIDSKADER 

3.1 Inleiding 
 
Het al dan niet voldoen aan verschillende randvoorwaarden en uitgangspunten is 
bepalend voor de vraag of een nieuwe ontwikkeling ook daadwerkelijk uitvoerbaar 
is. Hierbij moet worden gedacht aan onder meer het ruimtelijke beleid van de hoge-
re overheden en de gemeente, milieuaspecten als geluid, bodem en hinder van be-
drijven, archeologie en economische haalbaarheid. Ook onderhavig plan is getoetst 
voor wat betreft de uitvoerbaarheid ervan op bovengenoemde aspecten. In dit 
hoofdstuk is aangegeven wat de resultaten zijn van de toets aan het ruimtelijk be-
leid van de diverse overheden. 
 
 
3.2 Rijksbeleid 
 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte1 staan de plannen van de Rijksoverheid 
voor ruimte en mobiliteit. Het Rijk streeft naar een concurrerend, bereikbaar, leef-
baar en veilig Nederland. Om dit te kunnen bewerkstelligen laat het Rijk de ruimte-
lijke ordening meer over aan de decentrale overheden (provincie en gemeenten) en 
komt de gebruiker centraal te staan. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van 
rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Voor die belangen is het Rijk verant-
woordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 13 belangen hebben decentra-
le overheden beleidsvrijheid. Tevens werkt het Rijk aan een eenvoudigere regelge-
ving. Hierdoor neemt de bestuurlijke drukte af en ontstaat er ruimte voor regionaal 
maatwerk. 
 
Het Rijk blijft verantwoordelijk voor het systeem van ruimtelijke ordening. Daar-
naast kan een rijksverantwoordelijkheid aan de orde zijn indien: 
 een onderwerp nationale baten en/of lasten heeft en de doorzettingsmacht van 

provincies en gemeenten overstijgt. Bijvoorbeeld ruimte voor militaire activitei-
ten en opgaven in de stedelijke regio’s rondom de mainports, brainports, green-
ports en valleys; 

 over een onderwerp internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan. 
Bijvoorbeeld voor biodiversiteit, duurzame energie, watersysteemherstel of we-
relderfgoed; 

 een onderwerp provincie- of landsgrensoverschrijdend is en ofwel een hoog 
afwentelrisico kent ofwel in beheer bij het Rijk is. Bijvoorbeeld de hoofdnetten 

                                                      
1  Vastgesteld op 13 maart 2012. 
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van weg, spoor, water en energie, maar ook de bescherming van gezondheid 
van inwoners. 

 
Het Rijk heeft drie doelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en vei-
lig te houden voor de middellange termijn (2028). Uit deze drie doelen zijn de nati-
onale belangen naar voren gekomen. Voor de regio Brabant zijn de volgende opga-
ven van nationaal belang: 
 het verbeteren van het vestigingsklimaat van de Brainport Zuidoost-Nederland; 
 versterking van de primaire waterkeringen; 
 deelprogramma’s Veiligheid, Zoetwater en Nieuwbouw en herstructurering van 

het Deltaprogramma; 
 EHS inclusief Natura 2000-gebieden; 
 buisleidingennetwerk ruimtelijk mogelijk maken; 
 onderzoek naar goederenvervoer over het spoor; 
 hoofdenergienetwerk (380 KV) over de grens; 
 voorkeursgebieden grootschalige windenergie Westelijk Noord-Brabant. 
 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) (2011) 
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) geeft richtlijnen voor de 
inhoud van bestemmingsplannen voor zover het gaat om ruimtelijke ontwikkelin-
gen van nationaal belang. Deze vorm van normstelling sluit aan op de vroegere 
pkb's met concrete beleidsbeslissingen en beslissingen van wezenlijk belang die ook 
van betekenis waren voor de lagere overheden. Het besluit (eerste tranche) is vast-
gesteld op 22 augustus 2011 en is op 30 december 2011 in werking getreden. Op 1 
oktober 2012 zijn enkele wijzigingen in werking getreden. 
In de SVIR is vastgesteld dat voor een beperkt aantal onderwerpen de bevoegdheid 
om algemene regels te stellen zou moeten worden ingezet door de Rijksoverheid. 
Het gaat onder meer om de volgende nationale belangen: Rijksvaarwegen, Project 
Mainportontwikkeling Rotterdam, Kustfundament, Grote Rivieren, Waddenzee en 
waddengebied, Defensie, Ecologische Hoofdstructuur, Erfgoederen van uitzonderlij-
ke universele waarde, Hoofdwegen en hoofdspoorwegen, elektriciteitsvoorziening, 
Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, Primaire 
waterkeringen buiten het kustfundament en IJsselmeergebied. In het SVIR wordt 
bepaald welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat deze be-
doeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkhe-
den op lokaal niveau. Het Barro bevestigt in juridische zin die kaderstellende uit-
spraken. 
De normering uit het Barro werkt zoveel mogelijk direct door op het niveau van de 
lokale besluitvorming. Bij besluitvorming over bestemmingsplannen moeten de re-
gels worden gerespecteerd. Het merendeel van de regels legt beperkingen op, daar-
in is een gradatie te onderkennen. Deze zijn geformuleerd als een 'ja-mits', een 'ja, 
voor zover', een 'nee-tenzij', een 'nee-als' of een stringente 'nee' bepaling. 
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Ladder voor duurzame ontwikkeling 
Per 1 oktober 2012 is in artikel 3.1.6 een lid 2 ingevoegd waarin een motiverings-
plicht is opgenomen voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen in bestemmingsplannen. 
In de toelichting van het bestemmingsplan moet hiervoor een verantwoording 
plaatsvinden aan de hand van een drietal opeenvolgende treden (de “ladder duur-
zame verstedelijking”). De eerste trede in deze ladder is een beschrijving dat de 
voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte. 
Hierbij kan het gaan om zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten.2 De beide 
vervolgstappen uit de genoemde ladder hebben betrekking op vraag of de ontwik-
keling in bestaand stedelijk gebied ingepast kan worden en als dat niet mogelijk is 
op andere locaties, die vooral goed ontsloten moeten zijn. 
 
Doorwerking rijksbeleid voor projectgebied 
De ontwikkeling die met onderhavige ruimtelijke onderbouwing mogelijk gemaakt 
wordt, heeft geen nationaal belang en het rijksbeleid uit de SVIR en het Barro vormt 
dan ook geen belemmering voor de voorgestane ontwikkeling. 
De ontwikkeling is in overeenstemming met de eerste trede van de ladder van duur-
zame verstedelijking, er werd immers in het vigerende rijksinpassingsplan al voor-
zien in de uitbreiding van het Biesbosch Museum. Het projectgebied maakt geen 
onderdeel uit van het bestaande stedelijk gebied. Er is sprake van de verbouwing en 
uitbreiding van een bestaand pand. Gezien het voorgaande vormt de ladder voor 
duurzame ontwikkeling geen belemmering voor de voorgestane ontwikkeling. 
 
 
3.3 Provinciaal beleid 
 
Structuurvisie ruimtelijke ordening 
De Structuurvisie ruimtelijke ordening is op 19 maart 2014 in werking getreden. De 
provincie geeft in de structuurvisie de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid tot 2025 
(met een doorkijk naar 2040). De provincie kiest voor een duurzame ontwikkeling 
waarin de kwaliteiten van de provincie sturend zijn bij de ruimtelijke keuzes die de 
komende jaren op de provincie afkomen. Nieuwe ontwikkelingen moeten bijdragen 
aan de kracht en identiteit van Noord-Brabant. 
 
De provincie streeft naar een complete kennis- en innovatieregio. Daarvoor zijn een 
aantrekkelijke woon- en leefomgeving, natuur- en landschapsontwikkeling, een 
robuust verkeer- en vervoersysteem en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor be-
drijven van cruciaal belang. De ruimtelijke visie van de provincie bestaat op hoofdlij-
nen uit een robuust en veerkrachtig natuur- en watersysteem met aandacht voor 
hoogwaterbescherming, droogte en biodiversiteit. Een multifunctioneel landelijk 
gebied, waar de functies landbouw, recreatie en natuur in relatie tot elkaar ruimte 
krijgen. Met aandacht voor cultuurhistorische waarden en de leefbaarheid van klei-
                                                      
2  Bron: Nota van Toelichting bij het besluit, p. 49-51 (Staatsblad 2012, 388). 
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ne kernen. En een gevarieerd en aantrekkelijk stedelijk gebied, met sterke steden, 
groene geledingszones en uitloopgebieden (intensieve recreatie, stadslandbouw). 
Met aandacht voor sterke regionale economische clusters, (inter) nationale bereik-
baarheid, knooppuntontwikkeling (zowel in de centra als aan de randen van de 
steden).  
 
