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Toelichting 
 
 
Hoofdstuk 1 Inleiding  
 
 
1.1 Aanleiding  
 
De initiatiefnemer is voornemens om de woning aan de Draepkilweg 1 te Werkendam te vergroten voordat de woning betrokken 
wordt. Gezien de grootte van het gezin zijn een uitbreiding van de keuken en de toevoeging van extra slaapkamers noodzakelijk. 
Het bouwplan past echter niet binnen het vigerende bestemmingsplan, daar de woning na de uitbreiding een inhoud heeft die de 
toegestane 900m3 overschrijdt. In het huidige en in het toekomstige bestemmingsplan is geen afwijkingsmogelijkheid 
opgenomen die de uitbreiding binnen het bestemmingsplan mogelijk maakt. Met een omgevingsvergunning kan worden 
afgeweken van het bestemmingsplan indien een uitgebreide voorbereidingsprocedure ingevolge de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) wordt doorlopen. Deze rapportage voorziet hierin.   
 

 
1.2 Ligging en begrenzing plangebied  
 
Het plangebied aan de Draepkilweg 1 bevindt zich in het buitengebied van de kern Werkendam. De woning is gelegen ten 
zuiden van de kern, direct aansluitend aan het industrieterrein Bruine Kilhaven (zie onderstaande luchtfoto’s).  
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Hoofdstuk 2 Planbeschrijving 
 
 
2.1 Huidige situatie  
 
Het plangebied bevindt zicht aan de Draepkilweg in Werkendam. De locatie kan gekenmerkt worden als de overgang tussen de 
bebouwde kom van Werkendam (met industriegebied) en het open landelijke gebied. Aan de ene zijde bevindt zich het 
grootschalige industriegebied en aan de andere zijde het open landschap. Bezien vanaf het kavel liggen aan de linker zijde van 
de Draepkilweg / zuidzijde van de woning akkerbouwgebieden en aan de rechterzijde van de weg / westzijde van de woning een 
grote boomgaard. Een grote bomenhaag schermt de boomgaard af van de Draepkilweg.  
 
Het bestaande woonhuis ligt aan de oostzijde van de weg en wordt omgeven door hoogopgaande bomen en beplanting. Het 
woonhuis wordt slechts incidenteel waargenomen vanaf de weg. Het groen rond de woning gaat over in de met forse bomen 
begroeide natuurlijke aanplant van Staatsbosbeheer. Verder is er slechts zeer incidenteel bebouwing langs de Draepkilweg. 
 

 
 
De bebouwing op de planlocatie bestaat uit een woning (het hoofdgebouw) en een bijgebouw (paardenstal). Het overige deel 
van het plangebied is tuin, bestaande uit weilanden, een open paardenbox, struiken, jonge en volwassen bomen, op- en afrit, 
parkeerplaatsen, paden en terrassen. Verder ligt er achter de woning een zwembad.  
 
Door de geïsoleerde ligging van de woning kan niet gesproken worden van een bebouwingspatroon of herkenbare 
verkavelingsopzet. Dit wordt verder versterkt door de verborgen ligging van de woning achter de bomen en beplanting direct 
langs de weg. Er kan gesproken worden over een op zichzelf staande eenheid die kenmerken vertoont van een klein ‘landgoed’. 
Het omliggende land bestaat grotendeels uit weiland, met daarbij karakteriserende landschapselementen als sloten,  
doorgaande dijkjes, een natuurlijke poel, bomenrijen etc.  
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2.2 Vigerend bestemmingsplan  
 
Voor het plangebied vigeert het bestemmingsplan ‘Buitengebied‘ vastgesteld door de gemeenteraad op 19 juni 2007. De 
gemeenteraad is momenteel bezig met het actualiseren van dit bestemmingsplan, op 21 september 2012 is het ontwerp 
bestemmingsplan gepubliceerd. Op dit moment is het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ uit 2007 het vigerend bestemmingsplan, 
er zal echter ook rekening gehouden worden met het nog definitief vast te stellen bestemminsplan buitengebied. 
 
Het bestemmingsplan ‘buitengebied’ 2007 voorziet in de detailbestemming ‘Woondoeleinden’ o.a. in een bepaling over de 
maximale inhoud van het hoofdgebouw. Indien het hoofdgebouw een inhoud heeft van minder dan 600 m³ mag deze uitgebreid 
worden tot een maximum van 600m³. 
 
Daarnaast voorziet het bestemmingsplan in artikel 19 lid 20 sub d in een vrijstelling tot een inhoud van meer dan 600m³ 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. 
 
In het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van 21 september 2012 is een verruiming van de totale toegestane inhoud van 
het hoofdgebouw opgenomen. Onderstaande artikelen zijn in deze van belang;  
 
Artikel 15.2.2 lid e: 
‘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’  
 
Artikel 15.3.4  
‘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; 
de oppervlakte van het bouwperceel meer dan 500 m² bedraagt; 
c. de vergroting vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is, mede ook in relatie tot de omgeving waarin de woning 
gesitueerd is; 
d. de vergroting van de inhoud leidt tot een verhoging van de beeldkwaliteit, zowel 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.’ 
 
