
 

GEMEENTE WERKENDAM 

 

 

 
BESTEMMINGSPLAN 

De Nieuwe Roef 

Sleeuwijk 
 
 
 
 
 
 
 
Opdrachtnummer  : 84.04 
 
Datum    : november 2010 
 
Versie     : 6 
 
Auteurs   : mRO b.v. 
 
Vastgesteld d.d.  : 29 maart 2011 
 
ID-nummer   : NL.IMRO.0870.02BP1017NieuweRoef-VA01 



Gemeente Werkendam  NL.IMRO.0870.02BP1017NieuweRoef-VA01 
Bestemmingsplan De Nieuwe Roef Sleeuwijk   Vastgesteld d.d 29 maart 2011 
mRO b.v. / TOE / 84.04-6 / november 2010  

2



Gemeente Werkendam  NL.IMRO.0870.02BP1017NieuweRoef-VA01 
Bestemmingsplan De Nieuwe Roef Sleeuwijk   Vastgesteld d.d 29 maart 2011 
mRO b.v. / TOE / 84.04-6 / november 2010  

3

INHOUD van de TOELICHTING 
 
 

1.  INLEIDING ............................................................................... 5 
1.1  AANLEIDING ............................................................................... 5 
1.2  LIGGING EN BEGRENZING PLANGEBIED ................................................. 5 
1.3  VIGEREND BESTEMMINGSPLAN .......................................................... 5 
1.4  OPZET VAN DE TOELICHTING ............................................................ 7 

2.  BESCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE ..................................... 9 
2.1  GEBIEDSBESCHRIJVING .................................................................. 9 
2.2  BESCHRIJVING PLANLOCATIE ............................................................ 9 

3.  BELEIDSKADER ....................................................................... 11 

3.1  RIJKSBELEID ............................................................................ 11 
3.2  PROVINCIAAL BELEID ................................................................... 11 
3.3  REGIONAAL BELEID ..................................................................... 13 
3.4  GEMEENTELIJK BELEID ................................................................. 14 

4.  RANDVOORWAARDEN ............................................................. 17 

4.1  ALGEMEEN ............................................................................... 17 
4.2  STANK .................................................................................... 17 
4.3  GELUID .................................................................................. 17 
4.4  LUCHTKWALITEIT ....................................................................... 17 
4.5  EXTERNE VEILIGHEID ................................................................... 19 
4.6  BODEM ................................................................................... 21 
4.7  WATER ................................................................................... 23 
4.8  ECOLOGIE ............................................................................... 25 
4.9  ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORIE ................................................ 30 

5.  PLANBESCHRIJVING ............................................................... 33 
5.1   BEOOGDE SITUATIE ..................................................................... 33 
5.2   ALTERNATIEVEN ONDERZOEK .......................................................... 33 
5.3  STEDENBOUWKUNDIG PLAN ............................................................ 36 
5.4  LANDSCHAPPELIJKE INPASSING ....................................................... 37 
5.5  VERKEER ................................................................................. 37 

6.  JURIDISCHE ASPECTEN .......................................................... 39 
6.1  ALGEMEEN ............................................................................... 39 
6.2  ANALOGE VERBEELDING ................................................................ 39 
6.3  PLANREGELS ............................................................................. 39 
6.4  ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING ....................................................... 40 

7.  ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID ........................................ 43 
8.  MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID ............................... 45 

8.1  VOOROVERLEG EX ART. 3.1.1 BRO ................................................... 45 
8.2  ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ......................................... 46 

 
 
Bijlagen: 1. Quickscan Natuur – Zoon  - 6 juni 2010 
  2. Bodemonderzoek – 10-2046-RO1NL – 27 april 2010 
 
 
  



Gemeente Werkendam  NL.IMRO.0870.02BP1017NieuweRoef-VA01 
Bestemmingsplan De Nieuwe Roef Sleeuwijk   Vastgesteld d.d 29 maart 2011 
mRO b.v. / TOE / 84.04-6 / november 2010  

4



Gemeente Werkendam  NL.IMRO.0870.02BP1017NieuweRoef-VA01 
Bestemmingsplan De Nieuwe Roef Sleeuwijk   Vastgesteld d.d 29 maart 2011 
mRO b.v. / TOE / 84.04-6 / november 2010  

5

1. INLEIDING  
 

1.1 Aanleiding  
 
Onderhavig bestemmingsplan heeft betrekking op de verplaatsing van 
Paarden- en ponyclub De Merweruiters te Sleeuwijk. 
 
Op de locatie waar de paarden- en ponyclub momenteel gevestigd is, op de 
hoek van de Eikenlaan/Transvaal is een nieuw winkelcentrum met woningen 
en een woon-zorgcomplex gepland. De Merweruiters moeten daarom 
verhuizen naar een nieuwe locatie aan de Nieuwe Roef. Onderhavig 
bestemmingsplan zal het planologisch mogelijk maken om op deze locatie de 
paarden- en ponyclub te vestigen. 

1.2 Ligging en begrenzing plangebied 
 
De planlocatie ligt ten zuiden 
van de kern Sleeuwijk in de 
gemeente Werkendam.  
Het gebied wordt als volgt 
begrensd: 

 Aan de noordwest kant 
door het perceel van 
het Altena College; 

 Aan de noordkant door 
aangrenzende 
weilanden; 

 Aan de zuidkant door 
de weg De Nieuwe 
Roef. Het plangebied 
bevindt zich in een 
bocht in deze weg. 
Aan de overzijde van 
deze weg liggen 
weilanden.  

