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1. INLEIDING

1.1 Aanleiding

Op het perceel aan de Sleeuwijksedijk 7a te Werkendam (gemeente Werkendam) is
in de huidige situatie bebouwing aanwezig. Het betreft een recent gebouwde wo-
ning die in feitelijke zin als vervanging van de voorgaande bebouwing dient. Voor
de bouw van de nieuwe woning is door de gemeente een bouwvergunning verleend
door middel van een binnenplanse ontheffing van het bestemmingsplan.

Tegen de verleende bouwvergunning is echter beroep ingesteld. De eisers zijn van
mening dat ten onrechte planologische medewerking is verleend aan het bouwplan.
De eisers geven aan dat ten behoeve van het bouwplan onvoldoende onderzoek is
verricht naar relevante feiten en af te wegen belangen. In dit kader hebben eisers
met name gesteld dat het bouwplan in de ogen van de eisers de ruimtelijke kwali-
teit van de omgeving schaadt, en dat  niet duidelijk is of de geplaatste keerwand
voldoende draagkracht heeft.

De Rechtbank heeft in de uitspraak van 20 januari 2010 de verleende ontheffing en
bouwvergunning voor de herbouw van de woning vernietigd omdat niet de juiste
procedure is gevolgd. De Rechtbank heeft aangegeven dat de gemeente is aange-
wezen op de procedure voor een projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10 Wro.

Hangende de beroepstermijn was echter al gestart met de bouw van de woning. Dit
resulteert op dit ogenblik in een niet afgebouwde woning, waarvan de bouwver-
gunning is vernietigd.

Bij besluit van 23 februari 2010 hebben Burgemeester en Wethouders van Werken-
dam besloten geen beroep in te stellen tegen de uitspraak van de Rechtbank Breda
doch medewerking te verlenen aan de realisatie van de woning door middel van een
projectbesluit en bouwvergunning en daartoe de procedure te voeren.
Aan dat besluit ligt ten grondslag dat Burgemeester en Wethouders van de gemeen-
te Werkendam de woning - waarvoor zij reeds bouwvergunning hadden verleend,
die echter op formele gronden geen stand heeft gehouden - aanvaardbaar achten.
Hierbij is het zonneklaar dat de nieuwe woning beter gepositioneerd moet worden
op het perceel dan  (gelet op de uitleg die de Rechtbank geeft) op basis van het
vigerende bestemmingsplan is voorgeschreven.

Een projectbesluit is een besluit inhoudende dat ten behoeve van de verwezenlijking
van een project, dat een of meer bouwwerken, werken geen bouwwerken zijnde of
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werkzaamheden of het daarbij behorende gebruik kan omvatten en dat afwijkt van
het geldende bestemmingsplan, dit bestemmingsplan buiten toepassing blijft.

Uit het laatste zinsdeel blijkt dat het bestemmingsplan buiten toepassing blijft. Er
wordt via het projectbesluit ruimtegebruik mogelijk gemaakt, dat op basis van het
vigerende bestemmingsplan niet mogelijk is. Het projectbesluit wordt dan, in plaats
van het bestemmingsplan, het toetsingskader voor de bouwvergunning.

1.2 Ligging en begrenzing projectgebied

Het projectgebied, waar dit projectbesluit betrekking op heeft omvat het perceel
aan Sleeuwijksedijk 7a te Werkendam. Het perceel is gelegen ten noordoosten van
de kern Werkendam.

Het perceel wordt aan de noordwestzijde begrensd door de primaire waterkering
langs de Merwede. Aan de noordoost- en zuidwestzijde is het perceel begrensd door
woonpercelen. Aan de zuidoostzijde grenst het perceel aan landelijk, agrarisch ge-
bied. In figuur 1 is de ligging van het projectgebied weergegeven. Voor de exacte
plangrens wordt verwezen naar de verbeelding.
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Figuur 1: Ligging en begrenzing projectgebied

1.3 Vigerend bestemmingsplan

In het projectgebied geldt op dit moment het ‘Bestemmingsplan Buitengebied’ van
de gemeente Werkendam. Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeente
Werkendam op 19 juni 2007.

De voorschriften uit dit bestemmingsplan bepalen de huidige mogelijkheden op het
perceel. Op het moment geldt op het perceel de bestemming ‘Agrarisch gebied’. Het
gehele perceel valt eveneens onder de differentiatie ‘waterkering’.
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Figuur 2: Uitsnede vigerend bestemmingsplan, met de globale ligging projectlocatie

De gronden binnen de bestemming  'Agrarisch gebied' zijn bestemd voor:
• een duurzame agrarische bedrijfsvoering;
• woondoeleinden, overeenkomstig de aanduiding op plankaart 1A. Ten aanzien

van de doeleinden, de inrichting en het bouwen geldt het bepaalde in artikel 17;
• behoud, bescherming, en herstel van de cultuurhistorische waarden ten aanzien

van de in bijlage 31 aangegeven ‘gemeentelijk monument’, ‘beeldbepalend
bouwwerk’ of ‘beeldondersteunend bouwwerk’;

• extensief recreatief medegebruik.

In artikel 17 wordt ten aanzien van woondoeleinden gesteld dat ‘de gronden op een
detailplankaart aangeduid voor ‘woondoeleinden’ mede gebruikt mogen worden
voor wonen, op een oppervlakte van maximaal 1500 m². Er is in het vigerende be-
stemmingsplan bewust gekozen voor een verbale regeling, waarbij de woningen op
de detailplankaart alleen zijn aangepeild. In de uitspraak van de rechtbank te Breda
d.d. 20 januari 2010 concludeert de Rechtbank dat alleen de oorspronkelijke locatie
van de (voormalige) woning het enige is wat tot woondoeleinden behoort. Deze
conclusie volgend heeft de gemeente Werkendam besloten om via een projectbe-

                                                     
1 Hiermee wordt de bijlage behorende bij het vigerende bestemmingsplan bedoeld.
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sluit ex. art 3.10 Wro een projectbesluit voor te bereiden en aansluitend daarop
alsnog de bouwvergunning te verlenen aan de initiatiefnemer.

Figuur 3: Detailplankaart woondoeleinden met daarop aangegeven de projectlocatie (nr. 219)

1.4 Leeswijzer

Het voorliggende projectbesluit bestaat uit een verbeelding met bijbehorende re-
gels, vergezeld van deze toelichting. De planregels en de verbeelding vormen de
juridisch bindende elementen van het projectbesluit. De toelichting bestaat uit een
projectbeschrijving met bijlagen waarin relevante onderzoeksresultaten zijn opge-
nomen en de resultaten van het (voor)overleg ex artikel 3.1.1 Bro en de inspraak.
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De toelichting van dit projectbesluit is opgebouwd uit een achttal hoofdstukken en
enkele (separate) bijlagen. De opbouw van de hoofdstukken is zodanig dat er sprake
is van een logische volgorde in vraagstelling (wat, waarom, waar, hoe, etc.).
Na dit inleidende hoofdstuk volgt hoofdstuk 2, waarin wordt ingegaan op de be-
schrijving van de huidige en voormalige situatie van het projectgebied en directe
omgeving. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het relevante beleid op Rijks-,
provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau. Daarbij wordt bekeken of de voorge-
stane ontwikkeling in lijn is met dit beleid. In hoofdstuk 4 wordt de uitvoerbaarheid
van het bestemmingsplan aangetoond. Vanuit de verschillende van invloed zijnde
haalbaarheidsaspecten zoals externe veiligheid, luchtkwaliteit en water wordt in dit
hoofdstuk beschreven waarom de ontwikkeling die voorliggend bestemmingplan
mogelijk maakt, uitgevoerd kan worden. In hoofdstuk 5 worden de ontwikkelingen
die het plan mogelijk maakt op een rij gezet. In hoofdstuk 6 wordt de juridische
planopzet toegelicht. Er wordt een antwoord gegeven op de vraag hoe hetgeen in
voorliggend plan is vastgelegd juridisch wordt geregeld. Hoofdstuk 7 geeft inzicht in
de economische uitvoerbaarheid van het plan. In het laatste hoofdstuk van dit be-
stemmingsplan zal verslag worden gedaan van inspraak en (voor)overleg.
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2. BESTAANDE/ VROEGERE SITUATIE

Bestaande situatie
Werkendam ligt in het noordwesten van de provincie Noord-Brabant, in het Land
van Heusden en Altena, aan de rivier de Merwede. De oude kern Werkendam wordt
gevormd door een clustering van bebouwing aan het de Merwede volgende ban-
dijklint, bebouwing op de zandrug aan de Hoogstraat en een clustering van de dijk-
bebouwing van de Vissersdijk.

