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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen en aanleiding 

Op de locatie Schans 41b te Werkendam wordt een omgevingsvergunning bouwen aangevraagd 

voor een tweede bedrijfswoning. De inhoud van deze woning is groter dan de 600 m³ weergegeven 

in het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Werkendam voor hoofdgebouw. De inhoud van 

de woning bedraagt 896,9 m³. 

 

Het van oorsprong veehouderijbedrijf is in 1986 uitgebreid met een loonbedrijf. Het bedrijf is in de 

laatste jaren enorm uitgebreid en bestaat op dit moment uit een bedrijf met zowel landbouw als 

loonwerk. Het familiebedrijf is hiermee ook gegroeid tot een bedrijf met 21 medewerkers in vaste 

dienst. De huidige gezinssituatie bestaat uit dhr. van den Heuvel, getrouwd met mevr. van den 

Heuvel. Zij hebben twee zoons, welke in middels ook werkzaam zijn op het landbouw/loonbedrijf. 

 

In de huidige situatie zijn er op het bedrijf zowel een bedrijfswoning, als een tweede bedrijfswoning 

aanwezig. Echter zal de huidige tweede bedrijfswoning in gebruik genomen worden als kantoor. De 

huidige bedrijfswoning wordt bewoond door de oudste zoon. De nieuwe tweede bedrijfswoning zal 

bewoond gaan worden door de heer en mevrouw van den Heuvel en hun jongste zoon. 

 

Het vigerende bestemmingsplan buitengebied 2007 en het voorontwerp bestemmingsplan 

buitengebied Werkendam bieden een mogelijkheid dat het bevoegd gezag kan afwijken van het 

bestemmingsplan ten behoeve van het vergroten van de inhoud van een woning tot maximaal 900 

m³. 

 

De gemeente Werkendam heeft te kennen gegeven om in principe medewerking te willen verlenen 

aan de bouwplannen wanneer er een ruimtelijk onderbouwing met landschappelijk inpassingplan 

wordt aangeleverd.  

 

In de ruimtelijke onderbouwing wordt een afweging gemaakt waarbij alle ruimtelijk relevante 

aspecten met betrekking tot het initiatief inzichtelijk gemaakt worden. Uit dit rapport zal blijken dat 

aan deze voorwaarden voldaan kan worden en dat er daarom medewerking verleend kan worden 

om de bouw van de woning met inhoud van 896,9 m³ formeel toe te staan. 

1.2 Ligging en begrenzing plangebied 

Het plangebied aan Schans 41b is gelegen in het buitengebied van de gemeente Werkendam. De 

meeste bebouwing in de omgeving heeft een landelijk karakter, zoals enkele (voormalige) 

boerderijen.  
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Figuur 1:   Situering Schans 41b plangebied  

 

Het vigerende bestemmingsplan is het bestemmingsplan buitengebied 2007. Tevens ligt er een 

ontwerpbestemmingsplan buitengebied Werkendam.  

 

 
Figuur 2:   Situering Schans 41b plankaart bestemmingsplan buitengebied 2007 
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Figuur 3:   Legenda plankaart bestemmingsplan buitengebied 2007 

 

 

 

Figuur 4:   Situering de Schans 41b (bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
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Figuur 5:   Situering bouwblok Schans 41b plankaart voorontwerp bestemmingsplan buitengebied 
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1.3 Vigerend bestemmingsplan en ontwerp bestemmingsplan buitengebied 

De bedrijfslocatie Schans 41b is in het vigerende bestemmingsplan gelegen in een agrarisch gebied 

met de mede bestemming bedrijfsdoeleinden welke specifiek worden aangeduid voor een loonwerk 

bedrijf. In het voorontwerp bestemmingsplan is het bedrijf gelegen in het gebied met bestemming 

bedrijf. In de omgeving van het bedrijf liggen gronden met de bestemming agrarische waarden en 

agrarische met waarden – Natuur. 

 

Het plangebied behoort tot het landelijk gebied. De volgende doelstellingen zijn van belang zijn 

voor het landelijk gebied.  

 

•  Het behoud en ontwikkeling van natuur, cultuurhistorische en landschappelijke waarden en 

de ontwikkeling van landschappelijke kwaliteit.  

•  De vitaliteit en kwaliteit van het platteland wil het rijk versterken door ruimte te geven aan 

hergebruik van bebouwing en nieuwbouw in het buitengebied (ruimte voor ruimte, rood 

voor groen, etc.), vergroting en aanpassing van de toeristisch recreatieve mogelijkheden 

endoor ruimte te bieden aan een duurzame en vitale landbouw en overige economische 

activiteiten die zich verdragen met de kwaliteit van het landschap.  

•  Ruimtelijke strategieën die hierbij horen zijn ‘investeren in de kwaliteit van natuur’ en 

‘landschap ontwikkelen met kwaliteit’. 

 

Op de locatie Schans 41b te Werkendam wordt een omgevingsvergunning bouwen aangevraagd 

voor de bouw van een tweede bedrijfswoning. De regels voor de bouw van een bedrijfswoning in 

het vigerende bestemmingsplan zijn: 

•  De inhoud van de bedrijfswoning, met inbegrip van de inhoud van aangebouwde 

bijgebouwen, mag ten hoogste 750 m³ bedragen; 

•  De goothoogte van de bedrijfswoning mag ten hoogste 4,5 m bedragen en de nokhoogte 

ten hoogste 9 m; 

•  De bedrijfswoning dient gesitueerd te worden buiten de 50 dB(A)-contour, dan wel tussen 

de 50 dB(A)- en 60 dB(A)-contour, voor zover passend binnen de verkregen ontheffing op 

grond van de Wet geluidhinder; 

•  De bedrijfswoning moet zijn voorzien van een kap met een dakhelling van ten minste 12° 

en ten hoogste 45°. 

 

De regels voor de bouw van een bedrijfswoning in het ontwerpbestemmingsplan buitengebied zijn: 

3.2.4 Bedrijfswoning: 

•  Per bouwvlak is maximaal 1 bedrijfswoning toegestaan, tenzij ter plaatse van de 

aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' een ander aantal bedrijfswoningen is 

aangegeven, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning 

uitgesloten' geen bedrijfswoning is toegestaan;  

•  De inhoud van een bedrijfswoning, exclusief bijgebouwen, mag niet meer dan 750 m³ 

bedragen;  

•  De goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer dan 4,5 meter bedragen;  

•  De bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer dan 9 meter bedragen;  

•  De bedrijfswoning dient te zijn voorzien van een kap met een dakhelling van ten minste 

30° en ten hoogste 60°. 

3.2.5 Bijgebouwen bij de bedrijfswoning: 

•  De gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen mag per bedrijfswoning niet meer bedragen 

dan 70 m²;  
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•  Bijgebouwen dienen ten minste 2 meter achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw te 

worden gebouwd;  

•  De goothoogte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3 meter;  

•  De bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 5 meter. 

 

De inhoud van deze woning is groter dan de 750 m³ weergegeven in het vigerende 

bestemmingsplan buitengebied 2007 en het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied 

Werkendam voor hoofdgebouw. De inhoud van de woning bedraagt 896,9 m³. De inhoud van de 

garage bedraagt 82,5 m³ en de inhoud van de erker in de rechterzijgevel bedraagt 30,7 m³. Uit de 

bijgevoegde bestektekening 1195N | B01 (datum 21-05-2012) blijkt dat de nieuw te bouwen 

tweede bedrijfswoning niet voldoet aan de bestemmingsplanregels qua inhoud, maar echter wel 

aan de bestemmingsplanregels qua goot,- en nokhoogte en dakhelling. 

1.4 Opzet van de toelichting en uitwerking van het plan 

Door dhr. L.A. van den Heuvel is op 25 april 2012 een omgevingsvergunning aangevraagd voor de 

bouw van een nieuwe tweede bedrijfswoning.  