 
Het plangebied bestaat uit een weiland en is in onderstaande afbeelding met 
een rood kader aangegeven. De oude locatie van de paarden- en ponyclub is 
aangegeven met het blauwe kader.  

1.3 Vigerend bestemmingsplan 
Het plangebied maakt deel uit van het vigerende bestemmingsplan 
‘Buitengebied’ dat op 19 juni 2007 werd vastgesteld door de Gemeenteraad 
van Werkendam, en op 19 februari 2008 werd goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. 
 
Het plangebied, momenteel een grasweiland, heeft de bestemming ‘agrarisch 
gebied’. Deze bestemming staat het gebruik en de gewenste bebouwing door 
en van de paardenclub niet toe. Onderhavig bestemmingsplan zal het 

Ligging plangebied (rode kader), de oude locatie is met blauw 
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planologisch mogelijk maken om de paarden- en ponyclub op dit terrein te 
vestigen.  
 
In onderstaande afbeelding is het vigerende bestemmingsplan opgenomen, 
het plangebied is aangegeven met een rood kader. 
  

 
 

Uitsnede bestemmingsplan Buitengebied. 



Gemeente Werkendam  NL.IMRO.0870.02BP1017NieuweRoef-VA01 
Bestemmingsplan De Nieuwe Roef Sleeuwijk   Vastgesteld d.d 29 maart 2011 
mRO b.v. / TOE / 84.04-6 / november 2010  

7

1.4 Opzet van de toelichting 

 
De toelichting is als volgt opgebouwd. 
Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige situatie van het plangebied. Het van 
toepassing zijnde beleid op zowel rijks-, provinciaal-, en gemeentelijk niveau 
wordt in hoofdstuk 3 verwoord. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op een aantal 
relevante milieuaspecten en onderzoeken, ook wel de randvoorwaarden van 
het plan genoemd. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 de toekomstige situatie 
beschreven. In hoofdstuk 6 “Juridische aspecten” wordt een toelichting op de 
verbeelding en de planregels gegeven. In hoofdstuk 7 wordt de economische 
uitvoerbaarheid van het plan beschreven. Ten slotte zet hoofdstuk 8 de 
resultaten van de inspraak en het overleg van het plan uiteen. 
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2. BESCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE  
 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving van de bestaande situatie gegeven.  
Eerst wordt een beschrijving van het gebied gegeven. Vervolgens wordt 
ingezoomd op de planlocatie.  
 

2.1 Gebiedsbeschrijving  
 
Het plangebied bevindt zich ten zuiden van de kern Sleeuwijk. Aan deze 
bebouwingsrand is het Altena College gevestigd. Tegenover het Altena 
College, in de hoek van De Nieuwe Roef en de Rijksstraatweg is een 
bosgebiedje aanwezig. Het college en het bos zijn de belangrijkste 
omliggende functies. Verder wordt de locatie aan de nieuwe Roef omgeven 
door weilanden. Langs de Rijksstraatweg zijn tevens woningen gevestigd. Het 
plangebied kenmerkt zich door een open landschap. 
Ten zuiden van het bosgebiedje ligt het voormalige Fort Altena dat deel 
uitmaakt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
 

 

2.2 Beschrijving planlocatie  
 
De planlocatie is aan de zuidelijke rand van Sleeuwijk gesitueerd nabij de 
Rijksstraatweg, die de uitvalsweg vormt richting de toe- en afrit Werkendam 
van de Rijksweg A27. Aan de Rijksstraatweg ligt het Altena College en achter 
de bebouwing van deze school, in de bocht van de Nieuwe Roef is de nieuwe 
locatie voor de paarden- en ponyclub Merweruiters voorzien. De locatie maakt 
onderdeel uit van een aantal weilanden die ingeklemd liggen tussen de 

Ligging plangebied (rode kader), de oude locatie is met blauw 
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bebouwing langs de Rijksstraatweg en de Nieuwe Roef. De Nieuwe Roef leidt 
het verkeer uit Woudrichem en Oudendijk richting de A27 om de kern van 
Sleeuwijk. 
De planlocatie bestaat uit een weilandje zonder bebouwing. De locatie sluit 
aan op de bebouwing van het Altena College en de bocht van de Nieuwe Roef. 
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3. BELEIDSKADER 
 
 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste beleidsaspecten nader toegelicht. 
Onderscheid is aangebracht in rijksbeleid (paragraaf 3.1), provinciaal beleid 
(paragraaf 3.2), regionaal beleid (paragraaf 3.3), en gemeentelijk beleid 
(paragraaf 3.4).  
 

3.1 Rijksbeleid  
 
Nota Ruimte 
Op achtereenvolgens 17 mei 2005 en 17 januari 2006 hebben de Tweede en 
Eerste Kamer ingestemd met de Nota Ruimte "Ruimte voor ontwikkeling”. De 
Nota Ruimte is een Planologische Kernbeslissing (PKB). Sinds 1 juli 2008 
wordt de Nota Ruimte aangemerkt als een structuurvisie. 
 
De Nota Ruimte is een strategische nota op hoofdlijnen, waarin het nationaal 
ruimtelijk beleid zoveel mogelijk is ondergebracht. In deze nota gaat het om 
inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar 
2030.  
 
Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is om op een duurzame en 
efficiënte wijze ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende 
functies, de leefbaarheid van Nederland te waarborgen en te vergroten, en de 
ruimtelijke kwaliteit van stad en platteland te verbeteren, waarbij speciaal 
aandacht wordt besteed aan het scheppen van de juiste condities voor het 
toepassen van ontwikkelingsplanologie.  
Meer specifiek richt het rijk 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 waarden en borging van de 
veiligheid. Deze vier doelen worden in onderlinge samenhang nagestreefd en 
zijn een uitdrukking van de voornaamste ruimtelijke beleidsopgaven van het 
rijk voor de kortere en langere termijn. 
 
Wettelijk kader 
Bij het opstellen van ruimtelijke plannen is diverse (milieu)wetgeving van 
toepassing, waaronder de Wet luchtkwaliteit, Wet op de archeologische 
monumentenzorg, de Flora- en faunawet, besluit externe veiligheid, Wet 
geluidhinder, etc. Op deze aspecten zal in hoofdstuk 4 nader worden 
ingegaan.  
 

3.2 Provinciaal beleid  
 
Interimstructuurvisie Noord-Brabant  
In het kader van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening heeft de provincie in juni 
2008 de Interimstructuurvisie Brabant in Ontwikkeling vastgesteld. Deze visie 
bevat het bestaande ruimtelijk beleid uit het streekplan Brabant in Balans 
(2002), inclusief de beleidsaanpassingen die sindsdien zijn vastgesteld. In de 
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interimstructuurvisie is het ruimtelijk toekomstbeeld van Noord-Brabant 
vastgelegd. Hoofddoel van de interimstructuurvisie is dat er in de toekomst 
zorgvuldiger moet worden omgegaan met de beschikbare ruimte. 
 
Inmiddels is er een voorontwerp structuurvisie in voorbereiding. Ten aanzien 
van de onderhavige locatie zijn daarin geen relevante wijzigingen van het 
beleid voorzien. 
 
Ontwerpverordening ruimte 
Daarnaast is een provinciale verordening ruimte in voorbereiding. In de 
ontwerpverordening ruimte is geen relevante informatie voor het plangebied 
te vinden.  
Wel blijkt uit de bijbehorende kaart dat het plangebied niet is gelegen in de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In de ontwerp Verordening Ruimte, zoals 
deze vanaf 28 juni 2010 ter inzage ligt, is het gebied gelegen binnen de 
aanduiding ‘agrarisch gebied’. In artikel 3.8.8 van deze verordening zijn 
regels gegeven voor sportvoorzieningen en diverse vrije-tijdsvoorzieningen. 
De verplaatsing van de paardenclub voldoet daaraan. Daarnaast dient het 
plan te voldoen aan de zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit. Dit houdt onder 
andere in dat de ruimtelijke ontwikkeling bij moet dragen aan het behoud en 
de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit en waarden het plangebied en zijn 
omgeving. Daarnaast is aansluiting op bestaande infrastructuur en vervoer 
van belang. Voor de toelichting op deze onderdelen wordt verwezen naar 
paragraaf 4.8 (Ecologie) en hoofdstuk 5. 
 
Gebiedsplan De Wijde Biesbosch 
In april 2005 is het gebiedsplan De Wijde Biesbosch door Provinciale Staten 
vastgesteld. 
Voor de land- en tuinbouw scheppen de plannen toekomstperspectief daar 
waar het kan. En de Brabantse natuur krijgt met de revitalisering 
bescherming én kans op herstel daar waar dat nodig is. Verder is er veel 
aandacht voor waterkwaliteit, de opvang van water en de leefbaarheid van 
kleine kernen. 
 
Het gebied Wijde Biesbosch heeft een aantal zogenoemde natte natuurparels, 
zoals de Westelijke Langstraat, de Binnenpolder van Terheijden en het 
Pompveld. Het waterschap wil met een aantal ingrepen verdroging van deze 
gebieden tegengaan, onder andere door het kwelwater voor het natuurgebied 
te behouden. 
Het herstel en weer zichtbaar maken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 
waarvan het zuidelijke puntje door Wijde Biesbosch loopt, is een prestigieus 
project uit de Nota Belvedere. Ook de zogenoemde Zuiderwaterlinie, die van 
west naar oost door Wijde Biesbosch loopt, biedt mogelijkheden voor herstel 
van landschap, natuur en cultuurhistorische waarden. 
In het noorden van het gebied zijn er diverse concrete plannen om 
landgoederen op te richten. Gebiedscommissie Wijde Biesbosch steunt deze 
initiatieven als hiermee meerdere revitaliseringdoelen zijn te behalen.  
In het Land van Heusden en Altena krijgen het tracé voor ‘Ruimte voor de 
Rivier’ en de Nieuwe Hollandse Waterlinie veel aandacht. In het noorden 
wordt in nauw overleg met de streek een robuuste ecologische 
verbindingszone aangelegd. 
 



Gemeente Werkendam  NL.IMRO.0870.02BP1017NieuweRoef-VA01 
Bestemmingsplan De Nieuwe Roef Sleeuwijk   Vastgesteld d.d 29 maart 2011 
mRO b.v. / TOE / 84.04-6 / november 2010  

13

Het gebiedsplan bevat geen concrete aanbevelingen voor het plangebied en 
directe omgeving.  
 