Ten oosten van de kern Werkendam bevindt zich de kern Sleeuwijk. Het tussenge-
bied tussen de twee kernen kenmerkt zich door een hoge mate van openheid. In het
gebied vormen de Schans en de Sleeuwijksedijk twee bebouwingslinten.

Het perceel waar dit projectbesluit betrekking op heeft betreft een woonperceel
aan de Sleeuwijksedijk 7a. In de huidige situatie is er op het perceel een onafge-
bouwde woning aanwezig.

Vroegere situatie
Voor de ruimtelijk, stedenbouwkundige en/of landschappelijke beoordeling is het
van belang om de gewezen situatie te kennen. Voordat is gestart met de nieuw-
bouw van de thans onafgebouwde woning, was op het perceel een woonhuis aan-
wezig. De woning was gepositioneerd in de uiterste zuidwestelijke hoek van het
perceel, direct grenzend aan het perceel van Sleeuwijksedijk 7. De woning kende 1
bouwlaag met kap.

Ten noorden/ noordwesten van de voormalige woning was de tuin gesitueerd. De
ontsluiting op de Sleeuwijksdijk was een gezamenlijke oprit met Sleeuwijksedijk 7.
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Figuur 4: Foto-impressie huidige situatie Sleeuwijksedijk 7a
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3. BELEIDSKADER

3.1 Rijksbeleid

Nota Ruimte2

Algemene uitgangspunten van de Nota Ruimte zijn: ontwikkelingsplanologie, de-
centralisatie, deregulering en uitvoeringsgerichtheid. Ook de internationale context
is van belang.

Centraal element in het rijksbeleid is dat de maatschappij zich ontwikkelt tot een
netwerksamenleving en een netwerkeconomie. Hoofddoel van het nationaal ruim-
telijk beleid is ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies.
Meer specifiek richt het kabinet zich hierbij op vier doelen:
• versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland;
• bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland;
• borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden,

en
• borging van de veiligheid.

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

Het ruimtelijk beleid moet ervoor zorgen dat de verhouding tussen bouwen in ste-
delijke gebieden en in landelijke gebieden in balans blijft. Een precieze invulling van
deze balans kan volgens het rijk het beste plaatsvinden door de provincie, de ge-
meenten hebben het voortouw bij het bepalen van het precieze aantal woningen.
Bundeling van verstedelijking (wonen, werken en voorzieningen) staat voorop, ech-
ter geconstateerd wordt dat er zowel vraag is naar centrumstedelijke milieus, groen-
stedelijke milieus en naar meer ruimte in en om de woning. Voorkomen moet daar-
naast worden dat de landelijke gebieden leeglopen doordat te beperkte ontwikke-
lingsruimte wordt geboden.

                                                     
2 Conform het overgangsrecht Wro wordt de Nota Ruimte aangemerkt als structuurvisie als bedoeld

in de Wro.
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Doorwerking projectgebied
De ontwikkeling die met onderhavig projectbesluit mogelijk gemaakt wordt, betreft
de herbouw van een bestaande woning. De Nota Ruimte doet slechts uitspraken
over ontwikkelingen in landelijke gebieden die een mate van verstedelijking met
zich meebrengen. Met de herontwikkeling van een bestaande woning worden geen
ruimtelijke belangen geschaad die van nationaal belang zijn. Het project is in lijn
met de Nota Ruimte.

3.2 Provinciaal en regionaal beleid

Interimstructuurvisie
Op dit moment zijn de Interimstructuurvisie Noord-Brabant ‘Brabant in ontwikke-
ling’ en de Paraplunota ruimtelijke ordening van kracht. Tegelijkertijd werkt de pro-
vincie aan een nieuwe structuurvisie en verordening. De structuurvisie wordt in het
najaar 2010 vastgesteld, de verordening eind 2010.

De Interimstructuurvisie Noord-Brabant ‘Brabant in ontwikkeling’ en de Paraplunota
ruimtelijke ordening zijn per 1 juli 2008 van kracht geworden. Aanleiding voor het
opstellen van deze nota’s is de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke
ordening per 1 juli 2008. In de interimstructuurvisie wordt ingegaan op de (ruimte-
lijke) belangen en doelen van de provincie Noord-Brabant en is het beleid in hoofd-
lijnen uitgewerkt. In de bijbehorende Uitvoeringsagenda 2008-2009 wordt beschre-
ven hoe de doelen gerealiseerd gaan worden. De Interimstructuurvisie bevat het
bestaand beleid zoals opgenomen in het ruimtelijk beleidsdocument ‘Brabant in
Balans’, Streekplan Noord-Brabant 2002. De Paraplunota ruimtelijke ordening is een
uitwerking van het beleid uit de Interimstructuurvisie en omvat alle beleidsdocu-
menten, zoals de uitwerkingsplannen.

Het streekplan heeft als hoofddoel zorgvuldiger omgaan met de Brabantse ruimte.
De provincie streeft ernaar om de economische, ecologische en sociaal-culturele
kwaliteiten meer met elkaar in balans te brengen, zodat het voor iedereen prettig
wonen, werken en recreëren is in Noord-Brabant. Om het hoofddoel te bereiken
heeft de provincie vijf leidende principes geformuleerd voor het ruimtelijk beleid
voor de periode tot 2020:
• meer aandacht voor de onderste lagen: het watersysteem, de bodemtypologie,

de geomorfologie en de infrastructuur;
• zuinig ruimtegebruik;
• concentratie van verstedelijking: inbreiden, herstructureren en intensiveren;
• zonering van het buitengebied;
• grensoverschrijdend denken en handelen.
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In het streekplan heeft het provinciebestuur vastgelegd dat er voor vijf stedelijke en
vijftien landelijke regio’s uitwerkingsplannen opgesteld moeten worden. Hierin
wordt nauwkeuriger bepaald op welke locaties woningbouw kan plaatsvinden, be-
drijventerreinen kunnen worden aangelegd, in welke gebieden natuur, landschap
en landbouw ruimte moeten krijgen. De uitwerkingsplannen zijn samen met de ge-
meenten en waterschappen opgesteld en met belangenorganisaties besproken.

De gemeente Werkendam en daarmee het projectgebied ligt in de landelijke regio
Land van Heusden en Altena. Binnen deze landelijke regio staat het voorkomen van
verdere aantasting van het buitengebied centraal. Er is ruimte voor zoveel woningen
als nodig voor de natuurlijke bevolkingsgroei en lokaal of regionaal gebonden
kleinschalige en middelgrote bedrijvigheid. De concrete keuzes op het gebied van
wonen en werken worden op regionaal niveau gemaakt in de zogenaamde uitwer-
kingsplannen van het streekplan.