 
Conclusie: 
De vergroting past niet direct binnen de detailbestemming ‘Woondoeleinden’. Ditzelfde kan gezegd worden aangaande het 
toekomstige bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Er kan echter gebruik gemaakt worden van de vrijstellingsbevoegdheid om 
middels het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing de vergroting van de woning mogelijk te maken.  
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2.3 Toekomstige situatie  
 
De initiatiefnemer is voornemens de woning in het plangebied aan de zuidzijde uit te breiden. De uitbreiding zal bestaan uit een 
nieuwe ‘vleugel’ met slaapkamers aan het bestaande L-vormige gebouw zodat een U-vormige plattegrond ontstaat. De 
uitbreiding vindt plaats aan de bestaande slaapkamer. Door deze uitbreiding ontstaat er een U-vormige plattegrond die een 
besloten buitenruimte creëert. Aan deze buitenruimte zijn de woonkamer en beide gangen gesitueerd. Deze organisatie van 
ruimten (qua positie en hiërarchie) is passend bij een landgoed. Daarnaast zal ook de keuken, gelegen aan de noordzijde 
uitgebreid worden.    
 
De uitbreiding bestaande uit één bouwlaag met schuine kap sluit aan op de bestaande architectuur van de woning. Zo worden 
bijvoorbeeld de goothoogtes van het bestaande dak in de uitbreiding doorgezet. De kap van de uitbreiding komt haaks te staan 
op de bestaande kap. De uitbreiding komt vanaf de Draepkilweg gezien achter de bestaande woonkamer en serre te liggen 
zodat het beeld vanaf de weg gezien nauwelijks zal veranderen. Daarnaast ligt de gehele woning grotendeels verscholen achter 
de voorliggende struiken en bomen. De uitbreiding omvat  ca. 98 m2 en 320 m3. Daarnaast zal de keuken uitgebreid worden, 
aansluitend op de stijl, hoogtes en detaillering van de bestaande serre. Het betreft een uitbreiding van 12 m2 en 35 m3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stedenbouwkundige visie  
 
BRO heeft in opdracht van de gemeente een advies geschreven aangaande de stedenbouwkundige consequenties van de 
uitbreiding (advies uitbreiding woning Draepkilweg nr. 1 te Werkendam, 02-08-2012, zie bijlage) waarin geadviseerd wordt 
medewerking te verlenen aan een bestemmingswijziging die de realisatie van de gevraagde uitbreiding mogelijk maakt. De 
gemeente Werkendam heeft middels een brief te kennen gegeven dat het college het advies overgenomen heeft.  
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Hoofdstuk 3 Beleidskader 
 
 
3.1 Rijksbeleid 
 
In de Nota Ruimte is het nationaal ruimtelijk beleid tot 2020 vastgelegd. De Nota Ruimte, in werking getreden op 27 februari 
2006, bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de belangrijkste bijbehorende 
doelstellingen voor de komende decennia. Het kabinet gaat daarbij uit van een dynamisch, op ontwikkeling gericht ruimtelijk 
beleid en een heldere verdeling van verantwoordelijkheden tussen rijk en decentrale overheden.  
 
De Nota Ruimte richt zich op de belangen en verantwoordelijkheden waar het rijk voor staat en op de doelen die het daarbij 
hanteert. Elk hoofdstuk begint met deze doelen. Ook maakt de nota duidelijk welke beleidsruimte aan anderen wordt gegeven en 
welke instrumenten deze daarvoor ter beschikking krijgen.  
 
Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is om ruimte te scheppen voor de verschillende ruimte vragende functies. Het 
beperkte oppervlak dat Nederland ter beschikking staat, maakt het nodig dit op een efficiënte en duurzame wijze te doen en niet 
alleen in kwantitatieve, maar ook in kwalitatieve zin vorm te geven. Daarbij is het belangrijk dat iedere overheidslaag in staat 
wordt gesteld de eigen verantwoordelijkheid waar te maken. Meer specifiek richt het kabinet zich in het nationaal ruimtelijk beleid 
op: 
 

- versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland; 
- bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland 
- borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden; 
- borging van de veiligheid. 

 
Het rijk wil verstedelijking en infrastructuur zoveel mogelijk bundelen in nationale stedelijke netwerken, economische 
kerngebieden en hoofdverbindingsassen. Nationale stedelijke netwerken zijn grote(re) en kleinere steden, gescheiden door open 
ruimten. De samenstellende steden en centra vullen elkaar aan en versterken elkaar, zodat zij samen meer te bieden hebben 
dan elk afzonderlijk.  
 
Het plangebied behoort niet tot de nationale ruimtelijke hoofdstructuur. Het is het beleid van de overheid juist de gemeenten en 
de provincie de ruimte geven de gewenste ruimtelijke invulling te bepalen. Dit alles binnen de beleidsdoelen en –regels die het 
Rijk stelt.  
 
