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1. INLEIDING

1.1 Aanleiding

De initiatiefnemer is voornemens een woning aan Schans 23 te Werkendam te ver-
groten. De vergroting van de inhoud van de woning, van 332 m³ naar 899 m³ (geme-
ten vanaf de dijk) past niet binnen de regels van het bestemmingsplan. Het bestem-
mingsplan bevat echter een afwijkingsbevoegdheid om de inhoud tot 900 m³ geme-
ten vanaf de dijk, te vergroten. De gemeente Werkendam heeft per brief (kenmerk:
20112488) medegedeeld in principe medewerking te verlenen aan het plan). Om het
plan juridisch-planologisch mogelijk te maken dient een ruimtelijke onderbouwing
in het kader van de WABO. De voorliggende rapportage voorziet hierin.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied Schans 23 bevindt zich in het buitengebied van de gemeente Wer-
kendam aan de oostzijde van de woonkern. De woning is gelegen in een oksel van
de T-splitsing Schans – Schenkeldijk (zie figuur 1.1).
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Figuur 1.1: ligging en begrenzing plangebied

A

A
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2. PLANBESCHRIJVING

2.1 Huidige situatie

Het plangebied bevindt zich in de oksel van de twee wegen Schenkeldijk en Schans.
Beide wegen bevinden zich op een dijk. Het plangebied ligt ingeklemd tussen de
Schenkeldijk, Schans en het water van Bakkerskil. De dijken en wegen hebben cul-
tuurhistorische hoge waarde en hebben nog de oorspronkelijke ligging behouden.
Aan de wegen bevinden zich nog steeds veel karakteristieke dijkwoningen / -boerde-
rijen.
Het plangebied maakt deel uit van de inundatiegebieden en verdedigingswerken
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De landschappelijke structuur van de polders is
door ruilverkaveling grotendeels onherkenbaar veranderd.

Omstreeks 1642 werden de kwelders tussen de Bakkerskil en de oude Korndijk van
het Land van Heusden en Altena bedijkt. In dit ‘Nieuwland van Altena’ ontstonden
drie nieuwe polders: de Uppelse polder, de Nieuwe Doornse polder en de Emmikho-
vense polder. De Schenkeldijk was de grens tussen beide laatstgenoemde polders.
De boerderijen werden gebouwd aan de dijken van de polders.

De bebouwing in het plangebied bestaat uit het hoofdgebouw (de woning) en drie
bijgebouwen:
• Stenen garage;
• Schuur (40 m²);
• Schuurt (25 m²);
• Tuinhuis (25 m²).

De bestaande woning in het plangebied is te definiëren als dijkwoning. De voordeur
bevindt zich op straatniveau aan de Schenkeldijk-zijde. Aan de achterzijde is de be-
neden liggende bouwlaag in zijn geheel zichtbaar. Het overige deel van het plange-
bied is tuin bestaande uit grasveld, struiken, volwassen bomen en verhardingen in
de vorm van op- / afritten, parkeerplaats, paden en terrassen.
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Woning vanaf Schans Bestaande schuur achter woning

Schuintegenoverliggende woning rechttegenoverliggende woning

Figuur 2.1: foto’s plangebied en omgeving

Woning Schans 23 met zich op de Schenkeldijk Achterzijde van de woning
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2.2 Bestemmingen

Voor het plangebied vigeert het bestemmingsplan ‘Buitengebied‘ vastgesteld door
de gemeenteraad op 19 juni 2007. De gemeente Werkendam is echter bezig met het
actualiseren van dit bestemmingsplan. Momenteel bevindt het bestemmingsplan
zich in de voorontwerpfase. Derhalve wordt het onderhavige plan getoetst aan het
vigerende bestemmingsplan maar wordt tevens rekening gehouden met het nog
vast te stellen bestemmingsplan buitengebied.

Bestemmingsplan buitengebied 2007
Het plangebied heeft de detailbestemming ‘Woondoeleinden’ (zie figuur 2.2). De
volgende relevante artikelen zijn van belang.

Art. 17 lid 4 sub g
Hoofdgebouwen die ten tijde van de tervisielegging van het ontwerpplan, met in-
begrip van de inhoud van een aan het hoofdgebouw gebouwd bijgebouw, een in-
houd hebben van minder dan 600 m³ mogen worden uitgebreid tot maximaal 600
m³.