 

De gemeente Werkendam heeft te kennen gegeven om in principe medewerking te willen verlenen 

aan de bouwplannen wanneer er een ruimtelijk onderbouwing met landschappelijk inpassingplan 

wordt aangeleverd.  

 

Het vigerende bestemmingsplan buitengebied 2007 en het voorontwerp bestemmingsplan 

buitengebied bieden middels Vergroting inhoud de mogelijkheid voor Burgemeester en wethouders 

om vrijstelling te verlenen voor de bouw van een woning. Deze vergroting is toegestaan indien de 

vergroting zal leiden tot een verhoging van de bestaande beeldbepalende kwaliteiten in de 

omgeving. Hiermee zijn bedoeld de kwaliteiten van landschappelijke en stedenbouwkundige aard. 

Het is hierbij vooral van belang of het landschap kleinschalig en afwissend is, dan wel grootschalig 

en rationeel van karakter, wat de omvang (inhoud) is van de aanwezige woonbebouwing ter 

plaatse, wat het karakter is van de aanwezige woonbebouwing en of er 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. 

 

In de ruimtelijke onderbouwing wordt een afweging gemaakt waarbij alle ruimtelijk relevante 

aspecten met betrekking tot het initiatief inzichtelijk gemaakt worden. Uit dit rapport zal blijken dat 

aan deze voorwaarden voldaan kan worden en dat er daarom medewerking verleend kan worden 

om de bouw van de woning met inhoud van 896,9 m³ formeel toe te staan. 
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Figuur 6:   Bestaande en beoogde situatie Schans 41b 

1.5 Economische uitvoerbaarheid en planschade 

Het plan zal geheel in particuliere handen uitgevoerd worden. Voor de gemeente Werkendam zijn 

er geen financiële consequenties aan verbonden. Realisering zal marktconform plaatsvinden. Er zal 

waarschijnlijk geen planschade ontstaan. 
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2. BESTAANDE SITUATIE 

2.1 Gebiedsbeschrijving 

De locatie is gelegen in het buitengebied van Werkendam. De bebouwing in de omgeving kan als 

volgt gekenmerkt worden: veelal vrijstaande agrarische bebouwing, afwisselende nokrichting, 1 of 

2 bouwlagen afgedekt met een kap en georiënteerd op de openbare weg.  

 

De groenstructuur in de omgeving kenmerkt zich door wegbegeleidende beplanting (bomenrijen) 

en kleine elementen. Veelal betreft deze erfbeplanting van (voormalige) agrarische bedrijven en 

particuliere tuinen. Grotere eenheden bos zijn niet aanwezig. Het plangebied ligt in een relatief 

kleinschalig agrarisch cultuurlandschap. In het bestemmingsplan buitengebied 2007 worden de 

natuurwaarden in de directe omgeving beschreven als leefgemeenschappen van bos, 

leefgemeenschappen van moeras natte graslanden en riet vegetaties en leefgemeenschappen van 

open water.  

 

Ruimtelijk heeft het gebied overwegend een agrarisch karakter. De oorspronkelijke agrarische 

functie is op veel plaatsen echter verloren gegaan en overgenomen door de woonfunctie of 

andersoortige bedrijvigheid.  
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Figuur 7:   Plankaart natuurwaarden bestemmingsplan buitengebied 2007 locatie Schans 41b 

2.2 Beschrijving planlocatie 

Ruimtelijk:  

De locatie is gesitueerd aan de Schans 41b in Werkendam. Hier bevindt zich het akkerbouw en 

loonwerkbedrijf van dhr. van den Heuvel dat hier van oudsher is gevestigd. Qua bebouwing is er 

sprake van een bedrijf dat zich in de loop van der tijd ontwikkeld heeft. De volgende bebouwing is 

in de huidige situatie aanwezig: 

� Bedrijfswoning (Scha;s 41a) 

� Tweede bedrijfswoning (Schans 41 b), wordt na realisatie nieuwe tweede bedrijfswoning 

gebruikt als kantoor; 

� Loods, 25 x 30 meter, wordt gebruikt als machineberging en werkplaats, inclusief kantine;  

� Loods, bestaande uit meerder gebouwen, 35 x 20 meter, wordt gebruikt als 

aardappelopslag. 
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Figuur 8:   Situering plangebied Schans 41b  

 

Aan de voorzijde van het bedrijf is erfbeplanting aanwezig in de vorm van solitaire bomen en 

struiken. Aan de westzijde is erfbeplanting aanwezig in de vorm van een bomenrij en aan de 

oostzijde van het bedrijf is erfbeplanting aanwezig in de vorm van haag van struiken. Het huidige 

bouwvlak is circa 5 ha groot. Ten oosten van het plangebied, aan de Schans, liggen enkele 

woningen. De omgeving bestaat verder in hoofdzaak de op,- en afritten en carpoolplaats van de 

A27. De bedrijfslocatie beschikt over één inritten aan de Schans. 

 

Functioneel: 

Op de locatie is een volwaardig agrarisch bedrijf actief, een akkerbouwbedrijf. Het bedrijf 

beschikt jaarlijks over circa 22 hectare cultuurgrond, waarvan 18,5 hectare eigendom, 3,5 

hectare vaste pacht en het overige losse huurgrond. Het teeltplan bestaat wisselend uit 

aardappelen, tarwe en suikerbieten. Op het eigen bedrijf worden machines en materieel ten 

behoeve van het akkerbouwbedrijf gestald en opgeslagen. Daarnaast is op de locatie ook een 

volwaardig loonbedrijf actief. De grote loods is in gebruik als kantine, machineopslag en 

werkplaats. De andere loodsen zijn in gebruik als aardappelopslag. 
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3. PLANOLOGISCH BELEIDSKADER 

3.1 Rijksbeleid 

Nota Ruimte 

De Nota Ruimte (2006) omvat het ruimtelijk Rijksbeleid tot 2020. Het uitgangspunt van de 

Nota Ruimte is voldoende ruimte voor wonen, werken en mobiliteit. Deze waarden zijn 

vastgelegd in de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur (RHS). Deze RHS beslaat de 

gebieden in Nederland die een belangrijke functie vervullen op het gebied van economie, 

infrastructuur en verstedelijking, water, natuur en landschap. Ten aanzien van deze 

gebieden is beleid geformuleerd om de kwaliteiten ervan te behouden. Het plangebied maakt 

geen deel uit van de Nationale Hoofdstructuur. Daarnaast bestaat het rijksbeleid voornamelijk uit 

structuurvisies, zoals onder andere: de Stuctuurvisie Infrastructuur en Ruimte, Nederland 

concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig en Zicht op Mooi Nederland en structuurvisie RO. Dit 

beleid is geïmplementeerd in provinciaal en regionaal beleid, en wordt zodanig, wanneer 

toepasbaar, bij deze paragraven meegenomen. 

3.2 Provinciaal beleid 

Het provinciaal beleid bestaat voornamelijk uit de verordening ruimte. Daarnaast bestaat er ook 

het provinciaal waterplan. In de verordening ruimte wordt de locatie voor ontwikkeling intensieve 

veehouderij aangeduid als verwevingsgebied. Daarnaast wordt de locatie voor overige agrarische 

ontwikkeling aangeduid als agrarisch gebied. Ook wordt dit gebied qua cultuurhistorie aangeduid 

als Nationaal landschap De Hollandse Waterlinie. Aan de noordzijde van de locatie worden de 

gronden qua natuur en landschap aangeduid als groenblauwe mantel. Dit beleid is 

geïmplementeerd in het voorontwerp bestemmingsplan van het gemeentelijk beleid, en wordt 

zodanig, wanneer toepasbaar, in de paragraaf van het gemeentelijk beleid meegenomen. 