Conclusie 
 
Er kan geconcludeerd worden dat het plangebied zich niet in de nationale hoofdstructuur bevindt en geen ontwikkelingen omvat 
die het landsbelang raken. Het beleid inzake het realiseren/uitbreiden van een woning is een onderdeel dat neergelegd wordt bij 
de decentrale overheid. 
 

 
3.2 Provinciaal beleid 
 
3.2.1 Structuurvisie ruimtelijke ordening 

 
De provincie geeft in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO) de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid tot 2025 (met een 
doorkijk naar 2040). De structuurvisie is op 1 oktober 2011 vastgesteld en per 1 januari 2011 in werking getreden. Op 11 mei 
hebben de Provinciale Staten de Verordening ruimte 2012 vastgesteld, die op 1 juni 2012 in werking is getreden. De visie is 
bindend voor het ruimtelijk handelen van de provincie. Het is de basis voor de wijze waarop de provincie de instrumenten inzet 
die de Wet ruimtelijke ordening biedt. De visie geeft een ruimtelijke vertaling van de opgaven en doelen uit de Agenda van 
Brabant. Daarnaast ondersteunt de structuurvisie het beleid op andere provinciale beleidsterreinen, zoals het economisch-, 
mobiliteits-, sociaal-, cultureel-, milieu- en natuurbeleid. 
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De Structuurvisie Ruimtelijke Ordening is uitgewerkt in dertien provinciale ruimtelijke belangen: 
 

1. Regionale contrasten; 
2. Een multifunctioneel landelijk gebied; 
3. Een robuust en veerkrachtig water- en natuursysteem; 
4. Een betere waterveiligheid door preventie; 
5. Koppeling van waterberging en droogtebestrijding; 
6. Ruimte voor duurzame energie; 
7. Concentratie van verstedelijking; 
8. Sterk stedelijk netwerk: BrabantStad; 
9. Groene geledingszones tussen steden; 
10. Goed bereikbare recreatieve voorzieningen; 
11. Economische kennisclusters; 
12. (inter)nationale bereikbaarheid; 
13. Beleefbaarheid stad en land vanaf de hoofdinfrastructuur. 

 
Om deze ruimtelijke belangen te kunnen behartigen zijn deze uitgewerkt in vier manieren van sturen: regionaal samenwerken, 
ontwikkelen, beschermen en stimuleren.  
 
In ‘Deel B Structuren en beleid’ wordt omschreven op welke wijze de provincie stuurt op de functies in Noord-Brabant. Er zijn vier 
ruimtelijke structuren opgesteld: 
 

- groenblauwe structuur  
- landelijk gebied 
- stedelijke structuur 
- infrastructuur 

 
 
3.2.2 Groenblauwe mantel 
 
De groenblauwe structuur, waar ook het plangebied onderdeel van is, omvat de samenhangende gebieden in Noord-Brabant, 
waaronder de ecologische hoofdstructuur, waar natuur- en waterfuncties behouden en ontwikkeld worden. De structuur bestaat 
voornamelijk uit beken en andere waterlopen en uit bos- en natuurgebieden. Daarnaast liggen ook gebieden met een andere 
functie (zoals agrarisch of recreatie) binnen de groenblauwe structuur, als die gebieden van belang zijn voor de natuur- en 
waterfuncties. 
 
Artikel 1.1.3 van Deel B gaat in op deze groenblauwe mantel. ‘De mantel bestaat overwegend uit gemengd landelijk gebied met 
belangrijke nevenfuncties voor natuur en water. Het zijn gebieden grenzend aan het kerngebied natuur en water die bijdragen 
aan de bescherming van de waarden in het kerngebied. Het behoud en vooral de ontwikkeling van natuur, water (-beheer) en 
landschap is in de groenblauwe mantel een belangrijke opgave. Vormen van grondgebonden agrarisch grondgebruik zijn van 
blijvend belang voor de ontwikkeling van groene en blauwe waarden. Binnen het gebied liggen kansen voor recreatie en 
toerisme. Ook een aantal groene gebieden door én nabij het stedelijk kralensnoer zijn onderdeel van de groenblauwe mantel.  
 
3.2.3 Verordening Ruimte 2012 Noord-Brabant 

 
Het realiseren van een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied dient conform de provinciale verordening 
gepaard te gaan met behoud en bevordering van de ruimtelijke kwaliteit. Deze kwaliteitsverbetering, omschreven in de 
Verordening Ruimte 2012 van de Provincie Noord-Brabant, dient plaats te vinden op het eigen perceel.  
 