Art. 17 lid 4 sub h
Hoofdgebouwen die ten tijde van de tervisielegging van het ontwerp bestemmings-
plan, met inbegrip van de inhoud van een aan het hoofdgebouw gebouwd bijge-
bouw, een inhoud hebben van meer dan 600 m³, mogen niet worden uitgebreid
behoudens vrijstelling op grond van artikel 18.

Artikel 18 - Tabel 1: vrijstelling ex art. 15.
De tabel behorend bij dit artikel bevat een vrijstellingmogelijkheid ten behoeve van
vergroting van woningen meer dan 600 m³ (toetsingscriteria in lid art. 19 lid 20 sub
d).

Artikel 19 lid 20 sub d
Vergroting van de inhoud van een woning boven de 600 m³ is na vrijstelling toege-
staan indien de vergroting zal leiden tot een verhoging van de bestaande beeldbe-
palende kwaliteiten in de omgeving. Hiermee zijn bedoeld de kwaliteiten van land-
schappelijke en stedenbouwkundige aard. Het is hierbij vooral van belang of het
landschap kleinschalig en afwisselend is, dan wel grootschalig en rationeel van ka-
rakter, wat de omvang (inhoud) is van de aanwezige woonbebouwing ter plaatse,
wat het karakter is van de aanwezige woonbebouwing en of sprake is van binding
met het stedelijk gebied. Het gaat erom dat de vergroting van de woning leidt tot
verhoging van deze kwaliteiten. Het is dus niet voldoende dat de woning zelf na
vergroting (hogere) beeldbepalende kwaliteiten zal hebben.
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Conclusie
De vergroting past niet direct binnen de detailbestemming ‘Woondoeleinden’. Ech-
ter door gebruik te maken van de vrijstellingsbevoegdheid kan door middel van het
opstellen van een ruimtelijke onderbouwing de vergroting mogelijk gemaakt wor-
den.

Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied
Het plangebied heeft in het nieuwe bestemmingsplan de volgende relevante (dub-
bel)bestemmingen en aanduiding:
• Wonen;
• Waarde - archeologie 2;
• Vrijwaringzone – molenbiotoop.

Artikel 15 Wonen
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen;
b. bijbehorende tuinen en erven (inclusief erfverhardingen).

Figuur 2.2: uitsnede voorontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied’
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Bouwregels hoofdgebouw: de inhoud van het hoofdgebouw, exclusief bijgebouwen,
mag niet meer bedragen dan 600 m³, tenzij de bestaande inhoud meer bedraagt, in
welk geval die inhoud (ook bij herbouw/uitbreiding) als maximum geldt.

Afwijken van bouwregels
15.3.2 Vergroting inhoud woning
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning
afwijken het bepaalde in lid 15.2.2 onder e voor het vergroten van de inhoud van een
woning tot maximaal 900 m³, mits:
a. er sprake is van een vrijstaande woning;

Er is sprake van een vrijstaande woning.

b. de oppervlakte van het bouwperceel meer dan 500 m² bedraagt;

Het oppervlak bedraagt meer dan 500 m².

c. de vergroting vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is, mede ook in rela-
tie tot de omgeving waarin de woning gesitueerd is;

Het onderhavige plan betreft de vergroting van een reeds bestaande dijkwoning. De
vergroting van de woning is niet disproportioneel en het volume wordt niet groter
dan omliggende woningen. Er worden geen nieuwe woningen toegevoegd. Steden-
bouwkundige structuren worden door het plan niet gewijzigd. Vanuit stedenbouw-
kundig oogpunt wijzigt derhalve niets.

d. de vergroting van de inhoud leidt tot een verhoging van de beeldkwaliteit, zo-
wel van de woning zelf als van de omgeving waarin de woning gesitueerd is,
mede ook in relatie tot het landschap waarin de woning gelegen is.

De welstandcommissie heeft per brief kenbaar gemaakt dat het ontwerp van de
woning onder voorwaarden voldoet aan redelijke eisen van de welstand. De brief
met voorwaarden bevindt zich in de bijlage.