Dit is vertaald in de volgende 13 provinciale ruimtelijke belangen: 
1. Regionale contrasten; 
2. Een multifunctioneel landelijk gebied; 
3. Een robuust en veerkrachtig water- en natuursysteem; 
4. Een betere waterveiligheid door preventie; 
5. Koppeling van waterberging en droogtebestrijding; 
6. Ruimte voor duurzame energie; 
7. Concentratie van verstedelijking; 
8. Sterk stedelijk netwerk: BrabantStad; 
9. Groene geledingszones tussen steden; 
10. Goed bereikbare recreatieve voorzieningen; 
11. Economische kennisclusters; 
12. (inter)nationale bereikbaarheid; 
13. Beleefbaarheid stad en land vanaf de hoofdinfrastructuur. 
 
Verordening Ruimte 
De Verordening Ruimte is op 19 maart 2014 in werking getreden. In de verordening 
staan onderwerpen uit de provinciale structuurvisie, waarbij is aangegeven welke 
belangen de provincie wil behartigen en hoe ze dat wil doen. De verordening be-
staat uit kaartmateriaal en regels waarmee gemeenten rekening moeten houden bij 
het opstellen van ruimtelijke plannen. De Verordening bevat regels voor: 
 Bevordering van ruimtelijke kwaliteit; 
 Stedelijke ontwikkeling; 
 Ecologische hoofdstructuur; 
 Water; 
 Groenblauwe mantel; 
 Aardkunde en cultuurhistorie; 
 Agrarisch gebied; 
 Intensieve veehouderij; 
 Glastuinbouw; 
 Niet-agrarische ruimtelijke ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied; 
 Regionaal ruimtelijk overleg; 
 Bevoegdheden van Gedeputeerde Staten. 
 
De volgende artikelen uit de Verordening Ruimte zijn van toepassing op de voorge-
stane ontwikkelingen binnen het projectgebied. 
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Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit (artikel 3.1) 
Een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling draagt bij 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. De toelichting bij dat plan bevat daaromtrent een ver-
antwoording.  
Het principe van zorgvuldig ruimtegebruik houdt in ieder geval in dat:  
a. ingeval van een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied is ver-

zekerd dat gebruik wordt gemaakt van een bestaand bouwperceel, tenzij in deze 
verordening uitdrukkelijk anders is bepaald; 

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

c. ingeval van stedelijke ontwikkeling toepassing is gegeven aan de ladder voor 
duurzame verstedelijking; 

d. gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere permanente voorzieningen 
buiten bestaand stedelijk gebied binnen het bouwperceel worden opgericht en 
daarbinnen worden geconcentreerd. 

 
Ten behoeve van het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit bevat 
de toelichting bij een bestemmingsplan een verantwoording waaruit blijkt dat: 
a. in het bestemmingsplan rekening is gehouden met de gevolgen van de beoogde 

ruimtelijke ontwikkeling voor de in het plan begrepen gronden en de naaste 
omgeving, in het bijzonder wat betreft de bodemkwaliteit, de waterhuishouding, 
de in de grond aanwezige of te verwachten monumenten, de cultuurhistorische 
waarden, de ecologische waarden, de aardkundige waarden en de landschappe-
lijke waarden;  

b. de omvang van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling, in het bijzonder wat be-
treft de omvang van de beoogde bebouwing, past in de omgeving gelet op de 
bestaande en toekomstige functies in de omgeving en de effecten die de ontwik-
keling op die functies heeft, waaronder de effecten vanwege milieuaspecten en 
volksgezondheid;  

c. een op de beoogde ruimtelijke ontwikkeling afgestemde afwikkeling van het 
personen- en goederenvervoer, waaronder een goede aansluiting op de aanwe-
zige infrastructuur van weg, water of spoor, waaronder openbaar vervoer, is ver-
zekerd.  

 
Kwaliteitsverbetering van het landschap (artikel 3.2) 
Een bestemmingsplan dat een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk 
gebied mogelijk maakt, bevat een verantwoording van de wijze waarop financieel, 
juridisch en feitelijk is verzekerd dat de realisering van de beoogde ruimtelijke ont-
wikkeling gepaard gaat met een fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële 
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kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de exten-
sieve recreatieve mogelijkheden van het gebied of de omgeving. Deze verbetering 
dient te passen binnen de hoofdlijnen van het te voeren ruimtelijk beleid voor dat 
gebied.  
De verbetering kan mede betreffen: 
a. de landschappelijke inpassing van bebouwing ten behoeve van intensieve vee-

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

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

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

logische verbindingszones. 
 
Indien een kwaliteitsverbetering 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. 
 
Afwijking in verband met maatwerk (artikel 3.3) 
Een bestemmingsplan kan in een specifiek geval, vanwege bijzondere omstandighe-
den, een ondergeschikte afwijking bevatten van de maten zoals in de verordening 
genoemd, mits hierdoor geen afbreuk wordt gedaan aan de doelstellingen van de 
algemene regel. 
 
Doorwerking provinciaal beleid voor projectgebied 
De voorgestane uitbreiding van het Biesbosch Museum werd al voorzien in het vige-
rende rijksinpassingsplan. Zoals in paragraaf 1.3 Vigerend rijksinpassingsplan staat 
beschreven, wordt met onderhavige ruimtelijke onderbouwing alleen een verschui-
ving van het bouwvlak mogelijk gemaakt, niet een verruiming daarvan. Er is dus 
geen sprake van een uitbreiding van het toegestane ruimtebeslag en er wordt ge-
bruik gemaakt van een bestaand bouwperceel, dit is enkel enigszins verschoven. 
Zoals uit paragraaf 3.2 Rijksbeleid blijkt, is toepassing gegeven aan de ladder voor 
duurzame verstedelijking.  
In hoofdstuk 4 Randvoorwaarden is de verantwoording opgenomen waaruit blijkt 
dat rekening is gehouden met bodem, waterhuishouding, etc. Tevens is in dat 
hoofdstuk de verantwoording opgenomen ten aanzien van milieuaspecten en ver-
keer en vervoer. In paragraaf 2.2 Stedenbouwkundige inpassing en beeldkwaliteit is 
de verantwoording ten aanzien van de omvang van de bebouwing en de passend-
heid in de omgeving. 
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Met de voorgestane ontwikkeling is sprake van een kwaliteitsverbetering van het 
landschap. In de bestaande situatie is sprake van een kale vlakte. Deze ruimte krijgt 
een complete inrichting en wordt toegankelijk gemaakt als recreatieve bestemming 
in de vorm van wandelpaden en ‘zoetwatergetijdenpark’, een soort kleine versie van 
de Biesbosch waar water, getij, natuur en omgeving optimaal beleefbaar zijn. Bij de 
inrichting wordt ook cultuurhistorie betrokken (oeverbescherming met traditionele 
zinkstukken) en is aandacht voor natuur. 
 
Op basis van Ontgrondingenwet en de provinciale ontgrondingsverordening is een 
ontgrondingsvergunning nodig. Er is zicht op het verkrijgen van deze vergunning.  
 
Gezien het bovenstaande vormt het provinciaal beleid geen belemmering voor de 
voorgestane ontwikkeling.  
 
 
3.4 Gemeentelijk beleid 
 
Waterplan 
In juni 2006 is de gemeente Werkendam samen met waterschap Rivierenland be-
gonnen aan het maken van een ‘waterplan’. In het waterplan worden afspraken 
over het waterbeleid, die op nationaal en Europees niveau zijn gemaakt, vertaald 
naar de lokale situatie. De klimaatveranderingen spelen daarbij een belangrijke rol.  
 
In het waterplan van Werkendam worden mogelijkheden verkend en oplossingen 
gezocht voor drie doelstellingen:  
- meer ruimte voor de opvang van regenwater;  
- schoon, gezond water in de vijvers en sloten;  
- natuur in de waterkant.  
 