3.3 Regionaal beleid  
 
Structuurvisie plus Land van Heusden en Altena 
In opdracht van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem en het 
voormalige waterschap Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch is de 
structuurvisie plus Land van Heusden en Altena opgesteld. Dit plan is door de 
gemeenteraad van Werkendam vastgesteld op 27 september 2004. Met het 
plan wordt beoogd een aantal knelpunten op te lossen. Eén van deze 
knelpunten is de wijze waarop de gemeenten in de toekomst kunnen 
beschikken over voldoende en goede woningen.  
 
De structuurvisie stelt dat de ruimtelijke kwaliteit van de kernen wordt 
gewaarborgd door de dorpsontwikkeling af te stemmen op de kenmerkende 
stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteiten. Het benutten van 
plekken binnen de huidige bebouwde kommen staat voorop. Plaatselijk kan 
binnen de kernen ruimte worden gevonden door herstructurering of 
functieverandering. Bij de eventuele uitbouw van de kernen wordt in principe 
de landschappelijke onderlegger gevolgd en worden bestaande of nieuwe 
aanknopingspunten benut om hoogwaardige woonmilieus te realiseren en de 
positie van de kern in het landschap te optimaliseren.  
 
Landschapsbeleidsvisie Land van Heusden en Altena 
De landschapsvisie is een geactualiseerd landschapsbeleidsplan voor het Land 
van Heusden en Altena geworden. Het beleid uit de bestaande landschaps-
beleidsplannen van Werkendam, Woudrichem en Aalburg is overgenomen en 
nieuw beleid van hogere overheden, zoals voor de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie is toegevoegd. Voor het grondgebied van de voormalige gemeente 
Dussen (waarvoor geen landschapsbeleidsplan beschikbaar is), is het plan 
aangevuld.  
 
Uit de visiekaart kan worden opgemaakt dat in het gebied diverse ecologische 
verbindingszones worden nagestreefd, zoals de moeraszone ten zuiden en 
westen van Sleeuwijk. Daarnaast zijn open te houden komgebieden in globale 
zin aangegeven, het plangebied is binnen één van de gebieden gelegen, zij 
het op de overgang van open gebied naar bebouwde kom. 
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Visiekaart  
 

3.4 Gemeentelijk beleid  
 
Welstandsnota Werkendam 
Dit bestemmingsplan beoogt nieuwbouw van een aantal paardenstallen. Het 
plan zal getoetst moeten worden aan de criteria uit de welstandsnota. 
 
Het plangebied valt in de welstandsnota onder het ‘Buitengebied’. Op het 
‘Buitengebied’ is welstandsniveau 2 van toepassing. In deel B van de 
welstandsnota staat het volgende met betrekking op het ‘Buitengebied’: 
 
Voor aan- en bijgebouwen (schuren, loodsen etc.) dienen grote, lange en 
eentonige gevelvlakken te worden voorkomen. Dit kan door een afwisseling 
van kleuren, materialen en/of geleding van de gevelvlakken. Daarnaast wordt 
een ongelede massavorm van maximaal 20 x 60 meter gehanteerd als 
richtlijn om een te grote schaal te voorkomen. Bij een grotere maat moet een 
geleding plaatsvinden in de lengterichting, waarbij de maat van deze 
geledingen groot genoeg moet zijn om betekenis te hebben in relatie tot het 
gehele bouwwerk. Bij schuren en stallen hoger dan 8 meter moet een 
geleding in de hoogte plaatsvinden, bijvoorbeeld door een onderrand in 
baksteen. 
Hoofdgebouwen (woning en schuren) dienen te worden uitgevoerd met een 
kap, bij voorkeur een zadeldak. Voor woningen zijn andere dakvormen 
voorstelbaar. 
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Aangezien het plangebied in een vrij schootsveld is gelegen is ervoor gekozen 
om geen kap te plaatsen op de te bouwen stallen en kantine. Daar komt bij 
dat het hier niet gaat om lange eentonige gevelvlakken. 
 
Groenstructuurplan Werkendam 2009 
Het Groenstructuurplan Werkendam 2009 (mei 2009, 7 juli 2009 vastgesteld 
in de raad) voorziet in het behouden en herstellen van de groenstructuur in 
Sleeuwijk.  
 
De beoogde locatie maakt geen deel uit van de groenstructuur van de kern 
Sleeuwijk. In het Groenstructuurplan is dan ook geen specifieke informatie 
voor het plangebied opgenomen. 
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4. RANDVOORWAARDEN  
 

4.1 Algemeen  
 
In dit hoofdstuk komen diverse milieuaspecten aan de orde die van belang 
(kunnen) zijn voor de ontwikkeling van het plangebied. 
 

4.2 Stank 

 
De paarden- en ponyclub is vergelijkbaar met een kleine manege. In de VNG-
brochure ‘Bedrijven en Milieuzonering’ is voor manege een indicatieve afstand 
van 50 meter aangegeven tot stankgevoelige woonbebouwing. Vanwege de 
nabijheid van het Altena College is er tussen de stallen en de mestopslag en 
het Altena College een afstand aangehouden van ten minste 100 meter. Dit is 
gewaarborgd door de mestcontainers uitsluitend binnen het aangeduide 
bouwvlak toe te staan. 

4.3 Geluid  

 
Algemeen 
Voor het aspect geluid is binnen het plangebied de Wet geluidhinder (Wgh) 
van toepassing. De Wgh kent voor weg- en railverkeer alsmede voor 
gezoneerde industrieterreinen voorkeursgrenswaarden op nieuwe 
bestemmingen. De Wgh gaat uit van zones langs (spoor)wegen en zones bij 
industrieterreinen. Het gebied binnen deze zone geldt als akoestisch 
aandachtsgebied waar, voor bouwplannen en bestemmingsplannen, een 
akoestische toetsing uitgevoerd dient te worden. 
 