32.5 Vrijwaringszone - molenbiotoop
Binnen een straal van 100 tot 400 meter, gerekend vanaf het middelpunt van de
molen, geen bebouwing mag worden opgericht met een grotere bouwhoogte dan
1/30 van de afstand, gemeten tussen de bebouwing en het middelpunt van de mo-
len, vermeerderd met de hoogte van de onderste punt van de verticaal staande wiek
van de molen.
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Conclusie
De vergroting kan conform art. 15.3.2. door middel van een afwijkingsbevoegdheid
worden gerealiseerd tot een maximaal 900 m³. De bouwhoogte mag door de ligging
in een molenbiotoop niet hoger zijn dan 10 meter (240:30+2=10). De uitbreiding
heeft een hoogte (vanaf dijkniveau) van 8,78 m en de totale inhoud van de woning
zal 898 m³ bedragen. De ontwikkeling wordt hiermee conform het bestemmingsplan
gerealiseerd.

2.3 Toekomstige situatie

De initiatiefnemer is voornemens de woning in het plangebied aan de zuidzijde uit
te breiden. De uitbreiding zal vanaf dijkniveau bestaan uit één bouwlaag met kap.
Onder straatniveau, dat gelegen is op een dijk, bevindt zich nog een bouwlaag.

De uitbreiding wordt met de nokrichting haaks op de bestaande woning gezet zo-
dat zowel aan Schans als aan de Schenkeldijk een duidelijke voorzijde ontstaat. De
bouwhoogte vanaf de dijkniveau bedraagt 8.78 meter Vanaf de achterzijde be-
draagt de hoogte 11.3 meter. De totale inhoud van de woning zal 898 m³ bedragen.

Figuur 2.3: bouwplan uitbreiding
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Welstand
De welstandcommissie heeft per brief kenbaar gemaakt dat het ontwerp van de
woning onder voorwaarden voldoet aan redelijke eisen van de welstand. De brief
met voorwaarden bevindt zich in de bijlage.

Kwaliteitsverbetering van het landschap
Het realiseren van een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied
dient conform de provinciale verordening gepaard te gaan met behoud en bevorde-
ring van de ruimtelijke kwaliteit.

Ten behoeve van de realisatie van de uitbreiding wordt in het plangebied de vol-
gende bijgebouwen gesloopt en vindt derhalve ontsteking van het buitengebied
plaats:
• vervallen houten schuurt (40m²);
• Hout schuur (25m²);
• Tuinhuis (25 m²).

De uitbreiding en van de woning is door middel van een inrichtingsplan op de juiste
wijze in het plangebied gepositioneerd. Op deze wijze verdwijnt een rommelig ach-
terterrein. Op het achterterrein wordt een weide met halfstam fruitbomen geplant.
Langs het water aan de oostzijde van het plangebied wordt een laan van knotwil-
gen geplant. Hiermee worden omgevingstyperende landschapelementen toege-
voegd en daarmee het landschap versterkt.

Het openwater aan de oostzijde krijgt over een lengte van 50 meter een nieuwe
damwand (waardoor het wateroppervlak met circa 31 m² wordt verkleind) en wordt
het wateroppervlak aan de zuidzijde uitgegraven (waardoor het wateroppervlak
met 32 m² toeneemt. Op deze wijze blijft het wateroppervlak gelijk. De doorstro-
ming van deze waterschapswatergang wordt hierdoor echter bevorderd en aan de
zuidzijde wordt leefgebied, mede door een natuurvriendelijke oevers, voor vissen,
reptielen en amfibieën vergroot.
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Figuur 2.4: erfinrichtingsplan t.b.v. toename ruimtelijke kwaliteit
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3. BESTAAND BELEID

3.1 Rijksbeleid

In de Nota Ruimte1 wordt het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020, waar-
bij de periode 2020-2030 geldt als doorkijk naar de lange termijn. Hoofddoel van het
nationaal ruimtelijk beleid is ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevra-
gende functies op het beperkte oppervlak dat in Nederland beschikbaar is. Meer
specifiek richt het kabinet zich hierbij op vier doelen:
• versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland;
• bevordering van krachtige steden en vitaal platteland;
• borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden;
• borging van de veiligheid.

Om deze doelen te bereiken wil het rijk verstedelijking en infrastructuur zoveel mo-
gelijk bundelen in nationale stedelijke netwerken, economische kerngebieden en
hoofdverbindingsassen. ‘Bundeling van verstedelijking in infrastructuur’ en ‘organi-
satie in stedelijke netwerken’ zijn beleidsstrategieën die gehanteerd worden voor
economie, infrastructuur en verstedelijking. De daaruit afgeleide beleidsdoelen zijn:
• ontwikkeling van nationale stedelijke netwerken en stedelijke centra;
• verstedelijking van de economische kerngebieden;
• verbetering van de bereikbaarheid;
• verbetering van de leefbaarheid en sociaal-economische positie van steden;
• bereikbare en toegankelijke recreatievoorzieningen in en rond de steden;
• afstemming van verstedelijking en economie met de waterhuishouding;
• waarborging van milieukwaliteit en veiligheid.