In elke kern van de gemeente zijn in de toekomst verschillende plannen nodig om 
deze doelen te bereiken. Soms gaat het om technische maatregelen, zoals het ver-
vangen van een te kleine duiker (ondergrondse verbindingsbuis tussen twee water-
gangen). Aanpassingen in de openbare ruimte zijn ook denkbaar, bijvoorbeeld het 
weghalen van een oeverbeschoeiing of het maken van nieuwe vijvers. Alle plannen 
en maatregelen die nodig zijn, staan in het waterplan. Het waterschap en de ge-
meente gaan dit plan in de periode 2008-2015 samen uitvoeren.  
 
De belangrijkste typen maatregelen in de gemeente zijn:  
- verbreden van watergangen, vaak in combinatie met de aanleg van natuur-

vriendelijke oevers;  
- vergroten van ondergrondse verbindingen tussen watergangen (duikers);  
- verbetering van het waterpeilbeheer, zoals het aanpassen van stuwen en water-

inlaat; 
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- nader onderzoek naar ernst en oorzaken van regen- en grondwateroverlast. 
 
Doorwerking projectgebied 
In paragraaf 4.7 ‘Water’ wordt ingegaan op de waterhuishoudkundige aspecten van 
het projectgebied van onderhavige ruimtelijke onderbouwing. 
 
Welstandsnota 
Sinds 1 juli 2004 kan welstandstoetsing van bouwplannen nog slechts plaatsvinden 
indien de gemeente beschikt over een welstandsnota. De gemeente Werkendam 
heeft de beschikking over een dergelijke nota. 
 
De gemeente heeft op 29 maart 2011 nieuw welstandbeleid vastgesteld. In het 
nieuwe beleid is ervoor gekozen om een indeling te maken in gebieden met een 
welstandtoets en welstandsvrije gebieden. Voor de gebieden in de kern die onder 
welstandsniveau 1 vallen, blijft een welstandstoets verplicht, de overige gebieden 
zijn welstandsvrije gebieden. 
 
Doorwerking projectgebied 
In paragraaf 2.3 ‘Stedenbouwkundige inpassing en beeldkwaliteit’ wordt ingegaan 
op de welstandsnota in relatie tot de ontwikkelingen die met onderhavige ruimtelij-
ke onderbouwing mogelijk worden gemaakt in het projectgebied. 
 
Kadernota verkeer en vervoer 2007-2016 
Het gemeentelijk beleid op het gebied van verkeer is opgenomen in de Kadernota 
verkeer en vervoer 2007-2016. De Kadernota is enerzijds een strategisch document 
op hoofdlijnen, waarin de algemene koers op het gebied van verkeer is vastgesteld, 
en bevat anderzijds een concreet werkprogramma met maatregelen die in de plan-
periode zullen worden genomen. 
 
Het uitgangspunt voor de visie is duurzame mobiliteit, waarbij het zoeken naar een 
balans tussen veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid centraal staat. De kaderno-
ta gaat uit van de volgende vier invalshoeken: 
 verkeersveiligheid: zowel objectief als subjectief; 
 leefbaarheid: zowel objectief als subjectief; 
 bereikbaarheid voor alle vervoerswijzen en doelgroepen; 
 communicatie: draagvlak creëren voor beleid bij publieke en private partijen. 
 
Het doel is om voor de periode van 2007 tot 2016 een bijdrage te leveren aan het 
optimaliseren van leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid, door duurzame basis-
voorzieningen en maatregelen aan te leggen voor alle doelgroepen en vervoerswij-
zen. Binnen de bebouwde kom ligt de nadruk meer op leefbaarheid en veiligheid 
dan op autobereikbaarheid. Onderdeel van het verkeersbeleid is het inrichten van 
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de wegen conform Duurzaam Veilig. In het document worden geen specifieke knel-
punten voor het projectgebied benoemd. 
 
Doorwerking projectgebied 
In paragraaf 4.10 ‘Verkeer en parkeren’ wordt ingegaan op de aspecten verkeer en 
parkeren in relatie tot de ontwikkelingen die met onderhavige ruimtelijke onder-
bouwing mogelijk worden gemaakt in het projectgebied. 
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4. RANDVOORWAARDEN 

4.1 Inleiding 
 
Het al dan niet voldoen aan verschillende randvoorwaarden en uitgangspunten is 
bepalend voor de vraag of een nieuwe ontwikkeling ook daadwerkelijk uitvoerbaar 
is. Hierbij moet worden gedacht aan onder meer het ruimtelijke beleid van de hoge-
re overheden en de gemeente, milieuaspecten als geluid, bodem en hinder van be-
drijven, archeologie en economische haalbaarheid. Ook onderhavig plan is getoetst 
voor wat betreft de uitvoerbaarheid ervan op bovengenoemde aspecten. In dit 
hoofdstuk is aangegeven wat de resultaten zijn van de toets aan de milieuhygiëni-
sche aspecten. 
 
 
4.2  Vormvrije m.e.r.-beoordeling 
 
Per 1 april 2011 is het Besluit m.e.r. gewijzigd. De belangrijkste aanleidingen hier-
voor zijn de modernisering van de m.e.r. wetgeving in 2010 en de uitspraak van het 
Europese Hof van 15 oktober 2009. Uit deze uitspraak volgt dat de omvang van een 
project niet het enige criterium mag zijn om wel of geen m.e.r.(-beoordeling) uit te 
voeren. Ook als een project onder de drempelwaarde uit lijst D zit, kan een project 
belangrijke nadelige gevolgen hebben, als het bijvoorbeeld in of nabij een gevoelig 
natuurgebied ligt. Gemeenten en provincies moeten daarom vanaf 1 april 2011 ook 
bij kleine bouwprojecten beoordelen of een m.e.r.-beoordeling nodig is.  
 
Om te bepalen of een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is, dient bepaald te worden 
(1) of de ontwikkeling de drempelwaarden uit lijst D van het Besluit m.e.r. over-
schrijdt, (2) of de ontwikkeling in een gevoelig gebied ligt en (3) of er belangrijke 
milieugevolgen zijn. 
1. In het projectgebied wordt de uitbreiding van het Biesbosch Museum mogelijk 

gemaakt. Er is daarmee geen sprake van een overschrijding van de drempel-
waarden uit lijst D van het Besluit m.e.r.. 

2. In onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r is bepaald wat verstaan wordt 
onder een gevoelig gebied. Als gevoelig gebied zijn gebieden aangewezen die 
beschermd worden op basis van de natuurwaarden, landschappelijke waarden, 
cultuurhistorische waarden en waterwingebieden. Uit paragraaf 4.8 (Flora en 
fauna) van de ruimtelijke onderbouwing volgt dat de voorgestane ontwikkelin-
gen in het projectgebied niet van invloed zijn op de Ecologische Hoofdstruc-
tuur, een Vogel- of Habitatrichtlijngebied of overig beschermd natuurgebied. 
Het projectgebied behoort niet tot een waterwinlocatie, waterwingebied of 
grondwaterbeschermingsgebied. Ook behoort het projectgebied niet tot een 
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Belvédèregebied of een gebied waarbinnen een Rijksmonument ligt. Daarnaast 
is er geen sprake van een landschappelijk waardevol gebied.  

3. In Hoofdstuk 4 Randvoorwaarden zijn de verschillende milieueffecten be-
schouwd, zoals geluid en luchtkwaliteit. Hieruit blijkt dat er door onderhavige 
ruimtelijke onderbouwing geen sprake zal zijn van nadelige milieugevolgen.  

 
Zoals in bovenstaande opsomming blijkt, is het niet noodzakelijk een m.e.r.-
beoordeling uit te voeren.  
    
 
4.3 Geluid 
 
In de Wet geluidhinder (Wgh) is vastgesteld dat, indien in het projectgebied geluid-
gevoelige functies (zoals woningen) zijn voorzien binnen de invloedssfeer van 
(weg)verkeerslawaai, akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden bij vaststel-
ling of herziening van het bestemmingsplan. Dit geldt voor alle straten en wegen, 
met uitzondering van: 
 wegen die in een als ‘woonerf’ aangeduid gebied liggen; 
 wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. 
 