Geluid van verkeer in relatie tot het plangebied 
Een paarden- en ponyclub is een dagrecreatieve functie die niet als 
geluidgevoelige functie in de zin van de Wet geluidhinder valt aan te merken. 
 

4.4 Luchtkwaliteit  
 
Algemeen 
Op 15 november 2007 is een nieuw wettelijk stelsel voor luchtkwaliteitseisen 
van kracht geworden. De hoofdlijnen van de nieuwe regelgeving zijn te vinden 
in hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer, ook wel de Wet 
luchtkwaliteit genoemd. De regelgeving is uitgewerkt in onderliggende 
Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en Ministeriële Regelingen. In de 
Wet Luchtkwaliteit zijn luchtkwaliteitseisen opgenomen in de vorm van 
grenswaarden en richtwaarden voor een aantal luchtverontreinigende stoffen. 
Deze grenswaarden en richtwaarden zijn overal van kracht met uitzondering 
van bedrijventerreinen en boven het asfalt van wegen. De grenswaarden zijn 
harde milieukwaliteitseisen die in acht moeten worden genomen. In de 
praktijk van de ruimtelijke ordening zijn alleen de grenswaarden voor 
stikstofdioxide en fijn stof van belang, omdat deze in Nederland veelvuldig 
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worden overschreden. De grenswaarden van de overige stoffen worden in de 
regel in Nederland niet meer overschreden. 
 
De nieuwe ‘Wet luchtkwaliteit’ is één van de maatregelen die de overheid 
heeft getroffen om: 
 negatieve effecten op de volksgezondheid als gevolg van te hoge niveaus 

van luchtverontreiniging aan te pakken; 
 mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling te creëren ondanks de 

overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit. 
 
In de ‘Wet luchtkwaliteit’ (artikel 5.16 van de Wet milieubeheer) is 
aangegeven in welke gevallen de luchtkwaliteitseisen in beginsel geen 
belemmeringen vormen voor ruimtelijke ontwikkelingen:  
1. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een 

grenswaarde (40 µg/m3, voor zowel van fijn stof -PM10- en stikstofdioxide 
-NO2-); 

2. een project leidt – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van 
de luchtkwaliteit; 

3. een project draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de 
luchtverontreiniging; 

4. een project past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL), of binnen een regionaal programma van 
maatregelen. 

 
Besluit Niet In Betekenende Mate (NIBM) 
In dit besluit is bepaald in welke gevallen een ruimtelijke ontwikkeling 
vanwege de gevolgen voor de luchtkwaliteit niet hoeft te worden getoetst aan 
de grenswaarden. Een project draagt ‘niet in betekende mate’ bij aan de 
luchtverontreiniging als de zogenaamde 3% grens niet wordt overschreden. 
De 3% grens is gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de 
jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Deze 
grenswaarde is conform het oude Besluit Luchtkwaliteit 2005 gesteld op 40 
µg/m3. Dit komt overeen met 1,2 microgram/m3 voor zowel PM10 als NO2.  
 
Er zijn twee mogelijkheden om aannemelijk te maken dat een project binnen 
de NIBM-grens blijft: 
1. Aantonen dat een project binnen getalsmatige grenzen van een categorie 

(woningbouwprojecten, kantoorprojecten en enkele inrichtingen) uit de 
‘Regeling NIBM’ valt. Er is dan geen verdere toetsing nodig, het project is 
in ieder geval NIBM; 

2. Op een andere manier aannemelijk maken dat een project voldoet aan het 
3% criterium. Hiervoor kunnen berekeningen nodig zijn. Ook als een 
project niet kan voldoen aan de grenzen van de Regeling NIBM, is het 
mogelijk om alsnog via berekeningen aan te tonen, dat de 3% grens niet 
wordt overschreden. 

 
Als de 3% grens voor PM10 of NO2  niet wordt overschreden is het project 
NIBM, en hoeft geen verdere toetsing aan grenswaarden plaats te vinden. 
De getalsmatige NIBM-grens voor woningbouw is (bron: Regeling NIBM):  
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3% criterium: minder dan of gelijk aan 1500 woningen (netto) bij minimaal 1 
ontsluitingsweg, en minder dan of gelijk aan 3000 woningen bij minimaal 2 
ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling. 
 
Besluit gevoelige bestemmingen 
Het besluit gevoelige bestemmingen is gericht op bescherming van mensen 
met een verhoogde gevoeligheid voor fijn stof en stikstofdioxide, met name 
kinderen, ouderen en zieken. Daartoe voorziet het besluit in zones 
waarbinnen luchtkwaliteitsonderzoek nodig is: 300 meter aan weerszijden van 
rijkswegen en 50 meter langs provinciale wegen, in beide gevallen gemeten 
vanaf de rand van de weg. Waar in zo’n onderzoekszone de grenswaarden 
voor fijn stof of stikstofdioxide (dreigen te) worden overschreden, mag het 
totaal aantal mensen dat hoort bij een ‘gevoelige bestemming’ niet toenemen. 
Dit wordt bereikt door de vestiging van bijvoorbeeld een school niet toe te 
staan. Bij uitbreidingen van bestaande gevoelige bestemmingen is een 
eenmalige toename van maximaal 10% van het totale aantal blootgestelden 
toegestaan. De volgende gebouwen met de bijbehorende terreinen zijn 
aangemerkt als gevoelige bestemming: scholen, kinderdagverblijven, en 
verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen. Het besluit ziet zowel op 
nieuwbouw als uitbreiding van gevoelige bestemmingen alsmede op de 
functiewijziging van bestaande gebouwen naar een gevoelige bestemming. Is 
(dreigende) normoverschrijding niet aan de orde, dan is er ook geen 
bouwverbod voor gevoelige bestemmingen binnen de onderzoekszone. 
 