Deze vier doelen worden in onderlinge samenhang nagestreefd, met tegen de ach-
tergrond de algemene wens om de economische, ecologische en sociaal-culturele
waarden van de ruimte te versterken en duurzaam te ontwikkelen. Van duurzame
ruimtelijke ontwikkeling is in de ogen van het Rijk sprake als aan elk van deze waar-
den gelijkwaardig en in onderlinge samenhang recht wordt gedaan en daarmee de
aantrekkelijkheid van de ruimte voor bewoners, bezoekers en ondernemers toe-
neemt.

Met het rijksbeleid legt het kabinet een grotere verantwoordelijkheid bij decentrale
overheden. De uitvoering van het beleid ligt primair bij de gemeenten, terwijl voor
de provincies een belangrijke kaderstellende, coördinerende en controlerende taak
is weggelegd.

                                                     
1 De Nota Ruimte is formeel op 27 februari 2006 in werking getreden.
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Conclusie
Het onderhavige plan bevindt zich niet in de nationale hoofdstructuur en omvat
geen ontwikkelingen van landsbelang. Het beleid inzake het realiseren van een wo-
ning wordt dan ook neergelegd bij de decentrale overheden.

3.2 Provinciaal beleid

De provincie Noord-Brabant heeft recent de provinciale ruimtelijke beleidsdocumen-
ten vervangen. Vanaf 1 juni 2010 vigeert de eerste fase van de ‘Verordening ruimte’.
De tweede fase is 17 december 2010 goedgekeurd door gedeputeerde staten en is
per 1 maart 2011 in werking getreden. De structuurvisie is op 1 oktober 2010 vastge-
steld en is per 1 januari 2011 in werking getreden. Hiermee zijn de interimstructuur-
visie en de paraplunota met de onderliggende beleidsdocumenten, uitgezonderd de
‘beleidsregel natuurcompensatie’ en de ‘ruimte-voor-ruimte regeling’, komen te
vervallen.

Structuurvisie
In de structuurvisie RO benoemt de provincie haar provinciale ruimtelijke belangen
en de wijze waarop zij deze behartigt. De structuurvisie is opgebouwd uit een ‘Deel
A Visie en sturing’, waarin de ruimtelijke visie, de belangen en de sturingsfilosofie is
opgenomen. De ruimtelijke visie is uitgewerkt in dertien provinciale ruimtelijke be-
langen.
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.

De wijze waarop de provincie deze ruimtelijke belangen behartigt is uitgewerkt in
vier manieren van sturen: regionaal samenwerken, ontwikkelen, beschermen en
stimuleren.
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In ‘Deel B Structuren en beleid’ staat op welke wijze de provincie stuurt op de func-
ties in Noord-Brabant. Daarvoor zijn vier ruimtelijke structuren opgesteld: de groen-
blauwe structuur, het landelijk gebied, de stedelijke structuur en de infrastructuur.

Het plangebied is aangeduid als ‘Groenblauwe mantel’ (zie figuur 3.1).

Groenblauwe mantel
De mantel bestaat overwegend uit gemengd landelijk gebied met belangrijke ne-
venfuncties voor natuur en water. Het zijn gebieden grenzend aan het kerngebied
natuur en water die bijdragen aan de bescherming van de waarden in het kernge-
bied. Het behoud en vooral de ontwikkeling van natuur, water (-beheer) en land-
schap is in de groenblauwe mantel een belangrijke opgave. Vormen van grondge-
bonden agrarisch grondgebruik zijn van blijvend belang voor de ontwikkeling van
groene en blauwe waarden. Binnen het gebied liggen kansen voor recreatie en toe-
risme. Ook een aantal groene gebieden door én nabij het stedelijk kralensnoer zijn
onderdeel van de groenblauwe mantel.