Binnen het projectgebied worden geen geluidsgevoelige objecten gerealiseerd. Er is 
dus geen akoestisch onderzoek noodzakelijk. Daarnaast bevinden zich aan de toe-
gangsweg geen geluidgevoelige objecten. De toename van het verkeer heeft dan 
ook geen gevolgen voor woon- en leefklimaat van geluidsgevoelige objecten in de 
omgeving. 
 
 
4.4 Luchtkwaliteit 
 
De hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen staan beschreven in de 
Wet milieubeheer (hoofdstuk 5 Wm). Bij de start van nieuwe bouwprojecten moet 
onderzocht worden of het effect van een nieuw initiatief relevant is voor de lucht-
kwaliteit. Er is geen relevantie als aannemelijk kan worden gemaakt, dat de lucht-
kwaliteit “niet in betekenende mate” aangetast wordt. Daartoe is een algemene 
maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate’ (Besluit NIBM) en een ministeriële 
regeling NIBM (Regeling NIBM) vastgesteld waarin de uitvoeringsregels vastgelegd 
zijn die betrekking hebben op het begrip NIBM.  
 
In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- 
en woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekende mate bijdragen aan de 
luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden 
voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook als het bevoegd gezag op 
een andere wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan maken dat het 
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geplande project NIBM bijdraagt, kan toetsing van de luchtkwaliteit achterwege 
blijven.  
 
Conclusie  
Doordat er sprake is van de realisatie van museum en kantoor, valt de in deze ruim-
telijke onderbouwing opgenomen ontwikkeling niet onder de in de regeling NIBM 
opgenomen lijst met categorieën van gevallen. Zodoende dient onderzocht te wor-
den of het project NIBM bijdraagt.  
In het kader van de luchtkwaliteit dient gekeken te worden naar de extra verkeers-
bewegingen die een ontwikkeling teweegbrengt ten opzichte van de huidige situa-
tie. Voor onderhavig plan is de te verwachten verkeergeneratie berekend (zie para-
graaf 4.10 Verkeer en parkeren). Hieruit blijkt dat het aantal verkeersbewegingen 
toeneemt met maximaal 55 motorvoertuigen per weekdag ten opzichte van de hui-
dige situatie. Voor kleinere ruimtelijke plannen en verkeersplannen die effect kun-
nen hebben op de luchtkwaliteit heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu in 
samenwerking met Kenniscentrum InfoMil een specifieke rekentool ontwikkeld. De 
verkeersgegevens zijn ingevoerd in de NIBM-rekentool.  
 

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als 
gevolg van een plan op de luchtkwaliteit 

Extra verkeer als gevolg van het plan  

Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde) 55 

Aandeel vrachtverkeer 2,0% 

Maximale bijdrage extra ver-
keer 

NO2 in µg/m3 0,07 

 PM10 in µg/m3 0,02 

Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in µg/m3 1,2 

Conclusie: 
De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate; 

geen nader onderzoek nodig 

 
Uit de NIBM-rekentool blijkt dat de bijdrage van het verkeer niet in betekenende 
mate is. Er is geen nader luchtkwaliteitsonderzoek nodig. 
 
 
4.5 Externe veiligheid 
 
Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risi-
co’s voor de omgeving vanwege handelingen met gevaarlijke stoffen. De handelin-
gen kunnen zowel betrekking hebben op het gebruik, de opslag en de productie, als 
op het transport van gevaarlijke stoffen. Uit het Besluit externe veiligheid inrichtin-
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gen (Bevi) en de richtlijnen voor vervoer gevaarlijke stoffen3 vloeit de verplichting 
voort om in ruimtelijke plannen in te gaan op de risico’s in het projectgebied ten 
gevolge van handelingen met gevaarlijke stoffen. De risico’s dienen te worden be-
oordeeld op twee maatstaven, te weten het plaatsgebonden risico en het groepsrisi-
co. 
 
Plaatsgebonden risico 
Het plaatsgebonden risico beschrijft de kans per jaar dat een onbeschermd individu 
komt te overlijden door een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het plaatsgebonden 
risico wordt uitgedrukt in risicocontouren rondom de risicobron (bedrijf, weg, spoor-
lijn etc.), waarbij de 10-6 contour (kans van 1 op 1 miljoen op overlijden) de maatge-
vende grenswaarde is.  
 
Groepsrisico 
Het groepsrisico beschrijft de kans dat een groep van 10 of meer personen gelijktij-
dig komt te overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het 
groepsrisico geeft een indicatie van de maatschappelijke ontwrichting in geval van 
een ramp. Het groepsrisico wordt uitgedrukt in een grafiek, waarin de kans op over-
lijden van een bepaalde groep (bijvoorbeeld 10, 100 of 1000 personen) wordt afge-
zet tegen de kans daarop. Voor het groepsrisico geldt de oriëntatiewaarde als ijk-
punt in de verantwoording (géén norm). 
 
Voor elke verandering van het groepsrisico (af- of toename) in het invloedsgebied 
moet verantwoording worden afgelegd, over de wijze waarop de toelaatbaarheid 
van deze verandering in de besluitvorming is betrokken. Samen met de hoogte van 
het groepsrisico moeten andere kwalitatieve aspecten worden meegewogen in de 
beoordeling van het groepsrisico. Onder deze aspecten vallen zelfredzaamheid en 
bestrijdbaarheid. Onderdeel van deze verantwoording is overleg met (advies vragen 
aan) de regionale brandweer.  
 
(Beperkt) kwetsbare objecten 
Er moet getoetst worden aan het Bevi en de richtlijnen voor vervoer gevaarlijke stof-
fen wanneer bij een ontwikkeling (beperkt) kwetsbare objecten worden toegestaan. 
(Beperkt) kwetsbare objecten zijn o.a. woningen, scholen, ziekenhuizen, hotels, res-
taurants4. 
 
 
 
 

                                                      
3  Circulaire Risico Normering Vervoer Gevaarlijke Stoffen, Staatscourant d.d. 4 augustus 2004. Deze 

Circulaire is gebaseerd op de Risico Normering Vervoer gevaarlijke stoffen en het Bevi en sluit zoveel 
als mogelijk aan op het Bevi. 

4  Zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
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Risicovolle activiteiten 
In het kader van het plan moet bekeken worden of er in of in de nabijheid van het 
plan sprake is van risicovolle activiteiten (zoals Bevi-bedrijven, BRZO-bedrijven en 
transportroutes) of dat risicovolle activiteiten worden toegestaan.  
 
Doorwerking projectgebied 
Ten noordwesten van het projectgebied stroomt de rivier de Nieuwe Merwede. In 
het projectgebied zelf en in de omgeving daarvan zijn propaantanks aanwezig, die 
regelmatig bijgevuld worden. Langs de Banddijk ligt een gasleiding van de Gasunie. 
Deze elementen zijn meegenomen in de beoordeling van het aspect externe veilig-
heid. 
 
Transport gevaarlijke stoffen Nieuwe Merwede 
De Nieuwe Merwede is aangewezen als transportroute voor binnenvaartschepen 
met gevaarlijke stoffen. In verband met mogelijke ongevallen op de rivier moet ge-
toetst worden aan de plaatsgebonden risico (PR) 10-6 contour. Deze ligt maximaal op 
de oeverlijn van een waterweg. Vanwege het mogelijke effect van plasbranden 
moet worden getoetst aan het plasbrand aandachtsgebied (PAG). Het PAG voor de 
Nieuwe Merwede ligt op maximaal 25 meter vanaf de oeverlijn. Het projectgebied 
ligt buiten beide zones. 
 
Propaantanks 
In het projectgebied en in de omgeving daarvan zijn propaantanks aanwezig. Bin-
nen de plaatsgebonden risico (PR) 10-6 contour van propaantanks zijn geen (beperkt) 
kwetsbare objecten toegestaan van derden. In het projectgebied zijn geen kwetsba-
re objecten aanwezig of gepland binnen de PR10-6 contouren van propaantanks. 
Ook wordt ruim voldaan aan het criterium voor de maximaal toelaatbare personen-
dichtheid in het projectgebied. 
 