Verordening ruimte Noord-Brabant
Op 1 juni 2010 is de Verordening ruimte fase 1 in werking getreden. De onderwer-
pen die in de verordening staan komen (gedeeltelijk) uit de provinciale Interimstruc-
tuurvisie. Daarin staat welke belangen de provincie wil behartigen en hoe ze dat wil
doen. In de verordening is opgenomen wat de provincie ziet als provinciaal belang.
Dit is het toetsingskader voor ruimtelijke plannen. Op dit moment bereid de Veror-
dening Ruimte fase 2 voor, in relatie met de nieuwe structuurvisie.

Uitwerkingsplan Land van Heusden en Altena
Dit plan, als onderdeel van de paraplunota, dat op 21 december 2004 door GS is
vastgesteld, vormt een belangrijk kader voor ruimtelijke ontwikkelingen in de ge-
meente Werkendam en maakt onderdeel uit van het provinciale toetsingskader, op
grond waarvan ruimtelijke plannen en initiatieven van gemeenten worden beoor-
deeld. Op 1 juni 2010 is de paraplunota ruimtelijke ordening ingetrokken, waardoor
het Uitwerkingsplan Land van Heusen en Altena niet meer als toetsingskader geldt.

Doorwerking projectgebied
Het projectgebied is gelegen in de AHS landbouw. In deze zone zijn in principe geen
uitbreidingen van stedelijke functies toegestaan. Deze ontwikkeling betreft echter
de herbouw van een bestaand woonhuis. Er is dus geen sprake van een toevoeging
van een stedelijke functie. Het initiatief is daarmee in lijn met de Interimstructuurvi-
sie en  de verordening ruimte Noord-Brabant
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Structuurvisie Plus Land van Heusden en Altena
De rust, kleinschaligheid en de openheid zijn, zoals gesteld in de Structuurvisie Plus
Land van Heusden en Altena, het ‘goud’ van het gebied. Het vormt daarmee een
waardevol contrast met de verstedelijkte gebieden aan de overzijde  van de grote
rivieren. Doelstelling is het duurzaam behouden en versterken van deze waarden.
Het in deze visie beschreven beleid is er op gericht om zuinig om te gaan met nieuw
ruimtebeslag voor stedelijke functies. In dit verband staat het benutten van plekken
binnen de huidige bebouwde kommen voorop. Binnen de kernen kan ruimte voor
stedelijke functies worden gevonden door herstructurering of functieverandering.
Het voldoen aan zowel de kwalitatieve als kwantitatieve vraag naar woningen voor
de eigen inwoners, met name specifieke doelgroepen, zal belangrijk bijdragen aan
de leefbaarheid in de kern.

De woningbehoefte in het Land van Heusden en Altena wordt bepaald door de zeer
bescheiden groei van de eigen bevolking (1,014% tot 2020, provincie Brabant) en de
forse groei van het aantal huishoudens. Het Streekplan heeft als uitgangspunt een
woningbouwprogramma voor het Land van Heusden en Altena bepaald van jaarlijks
160 woningen.
Om de verlaging van de gemiddelde woningbezetting en de forse vergrijzing op te
vangen richt volkshuisvestingsbeleid van de gemeente zich nog slechts in bescheiden
mate op het realiseren van nieuwe woningen, doch steeds meer op een goede af-
stemming van de woningvoorraad op de vraag en het in voldoende mate aanbieden
van zorgvoorzieningen. Het accent zal liggen op de kwaliteit van de huidige en
nieuwe woningvoorraad. Richtinggevend daarbij is de afstemming op de woonwen-
sen van specifieke doelgroepen. Efficiënt ruimtegebruik door benutting van (een
beperkt aantal) inbreidingslocaties is daarbij een belangrijk doel.

Doorwerking projectgebied
De betreffende locatie is gelegen buiten de bebouwde kom. Door sloop van de hui-
dige bebouwing en de herbouw van een nieuw woonhuis wordt het woningbestand
van de gemeente aangevuld met een woning die geheel voldoet aan de huidige
eisen.

3.3 Gemeentelijk beleid

Welstandsnota
Sinds 1 juli 2004 kan welstandstoetsing van bouwplannen nog slechts plaatsvinden
indien de gemeente beschikt over een welstandsnota. De gemeente Werkendam
heeft de beschikking over een dergelijke nota, waarmee ze haar visie geeft op het
beleidsterrein van welstand. In het document wordt zowel een inhoudelijk als pro-
cedureel kader aangereikt voor het welstandsbeleid voor het gehele grondgebied
van de gemeente Werkendam.
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De welstandsnota bevat een samenhangend stelsel van criteria onderverdeeld in drie
hoofdgroepen, te weten algemene criteria, gebiedscriteria en objectcriteria. Deze
vormen samen een stelsel van beleidsregels, waarbinnen burgemeester en wethou-
ders het welstandstoezicht moeten uitvoeren (inhoudelijk kader). Het blijft hierbij
gaan om redelijke eisen van welstand, maar de vraag wat precies ‘redelijk’ is, wordt
middels de gebiedscriteria per specifiek gebied ingevuld (maatwerk). In de wel-
standsnota worden specifieke (deel)gebieden onderscheiden.
Het projectgebied valt onder deelgebied ‘G9 Agrarisch buitengebied:
Dijkbebouwing’. De dijkbebouwing is typerend voor de dorpen in het rivierengebied
en dus ook voor de gemeente Werkendam. De afwisselende, bescheiden bebouwing
straalt een zekere authenticiteit uit en wordt daarom hoog gewaardeerd. Naast
gebouwen met een (historisch) oorspronkelijk uiterlijk, zijn er veel nieuwe gebou-
wen en gebouwen waar het oorspronkelijke beeld is aangetast door bouwkundige
ingrepen en toevoegingen.

Doorwerking projectgebied
Het beeld wordt bepaald door woningen die zijn geprojecteerd op en/of zijn geori-
enteerd op de dijk. De nieuwe woning past geheel in dit beeld. Het beeld wordt
tevens bepaald door de open ruimte tussen de bebouwing. Door de open ruimte is
er zicht vanaf de dijk op de achtergelegen gebieden. Aan de dijk is nauwelijks
openbaar groen. Het particuliere groen en de groene erfafscheidingen zijn beeldbe-
palend. Het beeld dat de nieuwe woning oproept is in lijn met de waardering die in
de Welstandsnota is genoemd. Zichtlijnen op het open gebied achter de woning
blijven behouden. Op 30 november 2009 heeft de Commissie Welstand geoordeeld
dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van weltand. De brief met dit positie-
ve welstandsadvies is als separate bijlage bij deze toelichting gevoegd.
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4. RANDVOORWAARDEN

4.1 Inleiding

Het al dan niet voldoen aan verschillende randvoorwaarden en uitgangspunten is
bepalend voor de vraag of een nieuw bestemmingsplan ook daadwerkelijk uitvoer-
baar is. Hierbij dient te worden onderzocht welke milieuhygiënische aspecten daar-
bij een rol spelen. In dit hoofdstuk worden de verschillende voor dit bestemmings-
plan relevante milieuaspecten behandeld.

4.2 Geluid

In de Wet geluidhinder (Wgh) is vastgesteld dat, indien in het projectgebied geluid-
gevoelige functies (zoals woningen) zijn voorzien binnen de invloedssfeer van
(weg)verkeerslawaai, akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden bij vaststel-
ling of herziening van het bestemmingsplan. Dit geldt voor alle straten en wegen,
met uitzondering van:
• wegen die in een als ‘woonerf’ aangeduid gebied liggen;
• wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.