 

Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Noord-Brabant   

In de Structuurvisie RO Noord-Brabant 2010 is de locatie gesitueerd binnen de Agrarische structuur 

(Gemengd agrarisch gebied). De Structuurvisie geeft de hoofdlijnen voor het provinciaal ruimtelijk 

beleid, waaronder de ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven. De concretisering van 

de ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven vindt plaats in de Verordening Ruimte 

van de provincie (zie hierna). In Gemengd agrarisch gebied zijn ontwikkelingen mogelijk. 

Onderhavig plan past binnen deze beleidsrichting. 

 

Verordening Ruimte 

In Noord-Brabant geldt vanaf 1 maart 2011 de Verordening Ruimte. Op grond van de Verordening 

Ruimte is het plangebied gelegen binnen de volgende aanduidingen: 

� agrarisch gebied 

� Nationaal Landschap Hollandse Waterlinie 

� Cultuurhistorisch vlak inundatiegebied Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

 

Het plangebied wordt binnen de Verordening Ruimte aangemerkt als ‘agrarisch gebied’. Voor 

grondgebonden agrarische bedrijven (artikel 8.3) geldt dat een bestemmingsplan in een uitbreiding 

van een bouwblok kan voorzien mits uit de toelichting blijkt dat deze noodzakelijk is voor de 

bedrijfsvoering. Wel moet voldaan worden aan de principes van zuinig ruimtegebruik en 

landschappelijke inpassing. Hieraan wordt voldaan. 
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Figuur 9:   uitsnede Structuurvisie RO Noord-Brabant 2010 
 

 

 
Figuur 10:   uitsnede Structuurvisie RO Noord-Brabant 2010 
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voorwaarde voor ruimtelijke ontwikkeling is een kwaliteitsverbetering van het landschap (art 2.2, 

VR); 

ontwikkelingen moeten gepaard gaan met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van 

de aanwezige of potentiële kwaliteiten van waterhuishouding, bodemkwaliteit, monumenten, 

cultuurhistorische waarden, ecologische waarden, aardkundige waarden, landschappelijke 

waarden; Om aan de voorwaarde van kwaliteitsverbetering van het landschap te voldoen wordt in 

dit plan een aantal maatregelen genomen, zie toelichting paragraaf 4.12.  

 

De cultuurhistorische en landschappelijke waarden samenhangend met de Hollandse Waterlinie 

worden door de Verordening Ruimte beschermd. De kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap 

De Hollandse Waterlinie zijn de samenhang van forten, dijken, kaden en inundatiekommen, het 

groene en overwegend rustige karakter en de openheid. De regels in de Verordening Ruimte 

(artikel 7.6 en 7.7) zien er op dat deze kernkwaliteiten behouden blijven. Het betreft namelijk een 

relatief kleinschalige ruimtelijke ontwikkeling die van belang is voor de ontwikkeling van een 

gebiedseigen bedrijf, in de vorm van een akkerbouwbedrijf annex loonbedrijf. Dergelijke bedrijven 

maken deel uit van het agrarische cultuurlandschap. De autonome ontwikkeling van dergelijke 

agrarische bedrijven leidt niet tot aantasting van de kernkwaliteiten van het Nationale Landschap. 

3.3 Regionaal / Gemeentelijk beleid 

StructuurvisiePlus 

De gemeenten Werkendam, Aalburg en Woudrichem en het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch 

hebben gezamenlijk een StructuurvisiePlus voor het Land van Heusden en Altena opgesteld (2004). 

Deze StructuurvisiePlus geeft randvoorwaarden aan door middel van een ruimtelijk structuurbeeld 

om de bestaande ruimtelijke kwaliteiten van het gebied te behouden. De gemeente- en 

waterschapsbesturen streven onder meer de volgende programma’s na: 

- Ruimte voor streekgebonden bedrijven; 

- Een vitaal en recreatief aantrekkelijk landelijk gebied. 

- Water als ordenend principe. 

 

Voorliggend plan past binnen dit beleid aangezien de voorgenomen ontwikkeling een agrarisch 

bedrijf betreft. Instandhouding van het bedrijf draagt bovendien bij aan de leefbaarheid van het 

landelijke gebied. Ten slotte is de voorgenomen ontwikkeling inpasbaar binnen de bestaande 

waterhuishoudkundige randvoorwaarden en wordt voldaan aan hydrologisch neutraal bouwen. 

 

Beleidsnota’s 

Naast de Structuurvisieplus beschikt de gemeente over diverse sectorale beleidsnota’s, die in meer 

of mindere mate een ruimtelijke component hebben. Voor zover ruimtelijk relevant voor dit plan, 

komen de consequenties van deze beleidsnota’s aan de orde in hoofdstuk 4. Het gaat om de 

volgende beleidsnota’s: 

Beleidsvisie Externe Veiligheid Werkendam (2010); 

Groenstructuurplan (2009); 

Landschapsbeleidsplan (2008); 

Gemeentelijk Rioleringsplan Werkendam 2010-2014 (2009); 

Kadernota Verkeer en Vervoer (2007); 

Waterplan Wekendam 2008-2015; 

Welstandsnota. 
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Erfgoedverordening  2011 

 

 
Figuur 11:   Structuurvisie Plus Land van Heusden en Altena 
 

•  Tevens is het vigerende bestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan onderdeel van 

het gemeentelijke beleid. De toelichting hierop is weergegeven in paragraag 1.3.  
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4. RANDVOORWAARDEN 

4.1 Algemeen 

De verschillende randvoorwaarden van de bouw van de nieuwe tweede bedrijfswoning worden in 

de onderstaande paragrafen beschreven. 

4.2 Geluid 

Wet geluidhinder 

Voor het aspect geluid is binnen het plangebied de Wet geluidhinder van toepassing. Volgens de 

Wet geluidhinder gelden voor woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen dan woningen en 

andere geluidsgevoelige objecten geluidswaarden die niet overschreden mogen worden.  

 

Het plan leidt tot de oprichting van een nieuw geluidsgevoelig object. Echter is een nader 

akoestisch onderzoek niet noodzakelijk. Dit omdat de reeds bestaande tweede bedrijfswoning komt 

te vervallen. Dus per saldo leidt het plan niet tot de oprichting van een nieuw geluidsgevoelig 

object. Tevens voorziet het plan niet in de oprichting van nieuwe geluidproductie van het bedrijf 

zelf (bedrijfsactiviteiten en verkeersbewegingen).  

4.3 Luchtkwaliteit 

Wet luchtkwaliteit 

De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de ‘Wet 

milieubeheer’ goedgekeurd (Stb. 2007, 414). Vooral hoofdstuk 5 titel 2 uit genoemde wet is 

veranderd. Omdat titel 2 handelt over luchtkwaliteit staat de nieuwe titel 2 bekend als de 'Wet 

luchtkwaliteit'. Deze wet is op 15 november 2007 (Stb. 2007, 434) in werking getreden en 

vervangt het ‘Besluit luchtkwaliteit 2005’. De ‘Wet luchtkwaliteit’ voorziet onder meer in een 

gebiedgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL). De programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke 

activiteiten en milieugevolgen. 

 

Van bepaalde projecten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat deze ‘niet in betekenende 

mate’ (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze mogen zonder toetsing aan de 

grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Een project draagt ‘niet in betekende mate’ 

bij aan de luchtverontreiniging als de 3% grens niet wordt overschreden. De grens is gedefinieerd 

als 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of 

stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen met 1,2 microgram/m3 voor zowel PM10 als NO2. Voor 

woningbouw geldt bijvoorbeeld dat bij één ontsluitingsweg een aantal van 500 nieuwe woningen 

niet in betekenende mate van invloed is op de luchtkwaliteit.  