Artikel 2.1 van de Verordening Ruimte 2012 vermeld de zorgplicht voor de ruimtelijke kwaliteit bij ontwikkelingen buiten het 
bestaand stedelijk gebied 
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Artikel 2.1.3 
‘Ten behoeve van het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit bevat de toelichting bij een bestemmingsplan als 
bedoeld in het eerste lid een verantwoording waaruit blijkt dat: 
 

a. in het bestemmingsplan rekening is gehouden met de gevolgen van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling voor de in het 
plan begrepen gronden en de naaste omgeving, in het bijzonder wat betreft de bodemkwaliteit, de waterhuishouding, 
de in de grond aanwezige of te verwachten monumenten, de cultuurhistorische waarden, de ecologische waarden, de 
aardkundige waarden en de landschappelijke waarden alsmede de op grond van deze verordening toegelaten 
ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden; 

 
b. de omvang van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling, in het bijzonder wat betreft de omvang van de beoogde 

bebouwing, past in de omgeving; 
 

c. een op de beoogde ruimtelijke ontwikkeling afgestemde afwikkeling van het personen- en goederenvervoer, waaronder 
een goede aansluiting op de aanwezige infrastructuur van weg, water of spoor, waaronder openbaar vervoer, is 
verzekerd, een en ander onder onverminderd hetgeen in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening, hoofdstuk 7 
van de Wet milieubeheer en elders in deze verordening is bepaald. ‘ 

 
Artikel 2.2 van de Verordening Ruimte 2012 gaat in op de voorschriften die gesteld worden aan de vereiste kwaliteitsverbetering 
bij nieuwe ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied.  
 
 
3.2.4 Kwaliteitsverbetering van het landschap 
 
Om tot een concreet handvat te komen hoe de vereiste kwaliteitsverbetering gemeten kan worden heeft de provincie Noord-
Brabant de ‘Handreiking Kwaliteitsverbetering van het landschap’ opgesteld. Hierin wordt middels de ‘rood-met-groen’ koppeling 
de verbinding gelegd tussen de vereiste ‘groene’ compensatie als gevolg van de ‘rode’ ontwikkeling in het buiten gebied. Om tot 
concrete rekenmethodes te komen wordt in de ‘Handreiking Kwaliteitsverbetering van het landschap’ aansluiting gezocht bij het 
Stimuleringskader Groenblauwe diensten.  
 
De Catalogus groenblauwe diensten is een overzicht van vergoedingen die overheden in Nederland mogen geven aan 
grondeigenaren die een groenblauwe dienst leveren. Deze diensten kunnen gaan over natuur en landschap, cultuurhistorie, 
recreatie of waterbeheer. In de Handreiking worden deze vergoedingen gebruikt om de benodigde kwaliteitsverbetering middels 
concrete bedragen te kunnen compenseren. 
 
De Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant omschrijft in bijlage F de vergoedingsystematiek en –
grondslagen. Er wordt uitgegaan van drie verschillende vormen van dienstverlening; aanleg, onderhoud en inzet van de grond. 
Inzet van de grond betreft de inkomstenderving van de grond wat in tegenstelling tot bedrijven voor een particuliere woning niet 
van toepassing is.  
 
 
Maatregelen tot kwaliteitsverbetering 
 
Zoals in paragraaf 2.1 omschreven kan het plangebied gekarakteriseerd worden als een ‘klein landgoed’. Om tot 
kwaliteitsverbetering van het landschap te komen is in de eerste plaats een analyse gemaakt van de aanwezige karakteristieken 
van het plangebied (zie volgende paragraaf). Het diverse beeld aan de Draepkilweg, variërend van akkerbouw, grasland, 
boomgaarden en incidenteel een woning is één van de kwaliteiten die vastgehouden dient te worden.  De planlocatie zelf is ook 
zeer rijk aan landschappelijke elementen die kenmerkend zijn voor het gebied rond de Draepkilweg. Direct rond de woning: 
 

- grote hoeveelheid bomen, struiken, heggen en planten 
- woning verscholen achter bosschages, wel incidenteel zichtbaar 
- bomenrij langs de oprijlaan 
- 8 stuks ‘fruitbomen’ direct langs de weg 
- bijgebouw met paardenbak, karakteristiek voor een landgoed  
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Het overige gebied dat deel uitmaakt van de planlocatie (ca. 4ha) heeft een aantal landschappelijke elementen die karakteristiek 
zijn voor het ‘zeekleilandschap-jonge getijdepolders’ (zie verder paragraaf 4.6.1). Het plangebied heeft in zichzelf een enorme 
kwaliteit en diversiteit  in zich die ook gezien de omvang waarde heeft voor de gehele omgeving. De initiatiefnemer is zich hier 
zeer van bewust en is voornemens de kwaliteiten van het plangebied te blijven voeden en waar mogelijk uit te breiden.  
 