De straten in de omgeving van het projectgebied hebben voornamelijk een maxi-
mumsnelheid van minder dan 60 km/uur. Het gaat hierbij om de Sleeuwijksedijk. De
onderzoekszone van deze weg overlapt het projectgebied. Een akoestisch onder-
zoek naar wegverkeerslawaai is dan ook noodzakelijk.

Voor de Sleeuwijksedijk 7a is een akoestisch onderzoek uitgevoerd3. Hieronder wor-
den enkel de conclusies weergegeven. De volledige rapportage is een separate bijla-
ge bij deze bestemmingsplantoelichting.

Conclusie
In waarneempunt 1 wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. De
gevelbelasting bedraagt maximaal 51 dB. Dit betekent dat de maximale onthef-
fingswaarde van 53 dB niet wordt overschreden.
Bij de gemeente Werkendam dient daarom een verzoek tot vaststelling van een
hogere toelaatbare waarde te worden ingediend. Als ontheffingscriterium kan wor-
den aangedragen dat het bouwplan een open plaats opvult tussen al aanwezige
bebouwing dan wel komt ter vervanging van aanwezige bebouwing.

                                                     
3 Akoestisch onderzoek Sleeuwijksedijk 7a te Werkendam, gemeente Werkendam, opgesteld door K+,
d.d. 26 juli 2010.
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Het treffen van bronmaatregelen om de gevelbelasting terug te brengen tot de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB door het aanbrengen van een geluidsstille weg-
verharding kan worden overwogen. De kosten voor het vervangen van de bestaande
wegverharding wordt geraamd op 89 m x 9 m x  € 50,-/m²= € 40.050,- euro en stuit
op overwegende bezwaren van financiële aard. Het toepassen van schermmaatre-
gelen stuit op landschappelijke en financiële bezwaren.

Indien dit verzoek wordt ingewilligd worden eisen gesteld aan de optredende ge-
luidsbelasting binnen. De geluidwerende maatregelen dienen derhalve bepaalde te
worden om te kunnen voldoen aan het binnenniveau van 33 dB. Bij dit onderzoek
mag geen rekening worden gehouden met aftrek van artikel 110 Wgh. In hoofdstuk
4 van het akoestisch onderzoek zijn de resultaten hiervan opgenomen.

4.3 Luchtkwaliteit

De hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen staan beschreven in de
Wet milieubeheer (hoofdstuk 5 Wm). Bij de start van nieuwe bouwprojecten moet
onderzocht worden of het effect van een nieuw initiatief relevant is voor de lucht-
kwaliteit. Er is geen relevantie als aannemelijk kan worden gemaakt, dat de lucht-
kwaliteit “niet in betekenende mate” aangetast wordt. Daartoe is een algemene
maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate’ (Besluit NIBM) en een ministeriële
regeling NIBM (Regeling NIBM) vastgesteld waarin de uitvoeringsregels vastgelegd
zijn die betrekking hebben op het begrip NIBM.

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor-
en woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekende mate bijdragen aan de
luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden
voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook als het bevoegd gezag op
een andere wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan maken dat het
geplande project NIBM bijdraagt, kan toetsing van de luchtkwaliteit achterwege
blijven.

Conclusie
De in dit projectbesluit opgenomen ontwikkeling is gelijk te stellen met de in de
regeling NIBM opgenomen lijst met categorieën van gevallen. De onderhavige ont-
wikkeling is niet in betekende mate van invloed op de omgeving. Dat betekent, dat
een luchtkwaliteitonderzoek niet noodzakelijk is.
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4.4 Externe veiligheid

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risi-
co’s voor de omgeving vanwege handelingen met gevaarlijke stoffen. De handelin-
gen kunnen zowel betrekking hebben op het gebruik, de opslag en de productie, als
op het transport van gevaarlijke stoffen. Uit het Besluit externe veiligheid inrichtin-
gen (Bevi) en de richtlijnen voor vervoer gevaarlijke stoffen4 vloeit de verplichting
voort om in ruimtelijke plannen in te gaan op de risico’s in het projectgebied ten
gevolge van handelingen met gevaarlijke stoffen. De risico’s dienen te worden be-
oordeeld op twee maatstaven, te weten het plaatsgebonden risico en het groepsrisi-
co.

Plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico beschrijft de kans per jaar dat een onbeschermd individu
komt te overlijden door een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het plaatsgebonden
risico wordt uitgedrukt in risicocontouren rondom de risicobron (bedrijf, weg,
spoorlijn etc.), waarbij de 10-6 contour (kans van 1 op 1 miljoen op overlijden) de
maatgevende grenswaarde is.

Groepsrisico
Het groepsrisico beschrijft de kans dat een groep van 10 of meer personen gelijktij-
dig komt te overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het
groepsrisico geeft een indicatie van de maatschappelijke ontwrichting in geval van
een ramp. Het groepsrisico wordt uitgedrukt in een grafiek, waarin de kans op
overlijden van een bepaalde groep (bijvoorbeeld 10, 100 of 1000 personen) wordt
afgezet tegen de kans daarop. Voor het groepsrisico geldt de oriëntatiewaarde als
ijkpunt in de verantwoording (géén norm).

Voor elke verandering van het groepsrisico (af- of toename) in het invloedsgebied
moet verantwoording worden afgelegd, over de wijze waarop de toelaatbaarheid
van deze verandering in de besluitvorming is betrokken. Samen met de hoogte van
het groepsrisico moeten andere kwalitatieve aspecten worden meegewogen in de
beoordeling van het groepsrisico. Onder deze aspecten vallen zelfredzaamheid en
bestrijdbaarheid. Onderdeel van deze verantwoording is overleg met (advies vragen
aan) de regionale brandweer.

(Beperkt) kwetsbare objecten
Er moet getoetst worden aan het Bevi en de richtlijnen voor vervoer gevaarlijke stof-
fen wanneer bij een ontwikkeling (beperkt) kwetsbare objecten worden toegestaan.

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

Circulaire is gebaseerd op de Risico Normering Vervoer gevaarlijke stoffen en het Bevi en sluit zoveel
als mogelijk aan op het Bevi.
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(Beperkt) kwetsbare objecten zijn o.a. woningen, scholen, ziekenhuizen, hotels, res-
taurants5.

Risicovolle activiteiten
In het kader van het project moet bekeken worden of er in of in de nabijheid van
het plan sprake is van risicovolle activiteiten (zoals Bevi-bedrijven, BRZO-bedrijven en
transportroutes) of dat risicovolle activiteiten worden toegestaan.

Doorwerking projectgebied
Een woning is een (beperkt) kwetsbaar object en moet getoetst worden aan het Bevi
en de wet- en regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Risicovolle bedrijven
Volgens de risicokaart van de Provincie Noord-Brabant6 zijn in de directe omgeving
van het projectgebied geen bedrijven gevestigd die gevaarlijke stoffen transporte-
ren of opslaan. Het aspect risicovolle bedrijven zorgt dan ook niet voor belemmerin-
gen voor de voorgestane ontwikkeling.

Transport gevaarlijke stoffen
Er bevinden zich eveneens geen transportroutes van gevaarlijke stoffen in de omge-
ving van het projectgebied. Het aspect transport gevaarlijke stoffen zorgt dan ook
niet voor belemmeringen voor de voorgestane ontwikkeling.

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat in het kader van de externe veiligheid geen belem-
meringen aanwezig zijn. Strikt genomen behoort overstromingsgevaar ook tot ex-
terne veiligheid (bij dijkdoorbraak). Hoe in het plan rekening wordt gehouden met
waterveiligheid en de nabijgelegen primaire waterkering is beschreven in paragraaf
4.6 (waterparagraaf).