Luchtkwaliteit in relatie tot het plangebied 
De ontwikkelingen in onderliggend bestemmingsplan kunnen worden 
aangemerkt als een kleinschalige dorpsrandfunctie met een zeer beperkte 
verkeersaantrekkende werking. Gelet op het bepaalde in het Besluit Niet in 
Betekenende Mate zal deze ontwikkeling binnen de grenzen van het Besluit 
NIBM vallen.  
 

4.5 Externe veiligheid  

 
Algemeen 
Bij externe veiligheid gaat het om de gevaren die de directe omgeving loopt in 
het geval er iets mis mocht gaan tijdens de productie, het behandelen of het 
vervoer van gevaarlijke stoffen. De daaraan verbonden risico's moeten 
aanvaardbaar blijven. De wetgeving rond externe veiligheid richt zich op het 
beschermen van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Kwetsbaar zijn 
onder meer woningen, onderwijs- en gezondheidsinstellingen, en 
kinderopvang- en dagverblijven. Beperkt kwetsbaar zijn onder meer kantoren, 
winkels, horeca en parkeerterreinen. Bij externe veiligheid wordt onderscheid 
gemaakt tussen inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden bewaard en/of 
bewerkt, transportroutes waarlangs gevaarlijke stoffen worden vervoerd en 
ondergrondse buisleidingen. 
 
Externe veiligheid moet altijd in preventieve zin deel uitmaken van de 
besluitvorming bij nieuwe situaties, en kan bij besluitvorming over bestaande 
situaties leiden tot aanvullende maatregelen. Voor externe veiligheid ten 
aanzien van inrichtingen, de zogenoemde stationaire bronnen, is het Besluit 
Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) van kracht en voor het vervoer van 
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gevaarlijke stoffen, de zogenoemde mobiele bronnen, is de Wet vervoer 
gevaarlijke stoffen, alsmede de Nota vervoer gevaarlijke stoffen (NVGS) 
bepalend. Deze nota is van toepassing op ruimtelijke ontwikkelingen en de 
toename van transporten van gevaarlijke stoffen. Conform de NVGS wordt er 
een Basisnet Weg vastgesteld. Dit omvat een netwerk van rijks- en 
hoofdwegen waarlangs het transport van gevaarlijke stoffen wettelijk wordt 
verankerd. Het beleid voor ondergrondse buisleidingen is vervat in de 
circulaires “Zonering langs hogedruk aardgasleidingen” (1984) en 
“Voorschriften zonering langs transportleidingen voor brandbare vloeistoffen 
van de K1, K2 en K3 categorie” (1991). Het Ministerie VROM bereidt een 
nieuw Besluit buisleidingen voor dat deze Circulaires binnenkort zal 
vervangen. 
 
De risico’s worden onderverdeeld in het plaatsgebonden risico (PR) en het 
groepsrisico (GR).  
 Het PR richt zich als maat voor het risico vanwege activiteiten met 

gevaarlijke stoffen vooral op de te realiseren basisveiligheid voor 
personen in de omgeving van die activiteiten. Het wordt uitgedrukt als de 
kans per jaar dat een persoon op een plaats in de omgeving van een 
risicovolle activiteit zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van 
door die activiteit veroorzaakte calamiteit. Een kans op overlijden van 1 
op het miljoen per jaar (PR=10-6) wordt aanvaardbaar geacht. De PR 10-6 
is een harde grenswaarde welke niet mag worden overschreden. Het PR 
wordt “vertaald” als een risicocontour rondom de risicovolle activiteit, 
waarbinnen geen kwetsbare objecten mogen liggen. 

 Het GR is bedoeld voor het beperken van de maatschappelijke 
ontwrichting als gevolg van een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Het GR 
is een maat voor de cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 
of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun 
aanwezigheid in het invloedsgebied van een risicovolle activiteit en van 
een daardoor veroorzaakte calamiteit. Rondom een risicobron wordt een 
invloedsgebied gedefinieerd, waarbinnen grenzen worden gesteld aan het 
aantal maximaal aanwezige personen, de z.g. oriënterende waarde (OW). 
Het gaat om een richtwaarde. Het bevoegd gezag mag, mits afdoende 
gemotiveerd, van deze richtwaarde afwijken (de verantwoordingsplicht). 
De verantwoordingsplicht geldt voor elke toename van het GR, dus ook 
als de OW niet wordt overschreden. 

 
De kans op en de gevolgen van mogelijke ongevallen zijn te berekenen in een 
risicoanalyse. Met de risicoanalyse is voor elke willekeurige locatie langs een 
route van gevaarlijke stoffen (weg, binnenwater, spoor), het risico voor de 
omgeving te berekenen. Eenzelfde berekening kan worden gemaakt voor 
inrichtingen waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn (chemische installaties, 
vuurwerkfabrieken, LPG installaties, etc.). 
 