Verordening ruimte
In de verordening staan onderwerpen uit de provinciale structuurvisie, waarbij is
aangegeven welke belangen de provincie wil behartigen en hoe ze dat wil doen.
Deze verordening bestaat uit kaartmateriaal en regels waarmee gemeenten reke-

Figuur 3.1: uitsnede structuurvisie Noord-Brabant
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ning moeten houden bij het opstellen van ruimtelijke plannen. De verordening be-
vat regels voor:
• Stedelijke ontwikkeling;
• Ecologische hoofdstructuur & groenblauwe mantel;
• Water;
• Agrarisch gebied, intensieve veehouderij en glastuinbouw;
• Cultuurhistorie;
• Niet agrarische activiteiten buiten stedelijk gebied.

De verordening wijst het gebied waarin het plangebied zich bevindt aan als ‘zoek-
gebied voor ecologisch verbindingzone’ en ‘zoekgebied voor behoud en herstel van
watersystemen’ (zie figuur 3.2).

Zoekgebied voor ecologische verbindingszone
Een bestemmingsplan dat is gelegen in een zoekgebied voor ecologische verbin-
dingszone strekt tot de verwezenlijking, het behoud en het beheer van een ecologi-
sche verbindingszone waarbij dat zoekgebied een breedte heeft van:
• ten minste 50 meter in bestaand stedelijk gebied en zoekgebied voor stedelijke

ontwikkeling, en ten minste 25 meter in alle overige gebieden.
Een bestemmingsplan, als bedoeld in het eerste lid, stelt:
• beperkingen aan stedelijke, agrarische en recreatieve ontwikkelingen, in het

bijzonder wat betreft de daarmee verband houdende bebouwing, voor zover
zulks nodig is om te voorkomen dat dit gebied minder geschikt wordt voor de

Figuur 3.2: uitsnede verordening ruimte
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verwezenlijking, het behoud en het beheer van een ecologische verbindingszo-
ne;

• regels ten aanzien van het aanbrengen van oppervlakteverhardingen of verhar-
de oppervlakten van meer dan 100 m2, anders dan een bouwwerk.

Bescherming van zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen
1. Een bestemmingsplan dat is gelegen in een zoekgebied voor behoud en herstel

van watersystemen strekt mede tot de verwezenlijking en het behoud, beheer
en herstel van watersystemen waarbij dat zoekgebied een breedte heeft van ten
minste 25 meter aan weerszijden van de waterloop.

2. Een bestemmingsplan, als bedoeld in het eerste lid stelt, voor zover zulks nodig
is om te voorkomen dat dit gebied minder geschikt wordt voor de verwezenlij-
king en het behoud, beheer en herstel van watersystemen:
A. beperkingen aan stedelijke, agrarische en recreatieve ontwikkelingen, in het

bijzonder wat betreft de daarmee verband houdende bebouwing;
B. regels ten aanzien van het aanbrengen van oppervlakteverhardingen of ver-

harde oppervlakten van meer dan 100 m2, anders dan een bouwwerk;
C. regels ten aanzien van het ophogen van gronden.

3. Een bestemmingsplan, als bedoeld in het eerste lid, bepaalt dat bij het toepassen
van de regels, bedoeld in het tweede lid onder b en c, het betrokken water-
schapsbestuur wordt gehoord.

Art. 2.2 Kwaliteitsverbetering van het landschap
De toelichting bij een bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, bevat een ver-
antwoording van de wijze waarop financieel, juridisch en feitelijk is verzekerd dat
de realisering van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling gepaard gaat met een aan-
toonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwali-
teiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve
recreatieve mogelijkheden van het gebied waarop de ontwikkeling haar werking
heeft of van het gebied waarvan de gemeente de voorgenomen ontwikkeling in de
hoofdlijnen heeft beschreven.

Conclusie
Het onderhavige plan betreft een bestaande woning en is reeds bestemd als ‘wo-
nen’. De vergroting van de inhoud vormt geen belemmering voor het zoekgebied
voor ecologische verbindingzone. Tevens zorgt het onderhavige plan niet voor be-
lemmeringen voor herstel van de naast gelegen waterloop. Het plan voldoet aan de
eis kwaliteitsverbetering van het buitengebied (zie paragraaf 2.2 en 2.3). Het provin-
ciaal beleid vormt geen belemmering voor de realisatie van het onderhavige plan.
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3.3 Gemeentelijk beleid

Het gemeentelijke beleid betreffende vergroting van de inhoud van een woning is
beschreven in het bestemmingsplan. De relevante onderdelen van het bestem-
mingsplan staan beschreven in paragraaf 2.2 van deze rapportage.
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4. MILIEUHYGIENISCHE EN PLANOLOGISCHE VERANT-
WOORDING

4.1 Flora en fauna

De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Na-
tuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Daarnaast vindt beleidsmatige ge-
biedsbescherming plaats door middel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), die is
geïntroduceerd in het ‘Natuurbeleidsplan’ (1990) van het Rijk en op provinciaal ni-
veau in de Structuurvisie en Ruimtelijke Verordening van provincie Noord-Brabant
zijn vastgelegd.