 
Kenmerken van de locatie 
 
Om tot een degelijk invulling van de kwaliteitsverbetering te komen volgt in de eerste plaats een omschrijving van de kwaliteiten 
van het bestaande perceel. Er kan namelijk slechts van kwaliteitsverbetering van het landschap gesproken worden als de 
bestaande elementen ondersteund en versterkt worden. Door de aanzienlijke grootte van het perceel komen een groot aantal 
verschillende kwaliteiten samen. Per kwaliteit staat kort omschreven welke maatregelen toegepast zullen worden om deze 
kwaliteit te handhaven / versterken / uit te breiden: 
 
 
1. Diversiteit op het perceel / verbinding tussen bebouwd oppervlak en de polder 
 
Het perceel ligt dicht op het kruispunt waar bebouwing en polder in elkaar over gaan. Naast deze overgang is ook het gebruik 
van de omliggende gronden zeer divers: het gebied van Staatsbosbeheer waar het gedeelte van het perceel rond de woning 
naadloos op aan sluit, de boomgaarden en de akkers. Het perceel omvat tevens een groot deel grasland wat slechts in geringe 
mate voorkomt in het door akkerbouw beheerste gebied. Na het grasland dat hoort bij de fam. Dalm beginnen de akkers. Het 
grasland vormt als het ware de overgang tussen het gebied van Staatsbosbeheer en het gebied rond de woning en de akkers. 
 
De aansluitende ‘rand’ van het perceel met de Draepkilweg is van essentieel belang in de overgang van het landschap. Deze 
rand kan gezien worden als de karakteristieke doorsnede in iedere richting van het perceel. Vanaf het perceel van 
Staatsbosbeheer gerekend worden de volgende onderdelen onderscheidden: 

 

 

 

1. grote bomen met kleine struiken (aansluiting begroeiing perceel en Staatsbosbeheer vrijwel naadlloos). 
2. Grote stuiken met enkele bomen t.p.v. de bestaande woning 
3. Groepje met fruitbomen 
4. Aansluitende rand graslandflora / grasland  
5. Karakteristieke bomenrij 
6. Akkerland (aansluitend perceel, geen onderdeel van onderhavig plan) 

 
Deze doorsnede laat de diversiteit van het landschap binnen het perceel zien. Deze diversiteit is één van de belangrijkste 
kwaliteiten van dit perceel. 
 
Maatregelen: 
- karakteristiek van diversiteit behouden, d.w.z. ieder onderdeel eigen waarde laten behouden en geen geforceerde ingrepen te 
doen om nieuwe elementen in te brengen. Het perceel is in zichzelf divers genoeg. 
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- gebruiken en uitbreiden van de graslandflora in de rand tussen de Draepkilweg en het perceel (dit is in feite de boven 
genoemde doorsnede).  
- zie verder onderdeel 3. 
 
 
2. Dijkstructuur als onderdeel van het zeeklei eiland landschap 
 
De dijkstructuur op het perceel dat vrijwel de volledige lengte van het perceel omvat is een van de kenmerken van het zeeklei 
eiland landschap (zie voor verdere toelichting paragraaf 4.6.1). Deze dijkstructuur heeft culturele- en landschappelijke waarde en 
is van belang om behouden te blijven. Door de beperkte hoogte van de dijk is zichtbaarheid van de dijk vanaf een afstand soms 
moeilijk.  
 
Maatregelen: 
- Totale lengte van de dijk is ca. 490 meter met een gemiddelde breedte 13 meter. Onderhoud van dit element zorgt voor 
zichtbaarheid vanaf de Draepkilweg. Verder zal de dijkstructuur ongemoeid gelaten worden om de authenticiteit niet aan te 
tasten.  
- Langs het dijkelement zullen knotwilgen geplant worden. 
 
 
3. Openheid van het landschap / slotenstuctuur (aansluitend op onderdeel 1)   
 
De overgang tussen bebouwing en bos naar akkerland gebeurt vrij abrupt. Aan deze harde scheiding wordt ter plaatsen van het 
perceel echter een nieuwe dimensie toegevoegd: grasland. Het is de overgang van een zeer dicht gebied (bos en boomgaarden) 
met een vrijwel volledig open gebied (akkers). Het grasland op het perceel met op sommige plaatsen bomen kan gezien worden 
als overgangsgebied. Deze geleidelijke overgang naar volledige weidsheid van de polder is vrij uniek in deze polder. Dit dient 
beslist gehandhaafd te blijven. De openheid van het landschap in de polder is vrijwel volledig, alleen hier wordt dit doorbroken. 

 
(afb. schematische weergave van de hoogte van de begroeiing, uitlopend tot een volledig horizontaal vlak van de akkers)   
 
De bomenrijen geven schaal aan het verder vlakke landschap. Met deze schaal worden o.a. de afstanden tussen de percelen en 
de functie van de percelen zichtbaar. Dit heeft historische waarde met betrekking tot de ontwikkeling van het landschap door de 
tijd. Daarnaast is de afwisseling van het landschap en de aanwezigheid van karakteristieke elementen belangrijk voor de 
belevingswaarde voor (fiets) verkeer. Een element dat hier tevens onderdeel van uit maakt is de slotenstructuur in het gebied. 
Van belang is dat deze gehandhaafd blijft. Het is belangrijk deze ‘zachte’ overgang in stand te houden. Onderdelen die dit 
ondersteunen zijn: 
 
- Openheid handhaven, geen overbodige nieuwe aanplant waar dit het karakter niet versterkt. 
- In stand houden van de weidsheid van het grasland en anderzijds de kleine schaal van de groepjes bomen als overgang naar 
het bos.  
- Aandacht voor de grenzen van het perceel, dit is de plaats waar de verschillende functies samen komen. De slotenstructuur 
vormt hier een onderdeel van. 
 