Externe veiligheid in relatie tot het plangebied 
Er is een analyse gemaakt van de externe veiligheid voor het plangebied. 
Voor de inventarisatie van de risicobronnen in en om het plangebied is de 
Risicokaart van de Provincie Noord-Brabant geraadpleegd. In bijgaande figuur 
is het plangebied globaal weergegeven met het rode vierkant. 
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In en rond het plangebied zijn geen risicovolle bedrijven, buisleidingen en 
hoogspanningslijnen aanwezig. Daarnaast vindt er geen transport van 
gevaarlijke stoffen plaats langs of nabij het plangebied.  
 
Concluderend kan gesteld worden dat er vanuit het aspect externe veiligheid 
geen belemmeringen zijn voor het bestemmingsplan. 
 

 
 

4.6 Bodem  

 
Algemeen 
Het is wettelijk geregeld (bouwverordening) dat bouw pas kan plaatsvinden 
als de bodem geschikt is (of geschikt is gemaakt) voor het beoogde doel. 
Daarom dient bij iedere nieuwbouwactiviteit de bodemkwaliteit door middel 
van onderzoek in beeld te worden gebracht. Het onderzoek mag niet meer 
dan vijf jaar oud zijn en moet een vastgestelde informatiekwaliteit bieden. 
Indien aan die voorwaarden niet kan worden voldaan, dient aanvullend 
onderzoek plaats te vinden. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de bodem 
niet geschikt is voor het beoogde doel, dient vóór aanvang van de 
bouwwerkzaamheden een bodemsanering te worden uitgevoerd om de bodem 
wel geschikt te maken, of dient de bouwaanvraag te worden geweigerd. In 
dat geval dient in de planologische regeling inzicht te worden gegeven op 
welke wijze de kosten voor bodemsanering zullen worden gedragen. 
 

Uitsnede van de provinciale risicokaart (Bron: Provincie Noord-Brabant) 



Gemeente Werkendam  NL.IMRO.0870.02BP1017NieuweRoef-VA01 
Bestemmingsplan De Nieuwe Roef Sleeuwijk   Vastgesteld d.d 29 maart 2011 
mRO b.v. / TOE / 84.04-6 / november 2010  

22

Bodem in relatie tot het plangebied 
Het perceel waarop de nieuwe gebouwen en voorzieningen van de paarden- 
en ponyclub zijn geprojecteerd zijn sinds jaar en dag in agrarisch gebruik. Op 
grond van dit gebruik mag de locatie als ‘onverdacht’ worden beschouwd. Bij 
onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet 
verontreinigd is. 
Verkennend bodemonderzoek, waarbij enkele bodemmonsters worden 
genomen, zal uit moeten wijzen of deze veronderstelling kan worden 
bevestigd en of de kwaliteit van de bodem de voorgestane inrichting niet in de 
weg staat. Het onderzoek zal worden uitgevoerd volgens de geldende NEN-
normen en/of richtlijnen.  
 
In april 2010 heeft het bodemonderzoek plaatsgevonden door Inventerra 
Milieuadviesbureau (Verkennend bodemonderzoek, De Nieuwe Roef, 
Sleeuwijk, 10-2046-R01NL).  
 
De bodem op de locatie bestaat uit matig fijn, zwak siltig en zwak humeus 
zand tot circa 1,2 m-mv. Ter plaatse van boring 107 verandert de bodem in 
zwak siltig, zwak humeuze klei tot 1,8 m-mv. Op 1,8 m-mv verandert de 
bodem in veen. Er zijn in het opgeboorde bodemmateriaal zintuigelijk geen 
bijzonderheden of afwijkingen waargenomen. Ook is er geen asbestverdacht 
plaatmateriaal waargenomen. De grondwaterstand bevond zich tijdens de 
veldwerkzaamheden op een diepte van gemiddeld 0,9 m-mv. 
 
Op basis van het onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 

 De zintuigelijk onverdachte boven- en ondergrond (0,0 – 1,5 m-mv) is 
niet verontreinigd met de onderzochte parameters; 

 Het grondwater op de locatie (pb 107) is licht verontreinigd met 
barium. Voor de overige onderzochte parameters zijn geen verhoogde 
concentraties gemeten. 

 
Omdat er zware metalen zijn die van nature voorkomen in de bodem als 
complexgebonden metaal, betekent dit dat barium gemeten kan worden in 
grondwater, zoals in deze situatie het geval is. In het bodemonderzoek dat is 
uitgevoerd in mei 2009 bleek er tevens een licht verhoogde concentratie voor 
barium in het grondwater aanwezig te zijn. Omdat zich in de directe omgeving 
van de onderzoekslocatie geen bedrijfsmatige activiteiten voordoen, kan 
geconcludeerd worden dat het hier niet gaat om een antropogene 
verontreiniging en dat de licht verhoogde concentratie voor barium in 
grondwater van nature voorkomt op deze locatie. Op basis van deze gegevens 
en de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek kan worden 
geconcludeerd dat de locatie voldoende is onderzocht. De resultaten van het 
onderzoek vormen geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling op 
deze locatie. 
 