 

Er dient voornamelijk gekeken te worden naar de emissie van fijn stof (PM10). Op grond van de 

Wet luchtkwaliteit gelden grenswaarden waaraan voldaan moet worden. De grenswaarden waaraan 

getoetst wordt zijn: 

•  jaargemiddelde concentratie: 40 µg/m3; 

•  daggemiddelde concentratie: 50 µg/m3; 

•  aantal toegestane overschrijdingen daggemiddelde: 35 keer. 
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In de ‘Wet luchtkwaliteit’ (artikel 5.16 van de Wet milieubeheer) is aangegeven in welke gevallen 

de luchtkwaliteitseisen geen belemmeringen vormen voor ruimtelijke ontwikkelingen: 

1. Er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde 
2. Een project leidt - al dan niet per saldo- niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit 
3. Een project draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de luchtverontreiniging 
4. Een project past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, of binnen 

een regionaal programma van maatregelen. 
 

Voor een aantal projecten geldt de AmvB NIBM (´Niet in betekenende mate bijdragen´). Projecten 

die ‘niet in betekenende mate bijdragen’ aan luchtverontreiniging, hoeven volgens het wetsvoorstel 

niet meer afzonderlijk getoetst te worden aan de grenswaarden voor de buitenlucht. Een 

veehouderij valt in deze categorie. Met behulp van de zogenaamde NIBM tool kan aannemelijk 

gemaakt worden dat het plan niet in betekenende mate bijdraagt.  

 

Het plan leidt niet tot extra verkeersaantrekkende werking. Als gevolg daarvan zal het plan niet 

leiden tot een overschrijding van de grenswaarden voor PM10 uit de Wet Luchtkwaliteit. Indien het 

aantal voertuigbewegingen per dag meer bedraagt als 50 wordt in het kader van zorgvuldigheid 

wel geadviseerd de verslechtering van de luchtkwaliteit inzichtelijk te maken. Dit is echter niet aan 

de orde, nader onderzoek is daarom niet noodzakelijk aangezien het project niet in betekenende 

mate van invloed is op de luchtkwaliteit. In de Wet luchtkwaliteit is geen omgekeerde werking 

opgenomen. 

 

Uitgaande van een worst-case scenario tijdens de ontwikkelfase van het plan met een toename van 

het aantal voertuigbewegingen met 8 per dag, waarvan 80% vrachtverkeer, is de bijdrage van het 

extra verkeer niet in betekenende mate en is er geen nader onderzoek nodig, zie rekenvoorbeeld. 

 

 

4.4 Externe veiligheid en brandveiligheid 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient zorg gedragen te worden dat er een 

scheiding in acht genomen wordt tussen gevoelige objecten (zoals woningen) en 

risicoveroorzakende bedrijven en/of transportassen. 

 

De locatie is niet gelegen binnen de invloedsfeer van objecten waarvoor een extern veiligheidsrisico 

geldt (zoals industrie vallend onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen BEVI) volgens de 

Risicokaart van de Provincie Noord-Brabant. Ook is er geen sprake van vervoer van gevaarlijke 

stoffen in de omgeving of buisleidingen met een toetsingszone.  
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Geconcludeerd kan worden dat de uitbreiding van het bouwblok niet binnen de plaatsgebonden 

risicocontour en/of het invloedsgebied van het groepsrisico van een risicovolle activiteit is gelegen. 

Een verdere uitwerking van de veiligheidsparagraaf is dan ook niet noodzakelijk. 

 

Het plan leidt niet tot verandering van de situatie ten aanzien van de externe veiligheid. Ten 

aanzien van preventie en rampenbestrijding worden op het bedrijf regelmatig oefeningen 

gehouden, waarbij een enkele keer ook de brandweer betrokken wordt. 

 

De bedrijfsgebouwen en de nieuwe te bouwen tweede bedrijfswoning zijn voor de brandweer vrij 

toegankelijk. De bluswatervoorziening is ook ruim voldoende door de ligging van een wiel binnen 

100 meter van het bedrijf. Het plan voldoet aan het bouwbesluit dus volstaat ten behoeve van 

brandveiligheid.  

4.5 Bodem 

Bij  een wijzigingen is in de planologische procedure van belang dat de beoogde wijziging plaats 

kan vinden op een locatie waar de milieuhygiënische bodemgesteldheid dit toelaat. De Woningwet 

staat niet toe dat er gebouwd wordt op verontreinigde grond. Vooraf dient nagegaan te worden of 

er aanwijzingen zijn voor de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging op de bouwlocatie. 

 

Algemene kenmerken van de bodem: 

het betreffende perceel is onbebouwd en in agrarisch gebruik als bouwland; 

de locatie is niet gelegen in een bodembeschermingsgebied, waterwingebied of 

grondwaterbeschermingsgebied; 

de bodem bestaat uit zandgrond gelegen op zeekleiondergrond met een diepe gemiddeld hoogste 

grondwaterstand (80-100 cm – mv). 

 

Het perceelsgedeelte waar de uitbreiding plaatsvindt is in het verleden nooit bebouwd geweest. 

Ook fysiek zijn hiervoor geen aanwijzingen te vinden op de locatie. Het perceel heeft voor zover 

bekend altijd een agrarisch gebruik gekend als grasland en bouwland. Op de locatie zijn geen 

(ondergrondse) tanks aanwezig of aanwezig geweest. De gronden zijn als agrarisch bestemd 

waarop geen bodembedreigende activiteiten zijn toegestaan. Uit de gegevens van het Bodemloket 

blijkt dat er in het plangebied en directe omgeving geen gevallen bekend zijn mogelijke 

bodemverontreiniging. 

 

Geconcludeerd kan worden dat de bouwlocatie als onverdacht kan worden beschouwd en dat er op 

voorhand geen reden is om te twijfelen aan de milieuhygiënische geschiktheid van de bodem voor 

het beoogde gebruik. Aangezien het plan ziet op realisatie van een tweede bedrijfswoning is er op 

voorhand geen verkennend bodemonderzoek noodzakelijk. 

4.6 Water 

Met betrekking tot de waterhuishouding zijn diverse beleidsstukken relevant. Genoemd kunnen 

worden: Provinciaal Waterhuishoudingplan Noord-Brabant, Waterbeheerplan Waterschap 

Rivierenland, Vierde Nota Waterhuishouding, Waterbeleid in de 21e eeuw WB21, Nationaal 

bestuursakkoord water, Beleidsbrief regenwater en riolering. Centraal in het waterbeleid is dat 

water een belangrijk sturend element is in de ruimtelijke ordening. De waterhuishouding legt 

daarmee een ruimteclaim waaraan voldaan moet worden. Daarbij zijn de volgende strategieën 

leidend: 
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vasthouden-bergen-afvoeren (waterkwantiteit) 

voorkomen-scheiden-zuiveren (waterkwaliteit). 

 

Sinds 1 november 2003 is de zogenaamde Watertoets verplicht. Dat wil zeggen dat in elk ruimtelijk 

plan gemotiveerd moet worden aangegeven hoe met het water in het gebied wordt omgegaan en 

wat de ruimtelijke veranderingen voor het water betekenen. Het waterkwaliteitsbeheer en het 

waterkwantiteitsbeheer in dit deel van Werkendam is in handen van het Waterschap Rivierenland. 

 

Het plangebied valt onder het beheersgebied van het Waterschap Rivierenland. Het beleid van het 

Waterschap volgens het Waterbeheerplan 2010- 2015 is gericht op duurzaam omgaan met water. 

Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen hanteert het waterschap onder andere de volgende 

beleidsuitgangspunten om te komen tot het duurzaam omgaan met water in het landelijk gebied: 

voldoende en schoon water; 

beperken van schade door wateroverlast of watertekort 

waterneutraal inrichten; 

 

Voldoende en schoon water  

Inrichting en beheer van het landelijk gebied moet worden afgestemd op de voor het landgebruik 

gewenste watercondities. Dit betekent dat ontwikkelingen zijn afgestemd op een optimale grond- 

en oppervlaktewaterstand en voldoende aan- en afvoerwater. De waterkwaliteit moet bovendien 

voldoen aan (Europese) normen voor de chemische, ecologische en biologische waterkwaliteit van 

oppervlaktewateren. 