4.5 Bodem

Bij ruimtelijke ontwikkeling is de milieuhygiënische kwaliteit van de ondergrond
(bodem) van belang. In het kader van de aanvraag bouwvergunning is via een bo-
demonderzoek aangetoond dat de ondergrond geschikt is voor de beoogde
(woon)functie.

                                                     
5 Zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen
6 Provincie Noord-Brabant, Risicokaart.
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4.6 Water

Een watertoets is een essentieel onderdeel van ieder ruimtelijk plan en is een in-
strument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze
laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten.

Beleidskader
Het streven naar een veilig, gezond en duurzaam waterbeheer staat landelijk in de
belangstelling. Relevante beleidsstukken op het gebied van water zijn het Provinci-
aal Waterplan van de provincie Noord-Brabant, het Waterbeheersplan 2010-2015
van Waterschap Rivierenland, het Nationaal Waterplan, Het waterplan van de ge-
meente Werkendam, WB21, het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Europese
Kaderrichtlijn Water. Belangrijkste gezamenlijke punt uit deze beleidsstukken is dat
water een belangrijk sturend element is in de ruimtelijke ordening. Water legt een
ruimteclaim op het (stads)landschap waaraan voldaan moet worden. De bekende
driestapsstrategieën zijn leidend:
• vasthouden-bergen-afvoeren (waterkwantiteit);
• voorkomen-scheiden-zuiveren (waterkwaliteit).

De achterliggende gedachte hierbij is dat afwenteling zoveel mogelijk moet worden
voorkomen en dat de problemen zoveel mogelijk aan de bron moeten worden aan-
gepakt.

Daarnaast is de Beleidsbrief regenwater en riolering relevant. Hierin staat hoe het
beste omgegaan kan worden met het (afkoppelen van) hemelwater. Ook hier gel-
den de drietrapsstrategieën.

Het waterschap Rivierenland heeft, naast het Integraal Waterbeheersplan 2010-
2015, de nota ‘Nota Rioleringsbeleid 2005’. Hierin staan normen en ambities opge-
nomen voor de waterkwantiteit- en kwaliteit.

Het waterschap maakt onderscheid naar het schaalniveau van de plannen. In de
brochure Partners in Water staat het proces van de watertoets beschreven, zoals
waterschap Rivierenland daarmee omgaat. De watertoets en de uitgangspunten
daarvoor zijn gebaseerd op landelijk gemaakte afspraken en landelijke documenten,
zoals de Nota Anders Omgaan met Water, het Nationaal Bestuursakkoord Water en
de Landelijke Handreiking Watertoets. De watertoets is ook verankerd in de Strate-
gienota Water op Orde van waterschap Rivierenland.

Ruimtelijke uitbreidingsplannen in landelijk gebied met een toename van verhar-
ding kleiner dan 1.500 m² hebben geen compensatie voor verlies aan waterberging
nodig. Voor herstructureringen geldt de nota Rioleringsbeleid 2005 en de daarin
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opgenomen hemelwaterbeslisboom. Dit plan betreft een herinvulling van bestaande
bebouwd gebied.

Onderhavig initiatief ligt in de nabijheid van een primaire waterkering. De dijk (pri-
maire waterkering) langs de Merwede ligt direct ten noorden van de projectlocatie.
De manier waarop wordt omgegaan met de waterkering is het belangrijkste water-
aspect bij deze ontwikkeling (waterveiligheid).

Samenwerking met de waterbeheerder
Het bestemmingsplan dient in het kader van de watertoets door de gemeente Wer-
kendam te worden voorgelegd aan het waterschap Rivierenland. Het waterschap
heeft via een verleende ontheffing van de Keur reeds aangegeven dat ze kan in-
stemmen met het bouwplan. De verleende ontheffing is opgenomen als bijlage bij
dit projectbesluit.

Kenmerken watersysteem (huidige situatie)
Waterkering
Het projectgebied is gelegen in het landelijk gebied van de gemeente Werkendam,
direct grenzend aan de primaire waterkering langs de Merwede. Om de kwaliteit
van waterkeringen in stand te houden onderscheidt het waterschap een drietal be-
schermingszone rondom waterkeringen, te weten kernzones, beschermingszones en
buitenbeschermingszone. De beoogd woning wordt deels gerealiseerd in de kern-
zone, en deels in de beschermingszone van de primaire waterkering. Op verschillen-
de ingrepen binnen deze beschermingszone is de Keur waterkeringen en wateren
van waterschap Rivierenland (2009) van toepassing. Daarnaast geldt op de projectlo-
catie een profiel van vrije ruimte. Dit profiel van vrije ruimte is een denkbeeldig
dijkprofiel dat het waterschap nodig denkt te hebben voor toekomstige dijkverzwa-
ringen. Nieuwe initiatieven dien buiten dit profiel van vrije ruimte te worden gerea-
liseerd.

Bodem en Grondwater
De bodem in het plangebied bestaat uit zeekleigrond. De projectlocatie is weliswaar
gelegen nabij een rivier. De zeekleiafzettingen stammen uit perioden dat de zee
nog vrij spel had in de regio Werkendam/ Biesbosch.

De grondwaterstanden ter plaatse van de projectlocatie staan sterk onder invloed
van het gevoerde peilbeheer door het waterschap en de (hoog)waterstanden in de
buitendijkse gebieden. De Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) bevindt zich
0,8 tot 1,0 m-mv. De Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) bevindt zich op 1,4
tot 1,8 m-mv.
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Oppervlaktewater(systeem)
In het projectgebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Ten noorden/ noordwes-
ten van de projectlocatie is de Merwede gelegen. Aan de zuidoostzijde van de pro-
jectlocatie is een B-watergang aanwezig.

Riolering
In de bestaande situatie is de bebouwing aangesloten op de reeds aanwezige riole-
ring. Hemelwater werd in de verleden situatie niet afgevoerd via de riolering.

Water in relatie tot de gewenste ontwikkelingen
Waterkering/ waterveiligheid
Het nieuwe woonhuis wordt opgetrokken, geheel binnen de beschermingszone van
de waterkering. Voor de bouw van de woning, alsmede keermuren, is een onthef-
fing van de keur noodzakelijk. Deze is aangevraagd en verleend door het water-
schap Rivierenland. De brief behorende bij deze ontheffing is als separate bijlage bij
deze toelichting gevoegd.

Het plan houdt rekening met de waterveiligheid, door de woning geheel buiten het
profiel van vrije ruimte te realiseren. Hiervoor is de grond ter plaatse van de woning
en de garage opgehoogd, zodat de gehele woning buiten het profiel van vrije ruim-
te is komen te liggen.

Hemelwaterafvoer  en vuilwaterafvoer
De beoogde ontwikkeling voorziet niet of nauwelijks in een toename van het ver-
hard oppervlak.  Vuilwater zal worden afgevoerd via de bestaande riolering.

Zoals gebruikelijk in het buitengebied zal wordt hemelwater niet via de riolering
worden afgevoerd. Hemelwater van daken en erfverhardingen vindt, net als bij de
verwijderde woning plaats via de B-watergang (018500B) achter de woning (zuid-
oostzijde).