Bij ruimtelijke planvorming is een toetsing aan de natuurwetgeving verplicht. Door
middel van een verkennend flora- en faunaonderzoek is een beoordeling gemaakt
van de effecten die het plan zal hebben op beschermde natuurwaarden. Hierdoor
wordt duidelijk of het plan in overeenstemming is met de natuurwetgeving. Gezien
de aard van de ruimtelijke ontwikkeling (vergroting van een bestaande woning) en
het uitgangspunt dat er geen gebouwen gesloopt en bomen gekapt zullen worden,
betreft het in dit geval een bureauonderzoek.

Werkwijze verkennend natuurwaardenonderzoek
In het verkennend natuurwaardenonderzoek zijn door een ecoloog van BRO2 de
gevolgen van de ruimtelijke ingreep afgezet tegen de aanwezige natuurwaarden
vanuit de Flora- en faunawet en planologisch beschermde natuurwaarden. Hiervoor
is er een bronnenonderzoek uitgevoerd. Voor dit bronnenonderzoek is gebruik ge-
maakt van vrij beschikbare gegevens, zoals de provinciale natuurgegevens van
Noord-Brabant en algemene verspreidingsatlassen. Deze werkwijze vloeit voort uit
de ‘Wijziging beoordeling ontheffing Flora- en faunawet bij ruimtelijke ingrepen’
van het Ministerie van LNV van september 2009.

Natuurwaarden binnen het plangebied
Binnen het plangebied zijn opgaande begroeiingen aanwezig, het betreft met name
heesters, enkele wilgenbomen en andere tuinbeplantingen. Het is mogelijk dat en-
kele algemeen beschermde planten- en zoogdiersoorten in het plangebied voorko-
men. Door de huidige inrichting en het gebruik als gecultiveerde achtertuin worden

                                                     
2 BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is de brancheorganisatie voor groene

adviesbureaus en heeft als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamhe-
den voeren wij dan ook uit volgens de door het NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008,
aangevuld in februari 2010).
De medewerkers binnen de discipline ecologie voldoen aan de door het Ministerie van EL&I ge-
noemde voorwaarden voor ter zake deskundigen op het gebied van ecologisch onderzoek.
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er geen streng beschermde planten- of grondgebonden zoogdiersoorten (tabel 2 of
3-soorten) in het plangebied verwacht. Reptielen worden op basis van de versprei-
dinggegevens niet in de omgeving van het plangebied verwacht.

Het is niet uitgesloten dat er vleermuissoorten in de directe omgeving van het plan-
gebied voorkomen. Ook zullen vogels veelvuldig in het plangebied en de directe
omgeving voorkomen. Het gaat met name om algemene vogelsoorten, maar ook
soorten als steenuil, waarvan de nestplaats jaarrond beschermd is onder de Flora- en
faunawet. Er worden echter geen bomen verwijderd en de te slopen schuurtjes zijn
te intensief in gebruik voor nestlocaties.

In de watergang ten oosten van het plangebied kunnen daarnaast verschillende
soorten amfibieën, zoals de algemeen beschermde kleine watersalamander, gewone
pad en bruine kikker, voorkomen. Streng beschermde vissoorten zoals bittervoorn
en grote modderkruiper zijn op basis van hun habitatvoorkeur uit te sluiten, de te
versmallen watergang vormt voor deze soorten slechts marginaal geschikt leefge-
bied, echter de kleine modderkruiper kan op basis van algemene verspreidingsgege-
vens en biotoopvoorkeur niet uitgesloten worden.