 

Beperken van schade door wateroverlast of watertekort 

Door het veranderende klimaat en de daarmee gepaard gaande toename of afname van 

regenwater kan wateroverlast ontstaan. Voor het hele gebied van het Waterschap betekent dit een 

toename van de waterbergingscapaciteit in natte perioden en het vasthouden en verdelen van 

water in droge perioden.  

 

Waterneutraal inrichten   

Onttrekkingen van grondwater en infiltraties moeten duurzaam zijn en negatieve effecten voor 

menselijke consumptie, het grondwaterevenwicht en de grondwaterstand -en stroming moeten 

zoveel mogelijk worden beperkt.  

 

Algemene waterhuishoudkundige situatie 

De omgeving is gelegen binnen het stroom- en afwateringsgebied van Altena. De belangrijkste 

watergang in de omgeving is het hoofdwatersysteem Bemalingsgebied Altena ten Noordoosten van 

het plangebied. Het oppervlaktewater watert af naar de sloot die ten westen van het plantgebied 

loopt. Deze sloot watert in noordelijke richting af en komt in het hoofdwatersysteem 

Bemalingsgebied Altena uit. Aan de westzijde van het plangebied is één waterwiel gelegen en aan 

de zuidoostelijke zijde van het plangebied zijn twee waterwielen gelegen. De omgeving van de 

locatie heeft grondwatertrap VI met een gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) tussen de 80 

en 100 cm beneden maaiveld.  

 

Binnen het plangebied spelen geen waterkeringsaspecten. Voor de werken is geen Keurontheffing 

noodzakelijk. De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een regionaal waterbergingsgebied of 

reserveringsgebied waterberging (Verordening Ruimte). De planlocatie is evenmin gelegen binnen 

een grondwaterbeschermingsgebied. De locatie van de bedrijfswoningen is aangesloten op 

drukriolering (een gemengd stelsel). 
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Figuur 12 Waterhuishoudkundige situatie in de omgeving (bron: Wateratlas Provincie Noord-Brabant) 

 

Het beleid van Waterschap Rivierenland is gericht op duurzaam omgaan met water. De uitwerking 

van deze beleidsuitgangspunten komt hierna aan de orde. 

 

Verder is van belang dat bij de uiteindelijke uitvoering van de bouwplannen aandacht besteed zal 

worden aan het materiaalgebruik. Dit ter bescherming van de bodem en het grond- en 

oppervlaktewatersysteem. Daarom dient gebruik gemaakt te worden van bouwmaterialen die niet 

uitlogen of uitspoelen. In het kader van de ruimtelijke ordeningsprocedure zijn dergelijke zaken 

echter niet te regelen. Dit dient via de omgevingsvergunningprocedure gedaan te worden. 

 

Beperken van schade door wateroverlast of watertekort 

Het waterschap heeft voor HNO een normering voor het gehele beheersgebied van het waterschap, 

die gehanteerd wordt voor alle watertoetsplichtige plannen. Hydrologisch neutraal ontwikkelen 

houdt in dat de oppervlaktewaterstand en –stroming gelijk blijft, de grondwaterstand en –stroming 

gelijk blijft en er geen onaanvaardbare wateroverlast plaatsvindt. Nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen dienen zich hydrologisch neutraal te voltrekken. Toename van verhard oppervlak 

dient daarom gecompenseerd te worden.  

 

De benodigde ruimte voor compenserende waterberging wordt berekend op basis van maatgevend 

regenbuien, de toename aan verhard oppervlak en de maximaal toelaatbare peilstijging. Als gevolg 

van de ontwikkeling van het plan neemt het verhard oppervlak toe met 600 m2.  Het plan is om 

een nieuwe tweede bedrijfswoning te bouwen van circa 403 m2 met hierbij 196 m2 verharding 

(erf). Per saldo is er een toename van circa 600 m2 van verhard oppervlak. Volgens de 

beleidsregels Keur mag eenmalig 1500m2 vrijstelling toegepast worden in het buitengebied. 

Aangezien het bouwplan kleiner is wordt er geen compensatie vereist. 

 

Echter is er in het verleden een toename van verhard oppervlak ontstaat vanaf 2005. Deze eerder 

toename van verhard oppervlak bedraagt 4.540 m2. Dit betekend dat de totale toename van 

verhard oppervlak 4.540 + 600 = 5.140 m2  bedraagt.  Minus de vrijstelling van 1.500 m2 bedraagt 

3.640 m2. Voor het compenseren van de toename verhard oppervlak wordt gerekend met 436 m3 

waterberging per hectare verhard oppervlak. Dit betekend voor deze toename van 0,364 ha * 436 
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m3 = 159 m3 waterberging. Met een toegestane peilstijging van 0,3 m, geeft dat een ruimtebeslag 

van 530 m2 
 

op zomerpeil. Dit is dus gerekend exclusief oevers. Het benodigde 530 m2 extra 

wateroppervlak kan worden gerealiseerd door de verbreding van bestaande watergangen of de 

aanleg van een nieuwe watergang. Voor de inrichting van oppervlaktewater zijn de beleidsregels 

van het waterschap van toepassing. De precieze invulling van de compensatie wordt in de 

watervergunningprocedure verder uitgewerkt. 

 

Waterneutraal inrichten; 

Gezien de hydrologische situatie ter plaatse en de gemiddeld hoogste grondwaterstand is infiltratie 

van schoon hemelwater geen reële optie. Het water zal dan ook afgevoerd worden.  

 

Conclusie 

Met het plan kan voldaan worden aan de uitgangspunten van het waterschap voor duurzaam 

omgaan met water.  

4.7 Flora en fauna 

De bescherming van de natuur in Nederland vindt plaats door Europese en nationale wetgeving. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen soortbescherming en gebiedsbescherming. Deze staan 

los van elkaar en hebben ieder hun eigen werking. 

 

Gebiedsbescherming 

Met betrekking tot gebiedsbescherming is de situering ten opzichte van beschermde gebieden 

(Natura-2000 gebieden en Beschermde natuurmonumenten) van belang. In de directe omgeving 

van het plangebied (tot 10 km) bevinden zich de Natura2000 gebieden: Habitatrichtlijngebied en 

Vogelrichtlijngebied ‘de Biesbosch’ (circa 1,7 kilometer), Habitatrichtlijngebied 'Loevestein, 

Pompveld & Kornsche Boezem' (circa 7 kilometer).  

Er bevinden zich geen overige Natuurbeschermingswetgebieden in de omgeving (<10 kilometer). 

De Bakkerskil is behalve als Natura2000 gebied (Biesbosch), ook onderdeel van de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS). 

 

Het plan betreft uitbreiding van bebouwing, aansluitend op bestaande bebouwing binnen intensief 

gebruikt cultuurland. Het plangebied bevindt zich buiten de EHS en de zoekgebieden EHS. Gezien 

de afstand tot het plangebied, de kleine schaal en aard van de uitbreiding en de aard van de 

natuurwaarden (natte natuur) zijn er geen significante effecten te verwachten op het Natura2000 

gebied en de EHS als gevolg van dit plan. 
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Figuur 13 Situering t.o.v. Natura2000 gebied Biesbosch (Ministerie van ELI) 

 



 

 

Ruimtelijke onderbouwing Schans 41b te Werkendam 

 

23

Soortenbescherming 

 

De soortenbescherming is in Nederland geregeld in de Flora- en Faunawet. Deze heeft betrekking 

op alle in Nederland in het wild voorkomende diersoorten en vaatplanten. Hiervoor geldt een 

algemene zorgplicht die inhoudt dat schade aan flora en fauna zoveel mogelijk voorkomen dient te 

worden. Per 22 februari 2005 is een nieuwe AmvB in werking getreden die heeft geleid tot 

aanpassing van het ontheffingsregime dat op basis van de Flora en Faunawet geldt. Er wordt 

daarbij onderscheid gemaakt in drie beschermingsniveaus: 

beschermingsniveau 1: een algemene vrijstelling voor algemeen voorkomende soorten. Bij 

ruimtelijke ontwikkeling en inrichting is geen ontheffing van de Flora en faunawet nodig. 

beschermingsniveau 2: een algemene vrijstelling met gedragscode voor een aantal beschermde 

soorten volgens tabel 2 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten en alle in 

het wild voorkomende vogelsoorten. 

beschermingsniveau 3: de streng beschermde soorten waarvoor geen algemene vrijstelling kan 

worden gegeven en waarvoor een ontheffingsaanvraag noodzakelijk is. 