Keerwand
Aangezien de woning, op een verhoging dient te worden gebouwd, is op enkele
plaatsen een keerwand noodzakelijk om de overgang tussen verhoging en het
maaiveld van het naburige perceel te realiseren. De geplaatste keerwanden hebben
geen waterstaatkundige betekenis, maar dienen uitsluitend om de overgang van het
nieuwe maaiveld/ bouwpeil en het maaiveld van het naburige perceel te realiseren.
De keerwand is in zijn geheel buiten het huidige profiel van de waterkering gereali-
seerd. De delen van de keerwand die zijn gelegen binnen het profiel van vrije ruimte
zijn semi-permanent, dus verwijderbaar indien dijkverzwaring aan de orde is. De
keerwand heeft voldoende draagkracht om de opgebrachte grond, met daarop be-
bouwing, te keren.
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4.7 Flora en fauna

De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Na-
tuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Deze wetten vormen een uitwer-
king van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatig
gebiedsbescherming plaats door middel van de ecologische hoofdstructuur (EHS),
die is geïntroduceerd in het ‘Natuurbeleidsplan’ (1990) van het Rijk en op provinciaal
niveau in het streekplan is uitgewerkt.

De Natuurbeschermingswet heeft betrekking op de Europees beschermde Natura-
2000-gebieden en de Beschermde natuurmonumenten. Ruimtelijke ontwikkelingen
die effecten hebben op de vastgestelde natuurwaarden van deze gebieden, zijn in
beginsel niet toegestaan. Indien er een kans bestaat dat effecten zullen optreden,
dienen deze vooraf in kaart gebracht en beoordeeld te worden.
De Flora- en faunawet heeft betrekking op alle in Nederland in het wild voorko-
mende zoogdieren, (trek) vogels, reptielen en amfibieën, op een aantal vissen, li-
bellen en vlinders, op enkele bijzondere en min of meer zeldzame ongewervelde
diersoorten (uit de groepen kevers, mieren, schelp- en schaaldieren) en op een hon-
derdtal vaatplanten. Bij ruimtelijke ontwikkelingen hoeft echter alleen rekening
gehouden te worden met de juridisch zwaarder beschermde soorten uit 'tabel 2' en
'tabel 3' van de Flora- en faunawet, en met vogels. Voor deze soorten moet een
ontheffing worden aangevraagd wanneer een ruimtelijke ontwikkeling leidt tot
schade aan de soort of verstoring van leefgebied. Voor soorten van 'tabel 3' en vo-
gels geldt hierbij een strenger afwegingskader dan voor soorten van 'tabel 2'. Voor
soorten van 'tabel 2' en vogels geldt bovendien dat een ontheffing niet nodig is
wanneer gewerkt wordt conform een door LNV goedgekeurde gedragscode. Mo-
menteel zijn echter nog geen algemeen toepasbare gedragscodes voorhanden.

Bij ruimtelijke planvorming is een toetsing aan de natuurwetgeving verplicht. Om-
dat in het projectgebied bebouwing staat, waarvan op voorhand niet kon worden
uitgesloten dat hierin verblijfplaatsen van beschermde gebouwbewonende diersoor-
ten aanwezig zijn, is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar gebouwbewonen-
de diersoorten. Op basis hiervan is een beoordeling gemaakt of het plan is uit te
voeren in overeenstemming is met de natuurwetgeving. Tevens is advies gegeven
over de voorwaarden die hiervoor gelden. In het onderstaande wordt hiervan ver-
slag gedaan.

Het projectgebied is deel bebouwd en verhard. Natuurlijke begroeiingen ontbreken,
afgezien van gras en enige tuinbeplanting.
Het projectgebied ligt buiten de invloedssfeer van door de Natuurbeschermingswet
beschermde gebieden. Het dichtstbijzijnde wettelijk beschermde gebied, het Natura
2000-gebied Biesbosch, ligt op enkele kilometers van het projectgebied. Vanuit het
plan hoeft geen rekening gehouden te worden met wettelijke gebiedsbescherming.
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Het projectgebied ligt buiten door de Provincie Noord-Brabant begrensde gebieden
van de Groene Hoofdstructuur. In de planontwikkeling hoeft geen rekening gehou-
den te worden met planologische gebiedsbescherming.

4.8 Archeologische en cultuurhistorische waarden

Op de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant zijn de cul-
tuurhistorische waarden en indicatieve archeologische waarden weergegeven.

Figuur 5: Uitsnede Cultuurhistorische Waardenkaart provincie Noord-Brabant (versie 26 september 2009)

Cultuurhistorie
De projectlocatie grenst direct aan de primaire waterkering langs de Merwede. De
waterkering wordt in dit geval gevormd door een dijk. Op de Cultuurhistorische
Waardenkaart is deze dijk weergegeven als een historisch geografisch lijnelement
van hoge waarde. Dijken en dijkpatronen vertellen ons namelijk veel over de ont-
staansgeschiedenis van een gebied.

Bij ontwikkelingen en bebouwing langs en op dergelijke dijken dient de uitstraling
van de dijk zoveel mogelijk te worden behouden. De ontwikkeling betreft de her-
bouw van een bestaande woning langs de dijk. De nieuwe woning wordt deels bui-
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ten de originele contouren van de oude woning gerealiseerd, maar de nieuwe wo-
ning doet geen afbreuk aan de verschijningsvorm van de dijk. Cultuurhistorische
waarden vormen dan ook geen belemmeringen voor dit initiatief.

Archeologie
Op de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant valt het
projectgebied binnen een zone met een lage verwachtingswaarde. Er is dus een
geringe kans op het aantreffen van archeologische waarden. Bovendien is de locatie
in de huidige/ verleden situatie reeds bebouwd, waardoor de bodem reeds is ver-
stoord en eventuele archeologische waarden reeds te niet zijn gedaan. Hier komt bij
dat de bebouwing plaatsvindt op een verhoging (in verband met de kwaliteit van de
primaire waterkering). Ten behoeve van de realisatie van de woning is nauwelijks
vergraving onder het huidige maaiveld noodzakelijk. Het uitvoeren van een arche-
ologisch onderzoek is dan ook niet noodzakelijk.

Mochten tijdens de geplande werkzaamheden toch archeologische waarden aange-
troffen worden dan geldt conform artikel 53 van de Wet op de Archeologische Mo-
numentenzorg een meldingsplicht bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap of het door hem vertegenwoordigd bevoegd gezag, de gemeente Werken-
dam.

4.9 Verkeer en parkeren

Verkeer
In de huidige situatie vindt de ontsluiting van het perceel plaats via een oprit/afrit
van de dijk. In de nieuwe situatie zal deze oprit/afrit geheel intact blijven. De aan-
sluiting op de Sleeuwijksedijk zorgt niet voor een verkeersonveilige situatie.

Parkeren
Het parkeren zal volledig op eigen terrein worden opgevangen, dit is ongewijzigd
ten opzichte van de huidige situatie.

4.10 Milieuhinderlijke bedrijvigheid

Om te komen tot een ruimtelijk relevante toetsing van bedrijfsvestigingen op mili-
euhygiënische aspecten wordt het begrip milieuzonering gehanteerd. Onder milieu-
zonering wordt verstaan het waar nodig zorgen voor een voldoende ruimtelijke
scheiding tussen enerzijds bedrijven of overige milieubelastende functies en ander-
zijds milieugevoelige functies zoals woningen. Bij de planontwikkeling dient reke-
ning gehouden te worden met milieuzoneringen om zodoende de kwaliteit van het
woon- en leefmilieu te handhaven en te bevorderen en daarnaast bedrijven vol-
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doende zekerheid te bieden dat zij hun activiteiten duurzaam binnen aanvaardbare
voorwaarden kunnen uitvoeren. Bij de milieuzonering wordt gebruik gemaakt van
de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) opgestelde publicatie
‘Bedrijven en milieuzonering’.7

De twee belangrijkste bouwstenen voor milieuzonering zijn de twee richtafstanden-
lijsten in bijlage 1 van de VNG-publicatie. Voor een scala aan milieubelastende activi-
teiten (lijst 1) en opslagen en installaties (lijst 2) zijn richtafstanden aangegeven. De
richtafstanden zijn afgestemd op de omgevingskwaliteit zoals die wordt nagestreefd
in een rustige woonwijk of een vergelijkbaar omgevingstype (zoals een rustig bui-
tengebied, een stiltegebied of een natuurgebied). Een rustige woonwijk is een
woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van
wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven
en kantoren) voor. Het project wordt gerealiseerd in een rustig buitengebied.