Transport van propaan 
De propaantanks in het projectgebied worden regelmatig gevuld door tankwagens. 
De transportroute van de tankwagens ligt voor een belangrijk deel over de Band-
dijk. Uit indicatieve berekeningen blijkt dat de transportintensiteit dusdanig laag is 
dat de PR10-6 contour en het groepsrisico langs deze transportroute niet aanwezig 
zijn en voldaan wordt aan de norm voor het plaatsgebonden risico en aan de richt-
waarde voor het groepsrisico. De transportroute voor propaan levert geen beper-
kingen op voor de uitbreiding van het Biesbosch Museum. 
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4.6 Bodem 
 
In het kader van de ruimtelijke onderbouwing vormt de bodemkwaliteit bij ontwik-
keling van ruimtelijke functies een belangrijke afweging. Er heeft dan ook een ver-
kennend bodemonderzoek plaatsgevonden.5 Hieronder wordt enkel de conclusie 
van dit onderzoek weergegeven. De volledige rapportage is als separate bijlage 3 bij 
deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd. 
 
Conclusie 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond plaatselijk licht verontreinigd is 
met cadmium, kobalt, kwik, lood, nikkel, zink en PCB. In de ondergrond zijn geen 
van de onderzochte componenten gemeten in een gehalte verhoogd ten opzichte 
van de (berekende) achtergrondwaarde. Het freatisch grondwater is licht verontrei-
nigd met barium. De resultaten van het bodemonderzoek geven geen aanleiding tot 
het uitvoeren van een aanvullend of nader bodemonderzoek. De milieuhygiënische 
conditie van de bodem vormt geen belemmering voor de voorgenomen planont-
wikkeling. 
 
Het bodemonderzoek is op 18 maart 2014 door de gemeente beoordeeld. De ge-
meente is akkoord met het uitgevoerde bodemonderzoek. 
 
 
4.7 Water 
 
Een watertoets is een essentieel onderdeel van ieder ruimtelijk plan en is een in-
strument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze 
laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten.  
 
Beleidskader  
Het streven naar een veilig, gezond en duurzaam waterbeheer staat landelijk in de 
belangstelling. Relevante beleidsstukken op het gebied van water zijn de Europese 
Kaderrichtlijn Water (KRW), het Nationaal Waterplan, Nota Waterbeheer 21e eeuw 
(WB21), het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW), het Provinciaal Waterplan van 
de provincie Noord-Brabant, het Waterbeheersplan 2010-2015 van Waterschap Rivie-
renland en het gemeentelijk Waterplan 2008 – 2015. Belangrijkste gezamenlijke 
punt uit deze beleidsstukken is dat water een belangrijk sturend element is in de 
ruimtelijke ordening. Water legt een ruimteclaim op het (stads)landschap waaraan 
voldaan moet worden.  
 

                                                      
5  Verkennend bodemonderzoek Hilweg 2 te Werkendam (projectnr. AM13297). Aeres Milieu B.V., 19 

februari 2014. 
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De bekende driestapsstrategieën zijn leidend: 
 vasthouden-bergen-afvoeren (waterkwantiteit); 
 voorkomen-scheiden-zuiveren (waterkwaliteit). 
 
De achterliggende gedachte hierbij is dat afwenteling zoveel mogelijk moet worden 
voorkomen en dat de problemen zoveel mogelijk aan de bron moeten worden aan-
gepakt. 
 
Daarnaast is de Beleidsbrief regenwater en riolering relevant. Hierin staat hoe het 
beste omgegaan kan worden met het (afkoppelen van) hemelwater. Ook hier gel-
den de drietrapsstrategieën. 
 
Waterbeheersplan 2010-2015 Waterschap Rivierenland  
Het waterschap maakt onderscheid naar het schaalniveau van de plannen. In de 
brochure Partners in Water staat het proces van de watertoets beschreven, zoals 
waterschap Rivierenland daarmee omgaat. De watertoets en de uitgangspunten 
daarvoor zijn gebaseerd op landelijk gemaakte afspraken en landelijke documenten, 
zoals de Nota Anders Omgaan met Water, het Nationaal Bestuursakkoord Water en 
de Landelijke Handreiking Watertoets. De watertoets is ook verankerd in de Strate-
gienota Water op Orde van waterschap Rivierenland.  
 
Waterplan 2008 – 2015 gemeente Werkendam  
Het hoofddoel van het gemeentelijke waterplan is het realiseren van een gezond en 
veerkrachtig watersysteem, dat voldoet aan de landelijke en Europese normen en 
dat is gebaseerd op een gezamenlijke visie van gemeente en waterschap op een 
duurzame waterhuishouding in de gemeente. 
 
In het waterplan worden concrete afspraken gemaakt over de stedelijke wateropga-
ve (kwantiteit en kwaliteit) en de vereiste inspanningen om het watersysteem vóór 
2015 op orde te brengen en te houden. Belangrijke nevendoelstellingen zijn: 
 Het afstemmen van waterbeleid binnen en buiten de gemeente, zodat de stede-

lijke wateropgaven gerealiseerd worden tegen de laagst maatschappelijke kos-
ten. 

 Het vergroten van het maatschappelijk bewustzijn van water; daartoe worden 
bij de uitvoering van het plan waar mogelijk bewoners betrokken. 

 Het maken van concrete afspraken over ambities, maatregelen, de bekostiging 
en de doorwerking daarvan in de ruimtelijke ordening en (meerjaren) begrotin-
gen van beide partijen. Kosteneffectiviteit en laagst maatschappelijke kosten 
zijn hierbij voorwaarde. 
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Doorwerking projectgebied 
Er is een waterparagraaf opgesteld.6 Hieronder wordt enkel de conclusie hiervan 
weergegeven. De volledige rapportage is als separate bijlage 4 bij deze ruimtelijke 
onderbouwing gevoegd. 
 
Uit de waterparagraaf blijkt dat de realisatie van het project geen knelpunten ople-
vert wat betreft de behandelde waterhuishoudkundige aspecten.  
 
Al het afvalwater dat binnen het projectgebied, ook na realisatie van de nieuw-
bouw, zal worden geproduceerd, zal worden afgevoerd naar een biologische afval-
waterzuivering. Deze biologische afvalwaterzuivering is binnen het Museumeiland 
geprojecteerd ten zuidoosten van het huidige gebouw en ligt op hetzelfde niveau 
als het museum. De capaciteit is (of wordt aangepast) aan de benodigde zuiverings-
capaciteit.  
 
In aansluiting op het landelijk beleid hanteert het Waterschap het beleid dat bij 
nieuwe plannen altijd onderzocht dient te worden hoe omgegaan kan worden met 
het ‘schone’ hemelwater. Hierbij worden de afwegingsstappen ‘hergebruik – infiltra-
tie – buffering – afvoer’ doorlopen of als alternatief de trits ‘vasthouden-bergen-
afvoeren’. Hergebruik van hemelwater wordt voornamelijk overwogen bij groot-
schalige bebouwing. Omdat het nieuwbouwplan vrij kleinschalig is, wordt herge-
bruik van hemelwater niet wenselijk geacht. Eventueel kan opgevangen hemelwater 
hergebruikt worden voor o.a. toiletspoeling en het onderhoud van de aanwezige 
flora. 
 
Het verhard oppervlak zal door de ontwikkeling met circa 2038,8 m² toenemen. De 
daken en de taluds worden voorzien van vegetatie waardoor rekening gehouden 
mag worden met een reductie van 70% (beleidsregel van het waterschap). De toe-
name verhard oppervlak komt hiermee op 1562,16 m². Het totale verhard oppervlak 
(incl. bestaand dak) betreft 2544,79 m². Het aantal vierkante meters bouwvlak voor 
het museum van 3048 m² uit het Rijksinpassingsplan wordt hiermee niet overschre-
den. Voor de voorgenomen ontwikkeling is geen compenserende waterberging 
noodzakelijk. 
 
Aan de (milieuhygiënische) randvoorwaarden kan en zal worden voldaan (zie ook 
hoofdstuk 3). Duurzame materialen en het achterwege laten van uitlogende bouw-
materialen, zoals lood, koper, zink en zacht PVC hebben de voorkeur.  
 
Het gehele museumgebouw wordt duurzaam ontwikkeld en een van de duurzaam-
heidsaspecten is de aanleg van een zogenaamd ‘groendak’ of vegetatiedak. Dit 
draagt bij aan een verminderde en vertraagde afvoer van neerslag alvorens deze 

                                                      
6  Waterparagraaf Uitbreiding Biesboschmuseum Werkendam (projectnr. AM13297). Aeres Milieu B.V., 

25 februari 2014. 