 

De locatie is gelegen in het agrarische buitengebied. Er zijn inventarisatiegegevens beschikbaar 

van het Natuurloket (km vak 123-423). Deze gegevens zijn afkomstig uit de onderzoekperiode 

1990-2010 en 2000-2010. De inventarisatiegegevens zijn grofmazig (kilometerhokken), maar 

volstaan wel om een eerste indruk te verkrijgen over de mogelijke aanwezigheid van beschermde 

soorten. Uit deze gegevens blijkt het volgende. 

 

Uit de gegevens van het Natuurloket blijkt dat er 5 beschermde plantensoorten voorkomen in het 

betreffende kilometervak welke worden beschermd volgens niveau 1 van de Flora- en faunawet en 

dat er 2 beschermde plantsoorten voorkomen in het betreffende kilometervak welke voorkomen op 

de rode lijst. Aangezien de gronden waar de uitbreiding plaatsvindt binnen het bouwblok (huidige 

gebruik is tuin) bevinden kan er vanuit gegaan worden dat er zich in het plangebied zelf geen 

beschermde planten bevinden vanwege het ontbreken van geschikte biotopen.  

 

Zoogdieren: Binnen het kilometervak leven en foerageren 2 beschermde soorten welke voorkomen 

op de rode lijst. Verder leven er binnen het kilometervak 7 algemeen beschermde soorten 

(beschermingsniveau 1). Dit zijn waarschijnlijk algemene soorten zoals Veldmuis en Egel. Verder 

leven er binnen het kilometervak 4 algemeen beschermde soorten (beschermingsniveau 2 en 3). 

Voor algemeen beschermde soorten is geen ontheffing nodig op grond van artikel 75 van de Flora 

en faunawet. Aangezien er geen gebouwen of bomen gesloopt of gerooid zullen worden, heeft de 

voorgenomen ontwikkeling geen effect op beschermde soorten als eekhoorn of vleermuis.  

 

Vogels: Alle in Nederland voorkomende vogelsoorten zijn wettelijk beschermd. Vanwege het 

ontbreken van een gedragscode vallen alle vogelsoorten onder de Flora en faunawet. Bij de 

planontwikkeling dient derhalve rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van 

beschermde broedvogels. Voor de planontwikkeling hoeven geen bomen of struiken gerooid te 

worden die mogelijk als broed- of verblijfplaats voor vogels zou kunnen dienen. 

 

Amfibieën, reptielen, vissen: in het betreffende kilometerhok zijn waarnemingen gedaan van deze 

soortgroepen. In het plangebied zullen deze echter niet voorkomen vanwege het ontbreken van 

oppervlaktewater ter plaatse. 
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Figuur 14 Rapportage Natuurloket, kilometervak 123-423 

 

 
Figuur 15 Kilometervak 123-423 

 

 

Het plan leidt tot diverse handelingen en werkzaamheden die mogelijk consequenties kunnen 

hebben voor beschermde soorten. Dit betreft: het bouwrijp maken van het terrein (vergraven, 

egaliseren, ophogen), het aanleggen van verhardingen en ondergrondse leidingen, het oprichten 

van bebouwing. In het kader van de Flora- en Faunawet dient inzicht gegeven te worden in de te 

verwachten effecten van deze ingrepen op beschermde soorten. 
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De werkzaamheden zullen leiden tot verstoring van (mogelijke) rust- en verblijfplaatsen van 

algemeen voorkomende soorten. Hiervoor geldt de algemene vrijstelling op grond van artikel 75 

van de Flora en faunawet. Wel geldt in het algemeen de zorgplicht. Het plan heeft ook mogelijk 

effecten op broedvogels.  

 

Vanaf 2011 geldt een door het Ministerie van LNV goedgekeurde gedragscode Flora en faunawet 

voor werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen en inrichtingen. Door de 

gedragscode toe te passen tijdens planvorming en realisatie worden negatieve effecten van 

ruimtelijke ontwikkelingen op lokale beschermde soorten verkleind.  

De gedragscode gaat uit van zorgvuldig handelen. Aan dit zorgvuldig handelen dient invulling 

gegeven te worden volgens de uitgangspunten: het voorkomen van schade aan soorten, het 

beperken van schade en het preventief of achteraf ongedaan maken van schade aan beschermde 

plant- en diersoorten. 

 

Werkzaamheden dienen zodanig worden uitgevoerd dat er geen overtredingen van de Flora- en 

Faunawet plaatsvinden met betrekking tot broedvogels. Om hieraan te voldoen moeten minimaal 

de volgende maatregelen genomen worden: 

werkzaamheden die leiden tot verstoring van broedende vogels (zoals het verwijderen van heggen, 

bomen en struiken) dienen buiten het broedseizoen (april-half juli) uitgevoerd te worden; 

mogelijke broedplaatsen van de verschillende aanwezige vogelsoorten dienen voor aanvang van 

het broedseizoen (begin april) ongeschikt gemaakt te worden. Dit om het broeden van vogels 

tijdens de bouwwerkzaamheden te voorkomen; 

voor aanvang van de bouwwerkzaamheden het plangebied geregeld controleren op broedende 

vogels en moet het broeden voorkomen worden. 

 

Bij in achtneming van de hierboven genoemde voorwaarden kan voorkomen worden dat er 

overtreding van de Flora en Faunawet zal plaatsvinden. Verder kan aangenomen worden dat alle in 

het plangebied voorkomende vogelsoorten buiten het broedseizoen voldoende mobiel zijn om zich 

te verplaatsen naar geschikt leefgebied in de omgeving. Ook bij werkzaamheden buiten het 

broedseizoen zal om deze reden geen overtreding van de verbodsartikelen 8 tot en met 12 van de 

Flora en faunawet plaatsvinden en is de verlening van een ontheffing mogelijk. 

 

De aanwezigheid van beschermde soorten in het plangebied is, met uitzondering van vogels, niet 

waarschijnlijk. De uitbreiding vindt plaats op intensief gebruikt agrarisch cultuurlandschap. Mogelijk 

komen er algemene soorten voor als Veldmuis en Egel. Deze soorten vallen onder de algemene 

vrijstellingsregeling van de Flora en Faunawet. Het plangebied (cultuurlandschap) vormt geen 

geschikte omgeving voor specifieke soorten en aangezien er geen bebouwing gesloopt of bomen 

gerooid worden, zal het onwaarschijnlijk zijn dat de bouw van de nieuwe schuur eerder genoemde 

soorten negatief beïnvloed. 

 

De aanleg van erfbeplanting zal ertoe leiden dat het leefgebied voor vogels in stand gehouden 

wordt. Deze ontwikkeling heeft een gunstig effect doordat er sprake is van toevoeging van 

landschapselementen in een gebied dat nu intensief agrarisch wordt gebruikt. Het 

erfbeplantingsplan is als bijlage toegevoegd.  

Verstoring van broedende vogels moet ook tijdens de uitvoer van het erfbeplantingplan vermeden 

worden. Dit kan door het eventuele rooien van struiken buiten het broedseizoen plaats te laten 

vinden. 



 

 

Ruimtelijke onderbouwing Schans 41b te Werkendam 

 

26

4.8 Cultuurhistorie en archeologie 

Binnen het plangebied is sprake van provinciale cultuurhistorische belangen. Het plangebied is 

gelegen volgens de kaart abiotische waarden van het bestemmingsplan buitengebied 2007 buiten 

het gebied indicatieve archeologische verwachtingswaarde. 