Effecten van de ontwikkeling op aanwezige natuurwaarden
Effecten van de ontwikkeling op algemeen beschermde planten- en diersoorten
door de bouw van het woonhuis en de versmalling/verbreding van de watergang
zijn niet uit te sluiten, echter voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling van
de Flora- en faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Effecten van de ruimtelijke ontwikkeling op gebouwbewonende diersoorten, zoals
steenuil, steenmarter en vleermuizen redelijkerwijs uit te sluiten door de zeer be-
perkte omvang van de schuurtjes en het intensieve gebruik. Daarnaast wordt er in
de achtertuin een weide met halfstam-fruitbomen en een laan van knotwilg aange-
plant, dit komt ten gunste van eventueel foerageergebied van de steenuil en ver-
sterkt eventueel aanwezige migratieroutes van vleermuizen in de omgeving.

De watergang aan de oostzijde van het plangebied zal over een lengte van 50 meter
een nieuwe damwand (dat een oude damwand vervangt). Aan deze zijde is geen
sprake van een natuurlijke oever. Het voorkomen van beschermde diersoorten is
derhalve uit te sluiten. De werkzaamheden kunnen een tijdelijke verstoring van het
leefgebied voor verschillende amfibie- en vissoorten veroorzaken. De huidige staat
van instandhouding van de genoemde soorten is hierbij echter niet in het geding.

Conclusie en aanbevelingen
De werkzaamheden in het plangebied kunnen aanwezige broedgevallen van vogels
verstoren. Het is in de praktijk niet mogelijk om hiervoor een ontheffing te verkrij-
gen. Het is daarom aan te bevelen om de benodigde werkzaamheden te laten
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plaatsvinden in de periode dat de kans op broedende vogels het kleinst is. Dit is het
geval in de periode van september tot maart.

De werkzaamheden voor het plaatsen van de damwand in de sloot (vervanging van
oude damwand) zullen leiden tot een tijdelijke verstoring van het mogelijke leefge-
bied van kleine modderkruiper. De kleine modderkruiper is opgenomen onder tabel
2 van de Flora- en faunawet. Door de kleine ingreep, die bovendien tijdelijk van
aard is) gaat de functionaliteit van het leefgebied van de soort tijdelijk (tijdens de
werkzaamheden) achteruit (oppervlakte en kwaliteit). Omdat het oppervlak geschikt
leefgebied wordt gecompenseerd is sprake van een tijdelijke situatie. Flora en fauna
vormt geen belemmering voor de realisatie van het onderhavige plan.

4.2 Archeologie

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (R.C.E.) spreekt op basis van gebieds- en
bodemkenmerken haar verwachting uit over mogelijke archeologische vondsten in
de bodem. Wanneer de verwachting is dat er archeologische resten gevonden kun-
nen worden dient het RCE ingelicht te worden wanneer ingrepen gedaan kunnen
worden, die deze vondsten zouden kunnen aantasten.

Het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied’ heeft het archeologie beleid vertaald
naar regelgeving. Ter plaatse van het plangebied geld de dubbelbestemming
‘Waarde archeologie – 2’. De volgende relevante voorwaarden zijn opgenomen:
Archeologisch onderzoek is niet benodigd indien:
• bebouwing waarvan de diepte niet meer bedraagt dan 0,30 meter onder het

bestaande maaiveld en die kan worden gebouwd krachtens de andere daar
voorkomende bestemming(en), of;

• bebouwing waarvan de oppervlakte niet meer dan 100 m² bedraagt en die kan
worden gebouwd krachtens de andere daar voorkomende bestemmingen.

Het oppervlak van de ontwikkeling omvat minder dan 100 m². Een archeologisch
onderzoek is derhalve niet noodzakelijk. Het aspect archeologie vormt geen belem-
mering voor de realisatie van het onderhavige plan.

4.3 Waterparagraaf

Per 1 november 2003 is het verplicht om bij ruimtelijke ingrepen de watertoets te
doorlopen. Hierin dient inzicht worden geboden in de effecten van het initiatief op
de waterhuishouding. In het kader van de watertoets dient de gemeente waterad-
vies in te winnen bij de waterbeheerder. De gemeente en het waterschap kunnen
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praktische afspraken maken over de wijze waarop het aspect water in het ruimtelijk
plan is opgenomen.