Hoofdstuk 4 31  

afstroomt naar het oppervlaktewater. Het hemelwater van de terrassen stroomt af 
naar het lager gelegen terrein (Biesbosch beleving). Door de aanleg van een groen-
dak en het ‘hergebruik’ van het hemelwater van het terras is de voorgenomen ont-
wikkeling hydrologisch positief. 
 
Indien onvoldoende aandacht wordt gegeven aan het ontwerp en dimensionering, 
kan wateroverlast ontstaan. In geen geval mag de afvalwaterriolering op de water-
gang worden aangesloten. Regelmatig onderhoud van de aanvoerzijde van de voor-
ziening(en) zal noodzakelijk zijn om te garanderen dat de systemen blijven functio-
neren. Ook moet de (nood)overloop (indien aanwezig) regelmatig worden onder-
houden. Een extra aandachtspunt is het onderhoud aan het vegetatiedak. Dit dient 
regelmatig onderhouden te worden. 
De definitieve combinatie/uitwerking voor het projectgebied dient in de steden-
bouwkundige uitwerking vastgesteld te worden. Bij de definitieve uitwerking dient 
de grootte van eventuele voorzieningen her berekend te worden voor de uiteinde-
lijk aanwezige verharde oppervlakken. Een en ander zal met de gemeente Werken-
dam en het Waterschap moeten worden besproken. Verantwoordelijkheden moeten 
van te voren worden vastgelegd. 
 
Voortgangsproces 
Op het voorontwerp van het plan is een positief wateradvies verleend door het Wa-
terschap. Na goedkeuring van deze waterparagraaf en van de vertaling van de wa-
terhuishouding in de ruimtelijke onderbouwing kan het Waterschap instemmen met 
het planvoornemen.  
 
 
4.8 Flora en fauna 
 
Bij ruimtelijke planvorming is een toetsing aan de Natuurbeschermingswet verplicht. 
Een ontwikkeling kan namelijk effect hebben op aanwezig flora (zoals begroeiin-
gen) en fauna (bijvoorbeeld eekhoorn of broedvogels). In het kader van de juridisch-
planologische procedure is tevens een toetsing aan de Flora- en faunawet verplicht.  
 
Door middel van een verkennend flora- en faunaonderzoek7 is een beoordeling ge-
maakt van de effecten dat het project zal hebben op beschermde natuurwaarden, 
hierdoor wordt duidelijk of het project in overeenstemming is met de natuurwetge-
ving. Hieronder worden enkel de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek 
weergegeven. De volledige rapportage is als separate bijlage 5 bij deze ruimtelijke 
onderbouwing gevoegd. 
 

                                                      
7  Toets natuurwetgeving Uitbreiding Biesbosch Museum (rapportnr. 211x06671.079349_1). BRO, 17 

februari 2014. 
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Conclusies en aanbevelingen 
Verslechterende effecten op habitats en leefgebieden en significant verstorende 
effecten op habitatsoorten en vogelsoorten in het Natura 2000-gebied Biesbosch 
zijn op voorhand uit te sluiten. Vanuit de Natuurbeschermingswet zijn geen vervolg-
stappen of vergunningen noodzakelijk. Ook vanuit de provinciale gebiedsbescher-
mingsregels zoals vastgelegd in de Verordening Ruimte (EHS, Groenblauwe Mantel) 
zijn geen negatieve effecten aan de orde.  
 
In het kader van de Flora- en faunawet gelden de volgende aandachtspunten en 
voorwaarden.  
 
Rekening houden met broedvogels 
Vogelnesten zijn beschermd gedurende de periode dat deze in gebruik zijn (de 
broed- en nestperiode). Het is in de praktijk niet mogelijk om een ontheffing te ver-
krijgen voor het verwijderen of verstoren van deze vogelnesten. Het is daarom aan 
te bevelen om benodigde werkzaamheden zoals verwijderen van bomen, struiken 
en ruigtes uit te voeren in de periode dat de kans op broedende vogels het kleinst is. 
Dit is het geval in de periode september tot maart.  
 
Maatregelen in het kader van de zorgplicht 
In het kader van de algemene zorgplicht is het van belang dat graafwerkzaamheden 
ter plaatse van de konijnenburchten niet worden uitgevoerd binnen het voortplan-
tingsseizoen van konijnen (januari – augustus). Deze konijnenburchten bevinden 
zich in de zandige delen van het projectgebied ten westen van het museum. 
 
Voorkomen van verstoring van vleermuizen 
De aanleg van het terras aan de achterzijde van het museum kan leiden tot een ver-
storing (zoals lichtverstoring) van vleermuizen die zich mogelijk in het gebouw be-
vinden. Het is mogelijk om dit te voorkomen door geen verlichting vanuit het terras 
op het gebouw te richten. Negatieve effecten op foeragerende vleermuizen zijn 
eveneens uit te sluiten wanneer op het terrein aan de westzijde van het museumei-
land geen of slechts zeer beperkt verlichting wordt aangebracht. De parkachtige 
inrichting van het museumeiland voorziet in voldoende foerageergelegenheid voor 
vleermuizen. 
 
Aanbevelingen 
De geplande ontwikkelingen op het museumeiland kunnen een positieve bijdrage 
leveren aan de aangewezen soorten en habitattypen van de Biesbosch. Met relatief 
eenvoudige maatregelen kan dit worden bewerkstelligd. Bijvoorbeeld voor de ijsvo-
gel kan men nestplaatsen creëren door het omtrekken van wilgen langs de oever 
van het eiland, waardoor bij de wortelkluit een steile wand langs het water ont-
staat. Eventueel kan langs de toekomstige kreek een kunstmatige ijsvogelwand 
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worden gebouwd. Een dergelijke voorziening draagt behalve aan de natuurwaarde 
ook bij aan de belevingswaarde van het eiland.  
 
Voor soorten zoals rietzanger, snor en blauwborst is het van belang om op het mu-
seumeiland rietstroken te ontwikkelen en deze als overjarig riet te beheren. Bij de 
keuze van boom- en struikvormers kan worden gekozen voor soorten die schuil- en 
foerageergelegenheid bieden voor vogels en zoogdieren zoals de bever, noordse 
woelmuis en meervleermuis. Voor laatstgenoemde soort is het tevens mogelijk om in 
het museumgebouw of in een nieuw te bouwen voorziening zomer- en/of winter-
verblijfplaatsen te creëren. Zomerverblijfplaatsen van deze soort bevinden zich in de 
regel in spouwen, onder dakpannen en op zolderruimtes. Winterverblijfplaatsen 
bevinden zich in onderaardse ruimten zoals (vleermuis)kelders of bunkers. 
 
 
4.9 Archeologie en cultuurhistorie 
 
Cultuurhistorie 
Per 1 juli 2011 is de Modernisering Monumentenzorg (MoMo) in werking getreden. 
Als gevolg van de MoMo is de Bro per 1 januari 2012 (artikel 3.6.1, lid 2) gewijzigd. 
Wat eerst alleen voor archeologie gold, geldt nu ook voor al het cultureel erfgoed: 
in de ruimtelijke onderbouwing dient een beschrijving te worden opgenomen hoe 
met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwe-
zige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. 
Het is daarmee dus verplicht om de facetten historische (stede)bouwkunde en histo-
rische geografie mee te nemen in de belangenafweging. Hierbij gaat het om zowel 
beschermde als niet formeel beschermde objecten en structuren. Het beleid van de 
provincie Noord-Brabant sluit aan op het nationale beleid voor de archeologische 
monumentenzorg. De provincie richt zich op de bescherming van objecten en de 
bescherming, benutting en ontwikkeling van structuren en ensembles van een gro-
tere schaal. 
 
Doorwerking projectgebied 
Op de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant zijn voor 
wat betreft cultuurhistorie geen bijzonderheden ingetekend voor het projectgebied 
en de directe omgeving daarvan. Ook op de cultuurhistorische beleidsadvieskaart 
van de gemeente Werkendam zijn voor het projectgebied en de directe omgeving 
daarvan geen bijzonderheden ingetekend. Het aspect cultuurhistorie vormt dan ook 
geen belemmering voor de voorgestane ontwikkelingen. 
 