Maatregelen: 
- belangrijkste maatregel is de bestaande kwaliteit in stand houden zonder overbodige elementen toe te voegen. 
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- Aansluiting Draepkilweg / perceel zoals onder onderdeel 1 omschreven onderhouden 
- Uitbreiden van de bestaande fruitboomgaard (t.p.v. nr. 3). De initiatiefnemer is voornemens de toegangsweg die rond de 
woning ligt verder uit te breiden om zo een extra inrit te realiseren. Dit om het karakter van een klein landhuis te versterken. De 
aan te leggen hoogstam fruitbomen komen deels langs deze weg te staan. De aanleg van de klinkerweg is geen onderdeel van 
het huidige plan en valt verder buiten de beoordeling. 
 
 
4. Versterken bestaande groenstructuur 
 
Waar nodig kan de bestaande groenstructuur versterkt worden. Dit betreft met name het gebied direct rond de woning. Het 
overige terrein heeft juist de karakteristieke weidsheid in zich. Toevoegen van extra begroeiing zou dit juist aantasten. 
 
Maatregelen: 
- toevoegen van extra  beplanting rond de toegangsweg, op deze wijze kan deze rand nog iets verder verdicht worden.  
 
 
5. Natuurlijke poel als onderdeel van een aantal poelen op naastgelegen perceel. 
  
Kenmerkend element voor de locatie is de natuurlijke poel die onderdeel is van een aantal poelen op het naastgelegen perceel. 
Deze poel valt verder buiten de maatregelen van deze ruimtelijke onderbouwing.  
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- Berekening compensatie kwaliteitsverbetering van het landschap 
 
De ‘Handreiking Kwaliteitsverbetering van het landschap’ bevat een aantal rekenvoorbeelden van verschillende ontwikkelingen 
op basis waarvan de benodigde compensatie berekend kan worden. Rekenvoorbeeld 3 (p. 42) betreft de uitbreiding van een 
woning waarin de verwachte waardestijging van de woning als gevolg van de uitbreiding gebruikt wordt als indicator. De 
vuistregel die genomen wordt is dat de waardestijging € 300,- per m3 bedraagt. Er wordt in dit voorbeeld niet verder 
gespecificeerd op welke wijze deze waarde verkregen is.  
 
De uitbreiding geeft een toename van het volume met ca. 320 + 35 = 355 m3. De waardestijging van de woning als gevolg van 
de uitbreiding komt dan neer op € 106.500,- De Handreiking geeft verschillende mogelijkheden aangaande de minimale 
basisinspanning. Om eenduidig te blijven stelt de Handreiking een basisinspanning van 20% van de waardevermeerdering voor. 
Dit komt neer op een compensatie van € 21.300,- 
 
Onderstaande berekening geeft de elementen aan welke ingezet zullen worden om aan de benodigde kwaliteitsverbetering van 
het landschap te kunnen voldoen. De lijst uit de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant is in de eerste 
plaats bedoeld voor grotere landbouwprojecten, de bedragen zijn daarom niet één op één over te nemen voor onderhavig plan.   
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Bestemmingswinst en basisinspanning excl. btw: 
 
Waardevermeerdering, extra volume ca. 320 m3      €106.500,- 
 

Minimale basisinspanning o.b.v. 20%       € 21.300,- 
 
 
 

Kwaliteitsverbetering excl. btw: 
 

Aanleg: 
 
- extra aanplant ter versterking begroeiing langs de weg (a)   €      980,-  
- aanleg fruitboomgaard, totaal 40 stuks (b)  € 135,-/stuk  €   5.400,- 
- aanleg knotwilgen rond poel / dijk, 50 stuks (c)  € 10,88 / stuk  €      544,- 
- aanleg haag van stammen langs noordelijke  
  perceelsgrens (d)  (130 m, ca. 10/m)   € 1,25 / stuk  €   1.625,- 

 
compensatievergoeding aanleg       €   8.549,- 
 
 

 
Onderhoud: 
 
- extra aanplant  langs de weg (a)   € 68,10 / jaar  €    681,- 
- fruitbomen aan de weg, 40 stuks (b)     
  gemiddelde waarde: (5,34 + 15,86) / 2 = 10,60  € 10,60 / jaar  € 4.240,- 
- knotwilgen (c)  
  gemiddelde waarde: (2,68 + 7,38) / 2 = 5,03  € 5,03 / jaar  € 2.515,- 
- dijk en naastgelegen sloot als  element van culturele  
  en landschappelijke waarde (e); 
  lengte 490 m breedte gem. 13 m 
  oppervlakte dijk = 6370 m2 = 63,7 are   
  onderhoud vergelijkbaar met bloemrijke rand  € 8,42 / are / jaar  € 5.363,54 
 
 

compensatievergoeding onderhoud:       € 12.799,54 
 
Inzet van grond: - n.v.t.          
 