 

  
 Figuur 16:   Plankaart abiotische waarden bestemmingsplan 2007 

 

Het plan valt niet in een indicatieve archeologische verwachtingswaarde zone. Hierdoor mag er 

vanuit worden gegaan dat er zich geen archeologische waarden in de bodem bevinden. Daarom 

mag geconcludeerd worden dat het plan geen negatieve effecten heeft op de cultuurhistorische en 

archeologische waarden.  

4.9 Mobiliteit en parkeren (verkeer) 

Het plan leidt niet tot een wezenlijke toename van verkeer. Daarbij gaat het enkel om aan wonen 

gerelateerd verkeer. De hoeveelheid verkeersbewegingen als gevolg van de woning zijn marginaal 

te noemen en inpasbaar in het lokale verkeersbeeld.  

 

Op de locatie is een parkeervoorziening voor circa 3 auto’s. Daarmee kan voorzien worden in 

voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein en er geen overlast is te verwachten voor parkeren 

op de openbare weg. 

4.10 Milieuhinderlijke bedrijvigheid 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet voorkomen worden dat de uitbreiding van 

het bedrijf mogelijk kan leiden tot aantasting van het woon- en leefklimaat in de omgeving. Om dit 

te voorkomen wordt gebruik gemaakt van het principe van milieuzonering.  Dit houdt in dat er 

tussen bedrijven en gevoelige objecten zoals woningen voldoende afstand in acht wordt genomen. 

Als leidraad voor het bepalen van de in acht te nemen afstand wordt de VNG brochure: Bedrijven 

en milieuzonering gehanteerd. Aan de hand van de aard van de bedrijfsactiviteiten en de mogelijke 

hinderaspecten is een lijst samengesteld met indicatieve richtafstanden. Een akkerbouwbedrijf 

wordt aangemerkt als een grondgebonden vorm van landbouw. Op grond van de VNG brochure 

dient er een afstand van ten minste 30 meter in acht te worden genomen tussen 

akkerbouwbedrijven en woningen. Een loonbedrijf wordt aangemerkt als dienstverlening ten 

behoeve van de landbouw. Op grond van de VNG brochure dient er een afstand van ten minste 50 

meter in acht te worden genomen tussen loonbedrijven en woningen in verband met geluidoverlast 

en 10 meter in verband met stofoverlast. De afstand tussen het bedrijf en de meest nabij gelegen 
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woning (agrarische woning Schans 41) bedraagt 110 meter. Hieruit volgt dat er voldoende afstand 

in acht wordt genomen tot gevoelige objecten. 

4.11 Technische infrastructuur (kabels en leidingen) 

De omgeving is aangesloten op alle gangbare technische infrastructuur zoals drukriolering en 

andere nutsvoorzieningen (gas, water, electra). Ten behoeve van het plan hoeven hiervoor geen 

structurele aanpassingen plaats te vinden.  

4.12 Ruimtelijke kwaliteit (landschappelijk inpassingsplan) 

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wil de provincie Noord-Brabant dat de initiatiefnemer zorgt 

voor verbetering van ruimtelijke kwaliteit. Dit betekent een hogere beeldkwaliteit van het 

landschap door middel van landschapsinvestering. Dit uitgangspunt geldt voor ontwikkelingen 

buiten bestaand stedelijk gebied én buiten de ecologische hoofdstructuur. Het achterliggende idee 

is dat ontwikkelingen actief bijdragen aan versterking van het landschap. Dit gaat dus verder dan 

de reguliere landschappelijke inpassing die vooral is gericht op het mitigeren van de effecten van 

een ontwikkeling op de omgeving of het beperken van verlies aan omgevingskwaliteit.  

 

Kwaliteitsverbetering wordt niet alleen bereikt met een traditionele groene inpassing van het 

initiatief met de aanleg van (cultuurhistorische) landschapselementen, het terugbrengen of 

behouden van ontginningsstructuren, de realisering van nieuwe natuur, ecologische 

verbindingszones of landschapsversterkende maatregelen van waterstructuren. Ook sloop van 

bebouwing, het verbeteren van de recreatieve ontsluiting van een gebied en het behoud of herstel 

van cultuurhistorische waarden dragen bij aan de kwaliteit van het landschap. 

 

Op de locatie Schans 41b is het voornemen om de huidige 2e bedrijfswoning in gebruik te nemen 

als kantoorruimte ten behoeve van het agrarische bedrijf. Tevens wordt er binnen het aanwezige 

bouwvlak een nieuwe woning gerealiseerd die dienst zal doen als 2e bedrijfswoning. Deze woning 

heeft een beoogde omvang die groter is dan de 750 m3 die overeenkomstig het bestemmingsplan 

bij recht is toegestaan en om dit mogelijk te maken wordt hiervoor een omgevingsvergunning voor 

het in strijd handelen met het bestemmingsplan aangevraagd.  

 

De regio West-Brabant heeft een beleidsnotitie opgesteld waarin aangegeven wordt hoe onder 

andere de gemeente Werkendam toepassing geeft aan artikel 2.1 en artikel 2.2 van de 

Verordening Ruimte. Het vergroten van het bouwvolume van de beoogde 2e bedrijfswoning heeft 

relatief weinig landschappelijke invloed, omdat de 2e bedrijfswoning in het bestemmingsplan al 

reeds opgenomen is en de ontwikkeling binnen het huidige bouwvlak gerealiseerd wordt. In overleg 

met de gemeente Werkendam is dan ook overeengekomen dat er in deze sprake is van een 

ontwikkeling die past binnen categorie 2 conform de beleidsnotitie. Categorie 2 ontwikkelingen 

dienen enkel zorg te dragen voor een goede landschappelijke inpassing om te voldoen aan de 

gewenste inspanning voor kwaliteitsverbetering van het landschap op grond van artikel 2.2 van de 

Verordening Ruimte.  

 

Hier wordt invulling aan gegeven door het aanplanten van een drietal verschillende 

landschapselementen, namelijk de volgenden: 

•  laurierhaag aan de oostzijde van de nieuw op te richten woning  

•  populieren aan de noordzijde van de verharding 

•  knotwilgen aan de westzijde van het perceel ten noorden van de verharding 
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Onderstaand is het beplatingsplan weergegeven. 

 

 

 

 
Figuur 16-2:   Landschappelijk inpassingsplan [niet op schaal] 
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5. PLANBESCHRIJVING 

5.1 Beoogde situatie 

Door dhr. L.A. van den Heuvel is op 25 april 2012 een omgevingsvergunning aangevraagd voor de 

bouw van een nieuwe tweede bedrijfswoning.  

 

 

 
Figuur 17:   Bestaande en beoogde situatie Schans 41b 

5.2 Stedenbouwkundig plan 

Het plan is uitgewerkt in de bijlage bestek tekening 1195N | B01 (datum 21-05-2012).  



 

 

Ruimtelijke onderbouwing Schans 41b te Werkendam 

 

30

 

 

6. JURIDISCHE ASPECTEN 

6.1 Algemeen, analoge plankaart met bijbehorende planregels 

Buiten het al beschreven bestemmingsplan, incl. plankaart en planregels, zijn er geen juridische 

aspecten die relevant te noemen zijn. De bouwplannen van dhr. van den Heuvel worden conform 

de procedure ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn kan bezwaar worden gemaakt door 

belanghebbenden. 

 

7. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

Het plan zal geheel in particuliere handen uitgevoerd worden. Voor de gemeente Werkendam zijn 

er geen financiële consequenties aan verbonden. Realisering zal marktconform plaatsvinden.  
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8. OVERLEG 

8.1 Overleg ander bestuursorganen/overlegpartners 

In vooroverleg tussen de gemeente en dhr. van den Heuvel zijn de plannen voor de bouw van een 

nieuwe tweede bedrijfswoning besproken. Door dhr. L.A. van den Heuvel is op 25 april 2012 een 

omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een nieuwe tweede bedrijfswoning.   