Archeologie 
In het landelijk beleid betreffende archeologie is het bewaren van archeologische 
waarden in situ (in de bodem) het uitgangspunt. Nederland heeft namelijk in 1992 
het Verdrag van Valetta/Malta getekend waarin behoud van archeologische waar-
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den in situ voorop staat. Met de wijzigingswet (Wamz 2007) op o.a. de Monumen-
tenwet 1988 is dit in Nederland van kracht geworden. De gemeente Werkendam 
heeft zelf invulling gegeven aan de Wamz 2007 door in samenwerking met gemeen-
ten Aalburg en Woudrichem gezamenlijk archeologiebeleid op te stellen. Voor de 
gemeente Werkendam is Nota Archeologie en de Erfgoedverordening 2011 samen 
met de archeologische beleidskaart de uitwerking van het gezamenlijke beleid. 
 
Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Werkendam ligt de planlocatie 
in een zone met een hoge archeologische verwachting. Archeologisch onderzoek is 
nodig bij ingrepen in de bodem groter dan 0,3 m –MV en 100 m², wat bij onderhavig 
initiatief het geval is. 
 
Er heeft dan ook een archeologisch onderzoek plaatsgevonden.8 Hieronder wordt 
enkel de conclusie van dit onderzoek weergegeven. De volledige rapportage is als 
separate bijlage 6 bij deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd. 
 
Conclusie 
Gezien de aangetroffen resultaten van het booronderzoek, kan worden gesteld dat 
de kans op het aantreffen van een (intacte) archeologische vindplaats klein is. Op 
basis van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek is de archeologische ver-
wachting voor het projectgebied daarom bijgesteld naar ‘laag’ en er worden dan 
ook geen vervolgstappen in het kader van de Archeologische Monumentenzorg 
(AMZ) geadviseerd.  
 
Aangezien het nooit volledig is uit te sluiten dat tijdens eventueel grondverzet een 
archeologische ‘toevalsvondst’ wordt gedaan, is het wenselijk de uitvoerder van dit 
grondwerk te wijzen op de plicht om hiervan zo spoedig mogelijk melding te doen 
bij het bevoegd gezag, de provincie Noord-Brabant (c.q. bij de provinciaal archeo-
loog, dhr. dr. M. Meffert). 
 
Het archeologisch onderzoek is voorgelegd aan de regioarcheoloog. Deze heeft op 
15 januari 2014 een adviesselectiebesluit gegeven. De bovenstaande conclusie van 
het archeologisch onderzoek is daar de uitkomst van. 
 
 

                                                      
8  Plangebied Museumeiland Biesboschmuseum, De Hilweg te gemeente Werkendam; Ruimtelijk advies 

op basis van archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (projectnr. V13-2661). 
Vestigia BV, 28 maart 2014. 
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4.10 Verkeer en parkeren 
 
Het vergroten van het bestaande museum verandert de verkeersbewegingen van en 
naar de locatie. De beoogde ontwikkeling is beoordeeld op de punten verkeersge-
neratie en parkeren. 
 
Bereikbaarheid 
Het museum ontsluit op De Hilweg, welke aansluit op de Bandijk. De Bandijk vormt 
de verbinding tussen de Biesbosch en de kern Werkendam (oostelijke richting) en de 
pont over de Beneden Merwede richting Dordrecht. Per openbaar vervoer reizen 
van en naar het projectgebied kan met de trein tot station Dordrecht. Station Dor-
drecht is voorzien van een uitgiftepunt voor OV-fietsen. Vanaf station Dordrecht 
rijdt zeven keer per dag (uitsluitend op werkdagen) een buslijn, waarmee het pro-
jectgebied is te bereiken. Buslijn 620 rijdt tussen Werkendam en station Dordrecht 
en halteert aan de Veerweg, op 40 minuten loopafstand van de projectlocatie. De 
projectlocatie is beperkt bereikbaar per openbaar vervoer. 
Het projectgebied ligt temidden van het fietsrouteknooppuntennetwerk, nabij fiets-
routeknooppunt 2. Een van de routes tussen de diverse knooppunten loopt pal langs 
het projectgebied, via De Hilweg. Het projectgebied is prima en op een comfortabe-
le manier bereikbaar per fiets. 
 
Verkeersgeneratie 
Het toevoegen van vloeroppervlakte 1.104 m² bvo aan het museum heeft tot doel 
een groter aantal bezoekers te kunnen ontvangen. Een inschatting van het extra 
aantal bezoekers is lastig te geven. Er is wel eens gesproken over een groei van circa 
37.000 bezoekers (per jaar in 2010 en 2011) naar 50.000 toekomstige bezoekers. Op 
basis van de richtlijnen9 is de verkeersgeneratie als gevolg van de uitbreiding van het 
museum en toevoeging kantoorruimte (281 m² van de bovengenoemde 1.104 m² 
bvo) berekend.  
 
Tabel 1: verkeersgeneratie museumpark museum en kantoor (mvtgbew/etm) 
 Omvang Gemiddelde weekdag 

(mvtgbew/etm)

Maatgevende ope-

ningsdag (maatge-

vende maand)  

(mvtgbew/etm) 

museum +13.000 bezoekers per jaar, 823 m² bvo 31 31 

kantoor 281 m² bvo 24 39 

Toename 55 70  

 
In voorgaande tabel is de verkeersgeneratie opgenomen. De berekeningen zijn op-
genomen als separate bijlage 7 bij deze ruimtelijke onderbouwing. De toename van 

                                                      
9  CROW publicatie 305, Verkeersgeneratie leisure, november 2011 
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de verkeersgeneratie het museum als gevolg van de uitbreiding van het museum en 
het toevoegen van kantoorruimte, is op een gemiddelde weekdag circa 55 motor-
voertuigbewegingen per etmaal, op een gemiddelde werkdag ongeveer 70 motor-
voertuigbewegingen per etmaal. 
 
Een toename van 55 mvtgbew/etm is beperkt. De toename van de verkeersgeneratie 
als gevolg van de uitbreiding van het museum en de toevoeging van kantoor leidt 
niet tot een onevenredige invloed op de verkeersafwikkeling in de omgeving van 
het projectgebied. 
 
Parkeren 
De uitbreiding van het museum zorgt voor een vraag naar parkeerplaatsen. De par-
keerbehoefte is te bepalen aan de hand van parkeerkencijfers van CROW10. De ken-
cijfers zijn opgezet voor ontwikkelingen binnen de bebouwde kom. Wegens het 
ontbreken van specifieke kengetallen voor ontwikkelingen in het buitengebied zijn 
de genoemde kencijfers als leidraad genomen bij het berekenen van de parkeerbe-
hoefte van de beoogde ontwikkeling. De planlocatie ligt in het buitengebied en 
verwacht wordt dat deze een grotere mate van autogebruik aantrekt. Daarom 
wordt van het parkeerkencijfer het maximum in de bandbreedte gehanteerd. Het 
parkeerkencijfer voor een museum is 1,2 parkeerplaats per 100 m² bvo, het parkeer-
kencijfer voor een kantoor is 2,5 parkeerplaats per 100 m² bvo. 
 
In de huidige situatie is op loopafstand van het museum een parkeerterrein inge-
richt. Dit terrein faciliteert in de huidige situatie de parkeerbehoefte in voldoende 
mate, parkeren wordt altijd opgevangen op het terrein. Op uitzonderlijke dagen 
worden pieken in de parkeerdruk opgevangen op percelen in de omgeving. Op die 
momenten wordt altijd toestemming gevraagd van de betreffende grondeigenaren. 
Dit zijn uitzonderlijke situaties. 
 
De uitbreiding van het museum betreft 823 m² bvo. De toename van de parkeerbe-
hoefte komt daarmee op ((823/100)*1,2)=) 10 parkeerplaatsen. De toevoeging van 
het kantoor betreft 281 m² bvo, de toename van de parkeerbehoefte is daarmee 
((281/100)*2,5)=) 7 parkeerplaatsen. Er is voldoende ruimte op het parkeerterrein bij 
het museum om deze parkeerbehoefte zonder parkeeroverlast voor overige wegge-
bruikers op te vangen. 
 