      

Totaal compensatievergoeding        € 21.348,54  
 
(deze kwaliteitsverbeteringen zijn nader gespecificeerd op de onderstaande locatie tekening) 
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3.3 Gemeentelijk beleid 
 
Het gemeentelijke beleid is vastgelegd in het bestemmingsplan zoals omschreven in paragraaf 2.2 van deze ruimtelijke 
onderbouwing. 
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Hoofdstuk 4 Randvoorwaarden 
 
 
4.1 Geluid 
 
In de wet Geluidshinder is bepaald dat er voor geluidgevoelige functies, zoals woningen, de geluidsbelasting voor deze woning 
onderzocht dient te worden.  Het betreft wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai. Er dient een akoestisch 
onderzoek uitgevoerd worden 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. 

 
Aangezien het plan voorziet in de uitbreiding van een woning en niet in de bouw van een nieuwe woning is een akoestisch 
onderzoek niet nodig. Daarnaast komt de woning niet dichter bij de weg te staan dan in de huidige situatie. Het aspect geluid 
vormt geen belemmering voor de realisatie van het onderhavige plan. 
 
 

4.2 Luchtkwaliteit 
 
Vanaf 15 november 2007 is de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) van kracht. Daarnaast zijn ook 
het Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) in werking getreden. Volgens artikel 2, lid 1 
volgt dat een project na vaststelling van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in niet betekenende mate 
bijdraagt aan de concenratie fijnstof of stikstofdioxide, indien deze maximaal 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde 
concentraties bedraagt. Indien aangetoond kan worden dat dit het geval is behoeft een project niet getoetst te worden op de 
luchtkwaliteit. Daarnaast geldt als grens de bouw van 500 woningen.     
 
Daar het om een uitbreiding van een bestaande woning gaat en niet om het toevoegen van een nieuwe woning kan 
geconcludeerd worden dat het plan niet in betekenende mate bijdraagt. Nader onderzoek naar luchtkwaliteit kan derhalve 
achterweg blijven. Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de realisatie van het onderhavige plan. 
 
 

4.3 Externe veiligheid 
 
Er wordt geen nieuwe bestemming of woning toegevoegd en er worden geen risicovolle inrichtingen gerealiseerd. Het aspect 
externe veiligheid vormt derhalve geen belemmering voor de realisatie van het onderhavige plan. 
 
 

4.4 Bodem 
 
Bij de voorbereiding van een bouwplan of een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling dient de bodemkwaliteit te worden betrokken. Het 
is in strijd met de ruimtelijke ordening om gevoelige bestemmingen op verontreinigde grond te realiseren. Om deze reden dient 
beoordeeld te worden of de grond geschikt is voor de beoogde functie. In het onderhavige plan worden geen nieuwe functies 
toegevoegd en de bestaande functie wordt niet gewijzigd. Op basis van de planologische regeling is geen bodemonderzoek 
vereist. In het kader van de bouwvergunning dient echter wel een bodemonderzoek plaats te vinden.  
 
 

4.5 Water 
 
Het is vanaf 1 november 2003 verplicht om bij ruimtelijke ingrepen de watertoets te doorlopen. Het gaat hierbij om inzichtelijk te 
maken wat de effecten van het initiatief zijn op de waterhuishouding. In het kader van de watertoets wint de gemeente 
wateradvies is bij de waterbeheerder. De gemeente en het waterschap kunnen praktische afspraken maken over de wijze 
waarop het aspect water in het ruimtelijk plan is opgenomen. 
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Het waterschap hanteert in de watertoets een compensatieplicht in het landelijk gebied bij een toename van 1500 m2 verhard 
oppervlak. Gezien de beperkte toename van de verharding is compensatie niet noodzakelijk. De eventuele riolering zal 
aangesloten worden op de bestaande riolering van de woning. Het aspect water vormt gezien de beperkte toename in verhard 
oppervlak geen belemmering voor de realisatie van het onderhavige plan.  
 
 

4.6 Flora en Fauna 
 
4.6.1 Beschermde gebieden 
 
Bij nieuwe ontwikkelingen dient rekening gehouden te worden met gebieden die op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 
beschermd zijn, met name de beschermde natuurmonumenten en Natura 2000 gebieden.  
 
Het plangebied ligt aan de rand van de zone ‘zeekleilandschap-jonge getijdepolders’. Deze gronden zijn mede bestemd voor de 
instandhouding, herstel en ontwikkeling van het zeekleilandschap, subtype jonge getijdenpolders, met de volgende 
kernkwaliteiten: openheid, vlak en grootschalig karakter, lijnvormige structuren, kades en dijken en bijbehorende taluds.  
 
Het plangebied ligt, zoals omschreven in paragraaf 2.1, tussen de bebouwde kom van Werkendam en het open landelijke 
gebied. De zone ‘zeekleilandschap-jonge getijdepolders’ strekt zich uit van het plangebied tot aan de Bruine Kil en de Westkil.  
 