Conclusie projectgebied
In de directe omgeving van het projectgebied zijn geen bedrijfslocaties aanwezig
waarvan de richtafstand mogelijk het projectgebied overlapt.

                                                     
7 ‘Bedrijven en Milieuzonering’, Uitgave VNG, Den Haag, 2009.
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5. PLANBESCHRIJVING

Het plan bestaat uit de sloop van de bestaande bebouwing binnen het projectge-
bied. De initiatiefnemer heeft op het perceel van de reeds gesloopte woning een
nieuwe, onafgebouwde woning gerealiseerd. De woning dient in feitelijke zin als
vervanging van de bestaande woning.

De woning wordt gerealiseerd in het lint van bebouwing aan de zuidzijde van de
Sleeuwijksedijk. De woning is georiënteerd op de dijk. De woning wordt, omwille
van het behoud van profiel van vrije ruimte (waterkering) gebouwd op een verho-
ging. Hiermee komt de woning enigszins hoger te liggen dan de naastgelegen wo-
ningen. In figuur 6 wordt een indruk gegeven van de nieuwe woning. In de bijlage
bij deze toelichting wordt een compleet overzicht van bouwplan gegeven.

Ruimtelijke kwaliteit ten opzichte van de omgeving
De hoofdmassa van de woning is gerealiseerd, centraal op het perceel. De garage is
aan de zuidoostzijde georiënteerd. Tussen de nieuwe woning en naastgelegen wo-
ningen blijft een open ruimte behouden. Hierdoor blijven de zichtlijnen vanaf de
dijk op het achterliggende open landschap in tact. Vanaf de Sleeuwijksedijk blijft
het landschap daardoor beleefd als een open polderlandschap, zonder dat er sprake
is van een gevoelsmatige en/of visuele verstedelijking. De woning heeft een robuust
karakter en wordt voorzien van een zadeldak, dat net als de naburige woningen,
parallel loop aan de dijk. Qua bouwvorm en maatvoering past de woning in de om-
geving.

In het bouwplan speelt de initiatiefnemer in op karakteristiek van het gebied. De
massavorm refereert aan de oorspronkelijke karakteristiek van de lintbebouwing
langs de dijk. De nieuwe woning past in het beeld van de lintbebouwing die op wis-
selende afstand van de dijk is gesitueerd.

De ruimtelijke en landschappelijke impact van de nieuwe woning wordt daarnaast
ook bepaald door het verhoogde bouwpeil waarop de woning moet worden ge-
bouwd. De noodzaak van dit verhoogde bouwpeil is reeds beschreven in de water-
paragraaf. Het waterveiligheidsbelang moet nadrukkelijk als een zwaarwegender
belang worden gezien dan het stedenbouwkundige belang. Doordat de woning
buiten het profiel van vrije ruimte is gerealiseerd, blijft het waterschap Rivierenland
ook op de langere termijn in staat om dijkverzwaringen door te voeren, zonder
daarbij de woning te hoeven verplaatsen of zich in ‘civieltechnische bochten te hoe-
ven wringen’. Voor bestaande woningen in de nabijheid van het plangebied geldt
dat ze wel deels in het profiel van vrije ruimte zijn gelegen. Bij eventuele dijkver-
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zwaring dient voor dergelijke woningen per geval een passende oplossing te wor-
den gevonden (maatwerk).

Aangezien de woning wordt gerealiseerd op een verhoogd vlak is in juridisch op-
zicht de definitie van het peil van belang. Voor dit projectbesluit wordt het peil ge-
zien als de hoogte van het maaiveld dat direct aansluit op de woning. Dit betreft in
dit geval het verhoogde maaiveld dat als randvoorwaarde geldt vanuit waterveilig-
heidsbelang. In de ontheffing van de keur is aangegeven dat de fundering van de
woning 2,75 meter +NAP dienen te worden aangelegd. Voor de garage geldt het
minimum van 2,10 meter +NAP.

Binnen deze stringente randvoorwaarde van het waterschap is de meest passende
oplossing gekozen. De schaduwwerking van de woning wordt groter. Echter de
dichtstbijzijnde woning van derden (Sleeuwijksedijk 7) ligt ten westen van de nieuw
te bouwen woning waardoor schaduwwerking met name invloed heeft op de eigen
tuin van Sleeuwijksedijk 7a. De schaduwwerking ten opzichte van Sleeuwijksedijk 6
is te verwaarlozen gezien de afstand.
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Figuur 6: Bouwtekeningen
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6. JURIDISCHE PLANOPZET

6.1 Inleiding

De aanleiding voor het projectbesluit is het realiseren van een vervangende nieuwe
vrijstaande woning. Voor het plan is aansluiting gezocht bij het bestemmingsplan
‘Bestemmingsplan Buitengebied’ van de gemeente Werkendam. De gronden in het
projectgebied worden onderscheiden in gronden bedoeld voor ‘Wonen’ en ‘Water-
staat - Waterkering’.

6.2 Algemeen

Voor onderliggend initiatief is gekozen om naast de ruimtelijke onderbouwing in
het kader van het projectbesluit eveneens regels en een verbeelding aan het pro-
jectbesluit te verbinden. De regels van het projectbesluit voldoen aan de eisen zoals
gesteld in de Wet ruimtelijke ordening ten aanzien van de regels van bestemmings-
plannen. Hetzelfde geldt voor de verbeelding.

Regels en Plankaart
De in 3.10 lid 3 Wro bedoelde regels die aan het projectbesluit worden verbonden,
kunnen worden beschouwd als de ruimtelijke voorwaarden die aan de buitentoe-
passing verklaring van het geldende bestemmingsplan worden verbonden. In de
regels wordt de bebouwing en het gebruik van de gronden beschreven, die in afwij-
king van het vigerende bestemmingsplan zijn toegelaten. De verbeelding heeft een
ondersteunende rol voor toepassing van de regels alsmede de functie van visualise-
ring van de bestemmingen. Op de verbeelding worden de bestemmingen weerge-
geven, met daarbij de randvoorwaarden. De ruimtelijke onderbouwing, de verbeel-
ding vormen samen met de regels het kader voor nieuwe ontwikkelingen.

6.3 Systematiek van de regels

De regels van het projectbesluit bestaan uit vier hoofdstukken, waarin achtereen-
volgens de inleidende regels, de regels, de algemene regels en de overgangs- en
slotregels aan de orde komen. In het onderstaande wordt allereerst de indeling van
de regels toegelicht. Vervolgens komen de verschillende bestemmingen aan de orde.
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6.3.1 Inleidende regels

Begrippen
In de begripsbepalingen worden omschrijvingen gegeven van de in het projectbe-
sluit gebruikte begrippen. Deze zijn opgenomen om interpretatieverschillen te
voorkomen. Alleen die begripsbepalingen zijn opgenomen die gebruikt worden in
de regels en die tot verwarring of voor meerdere uitleg vatbaar zijn.

Een belangrijke definitie voor dit projectbesluit is de definitie van het begrip peil. De
definitie is van belang, omdat de nieuwe woning, omwille van het bouwen buiten
het profiel van vrije ruimte (waterveiligheid) verhoogd dient te worden gebouwd.
Voor dit projectbesluit geldt derhalve de minimaal dwingend voorgeschreven hoog-
te waarboven permanente constructies mogen worden aangebracht als peil. Dit
betreft respectievelijk 2,75 meter +NAP voor het hoofdgebouw en 2,10 meter +NAP
voor de garage.