 

                                                      
10  CROW publicatie 317, Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, oktober 2012 
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4.11 Milieuhinderlijke bedrijvigheid 
 
Om te komen tot een ruimtelijk relevante toetsing van bedrijfsvestigingen op mili-
euhygiënische aspecten wordt het begrip milieuzonering gehanteerd. Onder milieu-
zonering wordt verstaan het waar nodig zorgen voor een voldoende ruimtelijke 
scheiding tussen enerzijds bedrijven of overige milieubelastende functies en ander-
zijds milieugevoelige functies zoals woningen. Bij de planontwikkeling dient reke-
ning gehouden te worden met milieuzoneringen om zodoende de kwaliteit van het 
woon- en leefmilieu te handhaven en te bevorderen en daarnaast bedrijven vol-
doende zekerheid te bieden dat zij hun activiteiten duurzaam binnen aanvaardbare 
voorwaarden kunnen uitvoeren. Bij de milieuzonering wordt gebruik gemaakt van 
de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) opgestelde publicatie 
‘Bedrijven en milieuzonering’.11 Hierin wordt per bedrijfssoort aangegeven welke 
milieu-invloed (in de vorm van geur, stof, geluid en gevaar) hiervan kan uitgaan en 
welke afstand hierbij (minimaal) in acht genomen moet worden. De mate van mili-
euhinder bepaalt in welke van de zes milieucategorieën een bedrijfssoort is inge-
deeld. Daarbij omvat categorie 1 de lichtste en categorie 6 de zwaarste vormen van 
bedrijvigheid. 
 
 
 
Doorwerking projectgebied 
Het mogelijk maken van de kantoorfunctie binnen het projectgebied dient voor wat 
betreft bedrijven en milieuzonering nader onderbouwd te worden. Tevens dient de 
verruiming van de bestemming ‘Cultuur en ontspanning’ en de verschuiving van het 
bouwvlak binnen deze bestemming onderbouwd te worden. De overige elementen 
van de voorgestane ontwikkeling zijn niet van invloed voor wat betreft bedrijven en 
milieuzonering. 
 
De gronden binnen de bestemming ‘Cultuur en ontspanning’ zijn bestemd voor een 
museum. Volgens de VNG lijst behoort een museum tot categorie 1. Een kantoor 
behoort volgens VNG ook tot categorie 1, waardoor er voor wat betreft bedrijven en 
milieuzonering geen verandering optreedt door het toestaan van de kantoorfunctie. 
De verruiming van de bestemming ‘Cultuur en ontspanning’ en de verschuiving van 
het bouwvlak vindt aan de zuidzijde van de bestaande bebouwing plaats. De wo-
ningen in de omgeving bevinden zich ten oosten van het projectgebied. Er zijn van-
uit bedrijven en milieuzonering dan ook geen belemmeringen voor de voorgestane 
ontwikkeling.  
 
 

                                                      
11  ‘Bedrijven en Milieuzonering’, Uitgave VNG, Den Haag, 2009. 
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4.12 Geurhinder 
 
Op 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) in werking getreden. 
Deze wet vormt het toetsingskader voor vergunningen op grond van de Wet milieu-
beheer, waar het gaat om stank veroorzaakt door het houden van dieren. Daarnaast 
is de wet van belang in verband met de zogenoemde 'omgekeerde werking' in het 
kader van de ruimtelijke ordening. De Wgv kent een aantal standaardnormen. 
Daarnaast hebben gemeenten de mogelijkheid gekregen om binnen een wettelijk 
bepaalde bandbreedte van deze standaardnormen af te wijken. Op deze wijze kan 
de gemeente een geurhinderbeleid vaststellen, dat is afgestemd op de plaatselijke 
situatie. Voor het projectgebied en omgeving is geen gemeentelijke verordening 
vastgesteld.  
 
In en nabij het projectgebied bevindt zich geen belemmerende agrarische bedrijvig-
heid. 
 
 
4.13 Kabels en leidingen 
 
De gronden binnen het projectgebied liggen gedeeltelijk binnen de zone die in het 
rijksinpassingsplan is voorzien van de gebiedsaanduiding ‘Vrijwaringszone - straal-
pad’. Binnen deze aanduiding is het niet toegestaan enig bouwwerk op te richten 
met een grotere bouwhoogte dan 43 meter t.o.v. N.A.P.. Binnen het projectgebied 
wordt geen bebouwing gerealiseerd van deze hoogte. Het straalpad levert dan ook 
geen belemmeringen op voor de voorgestane ontwikkelingen. 
 
Naast het straalpad zijn in of nabij het projectgebied geen leidingen gelegen die van 
invloed zijn op de voorgestane ontwikkelingen. 
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5. UITVOERBAARHEID 

5.1 Economische uitvoerbaarheid 
 
Kostenverhaal 
Uitgangspunt voor de beoogde ontwikkelingen is dat deze voor de overheid bud-
getneutraal worden ontwikkeld. Op grond van artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) in samenhang met artikel 6.12 lid 4 Wro is de overheid verplicht om 
de kosten te verhalen in de gevallen die zijn aangewezen in het Besluit ruimtelijke 
ordening. Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening is kostenverhaal verplicht in 
geval van: 
 de bouw van één of meer woningen en andere hoofdgebouwen; 
 de uitbreiding van een gebouw met ten minste 1.000 m² bruto-vloeroppervlakte 

of met één of meer woningen; 
 de verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere 

doeleinden in gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden, mits ten min-
ste 10 woningen worden gerealiseerd; 

 de verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere 
doeleinden in gebruik of ingericht waren, voor detailhandel, dienstverlening, 
kantoor of horecadoeleinden, mits de cumulatieve oppervlakte van de nieuwe 
functies ten minste 1.500 m² bruto-vloeroppervlakte bedraagt; 

 de bouw van kassen met een oppervlakte van ten minste 1.000 m² bruto-
vloeroppervlakte. 

 
Als sprake is van een bouwplan en kostenverhaal dus verplicht is, moet gelijktijdig 
met het besluit een exploitatieplan vastgesteld worden. De overheid is echter niet in 
alle gevallen verplicht een exploitatieplan vast te stellen. Op grond van artikel 6.12 
lid 2 Wro kan de overheid besluiten geen exploitatieplan vast te stellen als aan de 
cumulatieve bepalingen van artikel 6.12, lid 2 sub a, b en c Wro is voldaan. 
 
Met onderhavige ruimtelijke onderbouwing wordt een bouwplan in de zin van arti-
kel 6.2.1 Bro mogelijk gemaakt. Echter is met de ontwikkelende eigenaar van de 
gronden die binnen het projectgebied gelegen zijn, een anterieure overeenkomst 
gesloten zoals is bepaald in artikel 6.24 Wro, voordat de ruimtelijke onderbouwing 
is vastgesteld. Ook zijn er geen redenen om nadere eisen te stellen dan wel het plan 
te faseren, zodat de verplichting tot het vaststellen van een exploitatieplan niet 
geldt. In de anterieure overeenkomst is het verhaal van kosten op afdoende wijze 
vastgelegd. 
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Financiële haalbaarheid 
De initiatiefnemer beschikt over voldoende middelen om de uitbreiding van het 
Biesbosch Museum te kunnen realiseren. Er zijn geen onvoorziene hoge kosten te 
verwachten. Ook is er geen sprake van onzekere financiële bijdragen van anderen. 
De financieel-economische haalbaarheid is hiermee in voldoende mate aangetoond. 
De haalbaarheid van de gehele grondexploitatie is kostendekkend. 
 
 
5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 
De procedure voor het verlenen van een omgevingsvergunning is door de wetgever 
geregeld. Voor de omgevingsvergunning, waarbij sprake is van strijdigheid met het 
vigerende bestemmingsplan, is de te volgen procedure opgenomen in de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De procedure voor deze zogenaamde 
‘uitgebreide Wabo-procedure’ (artikel 3.10 Wabo) betreft afdeling 3:4 Algemene 
wet bestuursrecht. 
 
Uitgebreide Wabo-procedure 
In het kader van de uitgebreide Wabo-procedure wordt het ontwerpbesluit met 
bijbehorende stukken ter visie gelegd voor een periode van zes weken. Gedurende 
deze periode kan een ieder zijn zienswijzen kenbaar maken tegen het besluit.  
 
Beroep en hoger beroep 
Na het verlenen van de vergunning kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank 
tegen de verleende vergunning. Tot slot kan hoger beroep worden ingesteld bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
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