 
Zone ‘zeekleilandschap-jonge getijdepolders’ plangebied-Bruine Kil / Westkil. 

 
 
Gezien de ligging van de woning, verscholen achter de voorliggende bomen en struiken en aan de rand van deze zone, kan 
gesteld worden dat het gebied wel onderdeel is van de zone ‘zeekleilandschap-jonge getijdepolders’ maar dat de 
karakteristieken van deze zone ter plaatsen van het plangebied niet zichtbaar zijn. Pas na de Draepkilweg begint de openheid, 
het vlakke grootschalige karakter en de lijnvormige structuren van kades, dijken en taluds. Het uitbreidingsplan brengt derhalve 
geen nadelige effecten met zich mee voor de ‘zeekleilandschap-jonge getijdepolders’. 
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4.6.2 Beschermde soorten 
 
Bij nieuwe ontwikkelingen dient rekening gehouden te worden met individuele dier- en plantensoorten die bescherming genieten. 
Ongeacht waar deze voorkomen. In de Flora en Faunawet staan de bepalingen over de bescherming van soorten. Een 
bouwplan mag er niet toe leiden dat eventuele aanwezige beschermde planten- en dierensoorten worden aangetast.  
 
Gezien de beperkte uitbreiding van de woning en de plaats op het erf waar de uitbreiding plaats vindt wordt de kans op 
(onevenredige) aantasting van de eventueel aanwezige beschermde plant- en dierensoorten zeer klein geacht. Het is om deze 
reden niet noodzakelijk om een onderzoek naar flora en fauna te doen. Gesteld kan worden dat het aspect flora en fauna geen 
belemmering vormt voor de realisatie van het onderhavige plan.  
 
 

4.7 Archeologie 
 
De Wet op de archeologische monumentenzorg uit 2007 heeft als doel om waardevolle archeologische resten zoveel mogelijk in 
de bodem te behouden. De betreffende gemeente heeft de plicht om zich voldoende te informeren omtrent de archeologische 
waarde van de grond alvorens bij een plan uitvoerbare bestemmingen aan te wijzen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(R.C.E.) spreekt haar verwachting uit over de mogelijk te verwachten archeologische vondsten in de bodem. De gemeente 
Werkendam heeft de archeologische kansen- en verwachtingenkaart als uitgangspunt genomen in de verdere uitwerking van het 
beleid zoals ondergebracht in het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied’. 
 
Onderhavig plan valt buiten de zone ‘waarde archeologie’. Wel is het plan onderdeel van ‘waarde-cultuurhistorie’ zoals 
omschreven in artikel 25 uit het bestemmingsplan. In dit artikel zijn echter geen regels opgenomen die belemmerend kunnen zijn 
voor onderhavig plan. Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor de realisatie van het onderhavige plan. 
 
 

4.8 Bedrijven en milieuzonering 
 
Om tot een goede ruimtelijke ordening te komen is het begrip milieuzonering geïntroduceerd. Het gaat hier om de samenhang 
tussen milieugevoelige functies zoals wonen naast de bedrijfsvoering en milieuruimte van milieubelastende functies. Er dient 
gezorgd te worden voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Milieuzonering wordt gehanteerd om tot en goede ruimtelijke 
toetsing te kunnen komen van bedrijfsvestigingen op milieu hygiënische aspecten. Het gaat hierbij om geluid. Gevaar, geur en 
stof. Er word gebruik gemaakt van de VNG brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ die in beginsel alleen van toepassing is op 
nieuwe situaties. 
 
De uitbreiding van de woning vindt plaats binnen de bestaande bestemming ‘Wonen’. Daarnaast bevindt de uitbreiding zich 
binnen het bouwvlak zoals aangegeven in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’.   Bestemmingsplan technisch en 
milieuhygiënisch wordt hierin derhalve niets gewijzigd. Het aspect ‘Bedrijven en milieuzonering’ vormt derhalve geen 
belemmering voor de realisatie van het onderhavige plan.  
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Hoofdstuk 5 Economische uitvoerbaarheid 
 
 
Gezien het feit dat het bouwplan geheel gefinancierd wordt door de initiatiefnemer is het onderdeel economische haalbaarheid 
niet relevant in onderhavig plan. Er is een anterieure overeenkomst gesloten tussen de gemeente en de initiatiefnemer, hierin is 
vastgelegd dat de uitvoering en de instandhouding van de kwaliteitsverbetering gegarandeerd is. Tevens is daarin opgenomen 
dat de eventuele planschade voor rekening zullen zijn van de initiatiefnemer. 
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Hoofdstuk 6 Overleg 
 
 
Er zijn een aantal overlegmomenten geweest in de ontwikkeling van onderhavig plan. Mede in de conceptvorming van deze 
ruimtelijke onderbouwing en de daarbij behorende compensatiemaatregelen is overleg geweest met de gemeente Werkendam. 
De gemeente Werkendam draagt zorg voor het verdere contact met Provincie Noord-Brabant en het Waterschap Rivierenland. 
 
 
 