Wijze van meten
De wijze van meten bevat technische regelingen met betrekking tot het bepalen van
oppervlaktes, percentages, hoogtes, diepen, breedtes en dergelijke waarmee op een
eenduidige manier uitleg wordt gegeven wat onder de diverse begrippen wordt
verstaan.

6.3.2 Regels

In het tweede hoofdstuk komen bestemmingen aan de orde. Het onderhavige pro-
jectbesluit bevat een artikel. Het artikel ‘Wonen’  bestaat uit de volgende onderde-
len:

Omschrijving
In de omschrijving wordt een omschrijving gegeven van de aan de gronden toege-
kende functie. De dominante functie wordt als eerste genoemd. Daarnaast worden
ook ondergeschikte functies genoemd.

Bouwregels
In de bouwregels worden voor alle bouwwerken de van toepassing zijnde bebou-
wingsregels geregeld. Waar en met welke maatvoering mag worden gebouwd,
wordt hier vastgelegd. Indien mogelijk wordt verwezen naar bouwvlakken en be-
bouwingssymbolen op de verbeelding.

Specifieke gebruiksregels
In dit onderdeel kan worden aangegeven welke vormen van gebruik men in ieder
geval strijdig acht met het besluitvlak. Hierin worden niet alle mogelijke strijdig ge-
bruiksvormen genoemd, maar alleen die waarvan het niet op voorhand duidelijk is
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dat deze in strijd zijn met het gewenste gebruik. Het gaat hierbij in feite om een
aanvulling op de omschrijving.

6.3.3 Algemene regels

In dit onderdeel van de regels komen algemene regels aan de orde die gelden voor
alle besluitvlakken. De regels worden in onderstaande volgorde opgenomen. De
algemene regels bestaan uit de volgende artikelen:

Algemene bouwregels
In dit artikel staat de bepalingen die gelden ten aanzien van ondergeschikte bouw-
delen.

6.3.4 Overgangs- en slotregels

Slotregel
Als laatste wordt de slotregel opgenomen. Deze regel beschrijft op welke wijze de
regels kunnen worden aangehaald.

6.4 Beschrijving per besluitvlak

Wonen
De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden mogen worden gebruikt voor wonen. Daar-
naast zijn toegestaan tuinen / erven, bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen
zijnde.

Gebouwen dienen te worden gebouwd in het bouwvlak, waarbij dit vlak volledig
mag worden bebouwd, mits wordt voldaan aan de maximale inhoud van 650 m³.
Enkel vrijstaande woningen mogen worden opgericht in het bouwvlak met een
maximale goot- en bouwhoogte van 4,5 en respectievelijk 9 meter. Het hoofdge-
bouw moet zijn voorzien van een kap met een dakhelling van ten minste 12° en ten
hoogste 60°. Naast hoofdgebouwen zijn bijgebouwen toegestaan met een maximale
totale oppervlakte van 45 m². De maximale goot- en bouwhoogte van bijgebouwen
bedragen 3 en respectievelijk 5 meter waarbij de minimale afstand tot het hoofdge-
bouw 3 meter bedraagt.
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7. UITVOERBAARHEID

7.1 Economische uitvoerbaarheid

Kostenverhaal
Uitgangspunt voor de beoogde ontwikkelingen is dat deze voor de gemeente bud-
getneutraal worden ontwikkeld. Op grond van artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke
ordening (Wro) in samenhang met artikel 6.12 lid 4 Wro is de gemeenteraad van
Werkendam verplicht om de kosten te verhalen en een exploitatieplan vast te stellen
gelijktijdig met het besluit waarop het exploitatieplan betrekking heeft. Niet in alle
gevallen is de gemeenteraad verplicht een exploitatieplan vast te stellen. Op grond
van artikel 6.12 lid 2 kan de gemeenteraad van de gemeente Werkendam besluiten
geen exploitatieplan vast te stellen als aan de cumulatieve bepalingen van artikel
6.12, lid 2 sub a, b en c is voldaan.

Met onderhavig projectbesluit zijn bouwplannen in de zin van artikel 6.2.1 Bro mo-
gelijk gemaakt. Echter is met de ontwikkelende eigenaar van de gronden die binnen
het projectgebied gelegen zijn, een planschadeovereenkomst gesloten waarin af-
spraken zijn gemaakt over het verhaal van kosten op afdoende wijze vastgelegd.

Financiële haalbaarheid
De ontwikkelaar beschikt over voldoende middelen om de voorgestane ontwikke-
ling te kunnen realiseren. Wanneer de kosten en opbrengsten naast elkaar worden
gelegd is er sprake van een positief saldo. Er zijn geen onvoorziene hoge kosten te
verwachten. Ook is er geen sprake van onzekere financiële bijdragen van anderen.

De financieel-economische haalbaarheid is hiermee in voldoende mate aangetoond.

7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het projectbesluit zal de in artikel 3.11 van de Wet ruimtelijke ordening omschreven
procedure doorlopen. De (inspraak)reacties die zijn gegeven bij de reeds eerder
doorlopen ontheffingsprocedure en de uitspraak van de rechtbank zijn bij deze
ruimtelijke onderbouwing meegenomen.
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8. OVERLEG EN INSPRAAK

De procedures voor vaststelling van een bestemmingsplan zijn door de wetgever
geregeld. Aangegeven is dat tussen gemeente en verschillende instanties waar no-
dig overleg over het plan moet worden gevoerd alvorens een ontwerpplan ter visie
gelegd kan worden. Daarnaast is er de gelegenheid om in het voortraject belang-
hebbenden te laten inspreken conform de gemeentelijke verordening. Pas daarna
wordt de wettelijke procedure met betrekking tot vaststelling van het bestem-
mingsplan opgestart (artikel 3.8 Wro).

8.1 Inspraak

De Wro bevat geen procedurevoorschriften met betrekking tot de inspraak, en is in
Wro zelf niet verplicht gesteld. Dat neemt niet weg dat het de gemeente vrij staat
toch inspraak te verlenen bijvoorbeeld op grond van de gemeentelijke inspraakver-
ordening. In relatie daarmee bepaalt artikel 150 van de Gemeentewet onder meer
dat in een gemeentelijke inspraakverordening moet worden geregeld op welke wij-
ze bovenbedoelde personen en rechtspersonen hun mening kenbaar kunnen maken.
De (inspraak)reacties die zijn gegeven bij de reeds eerder doorlopen ontheffingspro-
cedure en de uitspraak van de rechtbank zijn bij deze ruimtelijke onderbouwing
meegenomen.

8.2 Overleg

Het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.1) geeft aan dat burgemeester en wet-
houders bij de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg voeren met de be-
sturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provin-
cie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn
met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn.
De (inspraak)reacties die zijn gegeven bij de reeds eerder doorlopen ontheffingspro-
cedure en de uitspraak van de rechtbank zijn bij deze ruimtelijke onderbouwing
meegenomen.

8.3 Zienswijzen

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken om een projectbesluit op grond van
de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen voor de bouw van een woning aan de
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Sleeuwijksedijk 7a te Werkendam, hebben vanaf 22 juli 2010 gedurende zes weken
ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend.

In de nota van zienswijzen, behorende bij dit projectbesluit, zijn deze zienswijzen
samengevat. Tevens is in deze nota van zienswijzen de gemeentelijke reactie op
deze zienswijzen verwoord. Voor zover de zienswijzen aanleiding geven tot aanpas-
singen in de toelichting, zijn deze verwerkt in de toelichting.
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