 

De gemeente Werkendam heeft te kennen gegeven om in principe medewerking te willen verlenen 

aan de bouwplannen wanneer er een ruimtelijk onderbouwing met landschappelijk inpassingplan 

wordt aangeleverd.  

 

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft de Provincie Noord-Brabant bij brief met kenmerk 

C2103892/3343016 een reactie gegeven op het voorontwerp-omgevingsvergunning. In de reactie 

wordt aangegeven dat er op een incorrecte wijze invulling wordt gegeven aan artikel 2.1 en artikel 

2.2 van de Verordening Ruimte. Naar aanleiding van deze reactie is de betreffende paragraaf 

herzien en conform de beleidsnotitie die de regio Wets-Brabant heeft opgesteld uitgewerkt. 

8.2 Overleg omwonenden en andere belangstellenden 

Overleg tussen omwonenden en andere belangstellenden is in een informele sfeer verlopen. Er is 

verder geen geplande samenkomst geweest om deze plannen te bespreken. Er is dus ook geen 

officiële verslaglegging van overleg met omwonenden en andere belangstellenden opgemaakt. 
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9. AFWEGINGEN 

Ten aanzien van het realiseren van een woning met inhoud van > 750 m³ bij van dhr. van den 

Heuvel aan de Schans 41b kan de volgende afweging gemaakt worden: 

•  de realisatie van een woning met inhoud van > 750 m³ past binnen de ruimtelijke 

beleidskaders van het vigerende en ontwerp bestemmingsplan buitengebied van de 

gemeente Werkendam; 

•  vanuit de omgeving zijn er geen belemmeringen vanuit natuur, landschap, cultuurhistorie, 

waterhuishouding of milieu die een woning op deze locatie in de weg staan;  

•  door middel van de landschapsinvestering wordt voldaan aan het verbeteren van de 

ruimtelijke kwaliteit tot een hogere beeldkwaliteit; 

•  ook kan gesteld worden dat er geen onevenredige negatieve effecten zullen optreden naar 

de omgeving. 

 

Geconcludeerd kan worden dat het plan ruimtelijk inpasbaar is in de omgeving. 
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VERZONDEN 0 6 FEB, 2013 

Onderwerp 

Vooroverlegreactie voorontwerp-omgevingsvergunning 'Schans 41 b' 

Geacht college, 

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd 

op de voorontwerp-omgevingsvergunning 'Schans 41b' te Werkendam. 

P l a n b e s c h r i j v i n g 

Voorliggend plan betreft de vervangende nieuwbouw van een tweede 

bedrijfswoning van circa 900 m3 bij een niet-agrarisch bedrijf, waarbij de 

bestaande tweede bedrijfswoning als kantoor gebruikt gaat worden. Op basis 

van het vigerende plan wordt de maximaal toegestane bedrijfsbebouwing 

uitgebreid. 

Datum 

1 februari 2013 

Ons kenmerk 

C2103892 /3343016 

Uw kenmerk 

Contactpersoon 

F. van Lievenoogen-Grube 

Directie 

Ruimtelijke Ontwikkeling & 

Handhaving 

Telefoon 

(073) 680 82 09 

Fax 

(073) 680 76 45 

Bijlage(n) 

P r o v i n c i a l e b e l a n g e n 

De provincie legt haar hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 

2025 vast in de Structuurvisie ruimtelijke ordening. Tegelijkertijd zijn de te 

beschermen provinciaal ruimtelijke belangen vastgelegd in de Verordening 

ruimte 2012, die op 1 juni 2012 in werking is getreden. De Verordening 

ruimte vormt het provinciaal toetsingskader voor ruimtelijke plannen. 

E-mail 

fvlievenoogen@brabant.nl 

Wij hebben ons beperkt tot de vraag hoe de omgevingsvergunning zich 

verhoudt tot de provinciale belangen die op basis van het provinciaal ruimtelijk 

beleid relevant zijn. Ten aanzien van het onderhavige voorontwerp hebben wij 

de volgende opmerkingen. 

Het provinciehuis is vanaf 

het centraal station bereik-

baar met stadsbus, lijn 61 

en 64, halte Provinciehuis 

of met de treintaxi. 



Provincie Noord-Brabant 

Thema Bevordering van ndmtelyke kwaliteit (hoofdstuk 2 Vr) 

De Verordening kent twee hoofduitgangspunten ten aanzien van 

ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied waar onze opmerkingen in 

relatie tot onderhavig bestemmingsplan op terug te voeren zijn: 

- Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit (artikel 2.1) 

- Kwaliteitsverbetering van het landschap (artikel 2.2) 

Kwaliteitsverbetering van het landschap 

Het uitgangspunt van kwaliteitsverbetering van het landschap betekent onder 

meer dat elke ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied dient bij 

te dragen aan de zorg voor het behoud en de bevordering van de ruimtelijke 

kwaliteit. 

Daarbij dient verantwoord te worden de wijze waarop financieel, juridisch en 

feitelijk is verzekerd dat de realisering van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling 

gepaard gaat met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de 

aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of 

cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het gebied. 

Dit principe is opgenomen in artikel 2.2 van de Verordening waarbij 

kwaliteitsverbetering geldt zowel voor uitbreiding van individuele functies 

(bestemmingsvlakken/bouwvlakken) als voor hergebruik en functiewijzigingen 

(vervolg- en nevenfuncties) op bestaande locaties. 

In de ruimtelijke onderbouwing van het onderhavige plan wordt nader 

ingegaan op de kwaliteitsverbetering van het landschap. Hierbij zijn naar onze 

mening niet de juiste uitgangspunten gehanteerd. Zo is gerekend op basis van 

de rood-met-groenregeling voor planmatige stedelijke ontwikkelingen. Het plan 

betreft echter geen planmatige stedelijke ontwikkeling en vraagt daarom om een 

andere benadering om de investering in het landschap te bepalen. Conform het 

concept-afsprakenkader 'Toepassing kwaliteitsverbetering van het landschap in 

de regio West-Brabant' dient 20% van de waardevermeerdering, die 

samenhangt met de uitbreiding van bedrijfsbebouwing, als investering te 

worden aangewend. De uitbreiding bestaat uit een toename van 

bedrijfsbebouwing in zijn totaliteit en het toevoegen van extra volume bij de 

nieuwe bedrijfswoning, ten opzichte van de regulier toegestane 750m3 voor 

dienstwoningen. Wij dringen erop aan om de te investeren kwaliteitsverbetering 

opnieuw in beeld te brengen conform bovenstaande uitgangspunten. 

Ook de invulling van de kwaliteitsverbetering voldoet in onze ogen niet. Naast 

het feit dat de investering vermoedelijk niet in verhouding is met de beoogde 

ontwikkeling, constateren wij dat de houtsingel al aanwezig is. Bestaande 

groenstructuren kunnen niet gerekend worden tot kwaliteitsverbetering. De 

regeling in art 2.2 beoogt feitelijk een fysieke toevoeging van kwaliteit aan het 

landschap. Wij dringen er op aan om dit in het plan aan te passen. 

Datum 

1 februari 2013 

Ons kenmerk 

C2103892/3343016 
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Provincie Noord-Brabant 

Conclusie 

Op basis van de overgelegde gegevens constateren wij strijdigheid met de 

Verordening ruimte op de hiervoor genoemde punten. Wij vragen u het aan te 

vullen dan wel te wijzigen en daarbij nadrukkelijk rekening te houden met 

hetgeen hierboven is verwoord. 

Datum 

1 februari 2013 

Ons kenmerk 

C2103892/3343016 

De directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving, 

namens deze, 

,1 A 

P.M.A. van Beek, 

bureauhoofd Toezicht Ruimtelijke Ontwikkeling. 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
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