De toename van het verhard oppervlak bedraagt circa 74 m². Waterschap rivieren-
land heeft een compensatieplicht in het landelijk gebied bij een toename 1.500 m²
verhard oppervlak. Voor het onderhavige plan is compensatie niet noodzakelijk. De
zeer beperkte toename van het af te voeren hemelwater kan eenvoudig worden
opgevangen door de naastliggende watergang. In samenspraak met het waterschap
wordt een nieuwe damwand geplaatst aan de kade van het water aan de oostzijde.
Het hierdoor afnemend wateroppervlak wordt aan de zuidzijde gecompenseerd
door de waterpartij uit te graven.

De riolering zal worden aangesloten op de bestaande riolering van de woning. Het
aspect water vormt geen belemmering voor de realisatie van het onderhavige plan.

4.4 Bodem

Bij de verkenning van de mogelijkheden om nieuwe functies in een gebied te reali-
seren dient de bodemkwaliteit te worden betrokken. Inzicht in eventuele beperkin-
gen aan het bodemgebruik (i.v.m. milieuhygiënische risico’s voor mens, plant en
dier) is noodzakelijk om te beoordelen of de grond geschikt is voor de beoogde
functie. Er mogen namelijk geen nieuwe gevoelige functies op een zodanig veront-
reinigd terrein worden gerealiseerd, dat schade is te verwachten voor de gezond-
heid van de gebruikers of het milieu. In het onderhavige plan wordt geen nieuwe
functie toegevoegd en de bestemming wordt niet gewijzigd. Derhalve is in het ka-
der van deze planologische regeling geen bodemonderzoek noodzakelijk. Echter, op
verontreinigde grond mag niet worden gebouwd. In het kader van de bouwvergun-
ning dient derhalve wel een bodemonderzoek plaats te vinden. In deze paragraaf is
uitsluitend de conclusie van het onderzoek opgenomen. De gehele rapportage be-
vindt zich in de bijlage.

Conclusie bodemonderzoek3

De bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.
Bij graafwerkzaamheden ten behoeve van de bouw dient men rekening te houden
met de aanwezigheid van puinresten in de bodem. Bij afvoer van lichtverontreinigde
bovengrond naar elders dient men qua kosten rekening te houden met de regels uit
het Besluit bodemkwaliteit.

                                                     
3 Verkennend bodemonderzoek Schans 23, Werkendam. Bakker milieuadviezen. Januari 2012.

BM/1804-12.



Hoofdstuk 4 23

4.5 Bedrijven en milieuzonering

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’.4

De uitbreiding van de woning vindt plaats binnen de bestaande bestemming ‘Won-
nen’ en bevindt zich bovendien binnen het bestaande bouwvlak. Bestemmingsplan
technisch en milieuhygiënisch wordt hierin derhalve niets gewijzigd. Het aspect ‘Be-
drijven en milieuzonering’ vormt derhalve geen belemmering voor de realisatie van
het onderhavige plan.

4.6 Akoestiek

In de Wet geluidhinder is vastgesteld dat, indien in het plangebied geluidgevoelige
functies (zoals woningen) zijn voorzien binnen de invloedssfeer van (rail- en
weg)verkeerslawaai, akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. 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.

In het onderhavige plan wordt geen woning toegevoegd, komt de woning niet dich-
ter bij de straat Schans te liggen en bevindt het uit te breiden deel van de woning
zich aan de achterzijde van de bestaande woning. Een akoestisch onderzoek is der-
halve niet zinvol. Het aspect akoestiek vormt geen belemmering voor de realisatie
van het onderhavige plan.

                                                     
4 Bedrijven en milieuzonering handreiking voor maatwerk in de gemeentelijke ruimtelijke ordenings-

praktijk, uitgave VNG, 2009
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4.7 Luchtkwaliteit

In het onderhavige plan wordt geen gevoelige functie (woning) toegevoegd. Het
onderhavige plan genereert geen extra verkeer en zorgt derhalve niet voor een ver-
slechtering van de luchtkwaliteit. Het aspect luchtvervuiling vormt geen belemme-
ring voor de realisatie van het onderhavige plan.

4.8 Externe veiligheid

Er wordt geen nieuwe bestemming of woning toegevoegd. Het aantal verblijvende
personen in het plangebied neemt niet toe en in het onderhavige plan worden geen
risicovolle inrichtingen gerealiseerd/toegevoegd. Het aspect externe veiligheid vormt
derhalve geen belemmering voor de realisatie van het onderhavige plan.



BIJLAGEN





Bijlage 1:

Brief welstand commissie









Bijlage 2:

Bodemonderzoek
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