Wel wordt opgemerkt dat indien er werkzaamheden plaatsvinden waarbij 
grond vrijkomt, deze grond niet zonder meer kan worden afgevoerd of elders 
kan worden toegepast. De regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop 
mogelijk van toepassing. 
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4.7 Water 
 
Algemeen 
Om waterbeheer en ruimtelijke ordening goed op elkaar af te stemmen is de 
watertoets ontwikkeld. Met deze watertoets moet duidelijkheid worden 
geboden over de randvoorwaarden die gelden voor ruimtelijke en/of 
stedenbouwkundige aanpassingen ten opzichte van het oppervlakte- en 
grondwater in het plangebied en omgeving. Zo dient bij de aanleg van nieuw 
verhard oppervlak o.a. inzicht geboden te worden hoe wordt omgegaan met 
de opvang van hemelwater. 
 
Het waterschap is primair verantwoordelijk voor de waterhuishouding in het 
plangebied. Onder de verantwoordelijkheden vallen onder andere beveiliging 
tegen hoog water, peilbeheer en aan- en afvoer van water. Daarnaast wordt 
geadviseerd hoe om te gaan met hemelwater. De gemeente heeft een 
zorgplicht voor de inzameling, transport en verwerking van stedelijk 
afvalwater en regenwater en voor de aanpak van grondwaterproblemen. 
 
In het algemeen zoekt het waterschap naar duurzame oplossingen. 
Uitgangspunt is dat het water zoveel mogelijk binnen een plangebied wordt 
vastgehouden en dat relatief schoonwater ook relatief schoon blijft. Daarbij 
geldt dat het regenwater, dat op verharde oppervlaktes valt en schoon 
genoeg is (zoals van gevels en daken), zoveel mogelijk wordt vastgehouden 
of wordt geborgen.  
 
Water in relatie tot het plangebied 
In het plangebied zelf zijn er geen watergangen aanwezig. Direct naast het 
plangebied zijn er wel een aantal watergangen aanwezig.  
 
Het waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor de waterhuishouding in 
het plangebied. Een nieuw fietspad ten behoeve van de bereikbaarheid van de 
ponyclub wordt tussen de weg en een sloot/greppel gerealiseerd. De sloot 
hoeft niet te worden gedempt, maar wordt versmald tot aan de locatie van de 
paardenclub. Dit wordt gecompenseerd door een sloot achter het 
Altenacollege te verbreden. Daardoor zullen er geen negatieve effecten 
optreden voor de waterberging. De Nieuwe Roef heeft de vigerende 
bestemming ‘Verkeer’, deze bestemming staat het toe om ten behoeve van 
het aanleggen van het fietspad de waterlopen te wijzigen. Omdat hier geen 
sprake is van een bestemmingswijziging zijn fietspad en watergang buiten het 
plangebied gehouden.  
 
Wat betreft toename van het verhard oppervlak in de vorm van ontsluiting en 
bebouwing hanteert het waterschap een norm van 1500 m2 voor het 
buitengebied. Aanleg boven de 1500m2 is er compensatieplichtig. De totale 
toename van verhard oppervlak in het plangebied is ca. 1500 m2. Omdat dit 
binnen de regels van het waterschap past, kan compensatie achterwege 
blijven. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de relevante aspecten voor de 
waterhuishouding in het plangebied. 
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Waterhuishoudkundige 
aspecten 

Relevant? Toelichting 

Veiligheid Nee 
In het plangebied liggen geen primaire waterkeringen, kades of gronden die 
behoren tot zomer- en/of winterbed van de grote rivieren.  

Wateroverlast 
 

Nee In het plangebied bevinden zich geen beekdalen en overstromingsvlaktes. In 
het plangebied is geen sprake van wateroverlast.  

Riolering Nee 

Het afvalwater van kantine en stalling wordt op een IBA (individueel systeem 
voor behandeling van afvalwater) aangesloten. 
Het hemelwater wordt op het oppervlaktewater in de directe omgeving 
afgekoppeld.  

Watervoorziening Nee 
Watervoorziening voor andere functies in en nabij het plangebied speelt geen 
rol. 

Overlast grondwater Nee 
In het plangebied is geen sprake van grondwateroverlast in de vorm van 
kwel. 

Oppervlaktewaterkwaliteit Ja 

In het plangebied zelf is geen oppervlaktewater aanwezig, in de directe 
omgeving wel. Dit is in het beheer bij het waterschap.  
Het hemelwater wordt op het oppervlaktewater afgekoppeld, het waterschap 
kan eisen stellen aan de kwaliteit van het hemelwater.  

Grondwaterkwaliteit Nee 

Het plangebied is niet gelegen in een waterwingebied, 
grondwaterbeschermingsgebied of 100-jaarsaandachtsgebied. Wel wordt 
zover als mogelijk het gebruik van zink, lood of andere uitlogende materialen 
vermeden om vervuiling van de bodem en grondwater te voorkomen. 

Volksgezondheid Nee 
In of nabij het plangebied bevinden zich geen riooloverstorten. In het 
plangebied bevinden zich en komen er geen functies die milieuhygiënische of 
verdrinkingsrisico’s met zich meebrengen. 

Verdroging/Kwel Nee 
Er is in het plangebied geen sprake van verdroging of kwel.  
De drainage wordt op 0,60 tot 0,80 m diepte aangelegd, dit niet noopt tot 
watercompensatie.  

Natte natuur Nee 
Het plangebied ligt niet nabij HEN en/of SED wateren. Rondom het 
plangebied is geen nat natuurgebied. 

Inrichting en Beheer Nee 
Het beheer van rioleringswerken nabij het plangebied is in handen van de 
gemeente. In het plangebied wordt niet voorzien in de herinrichting van 
watergangen. 

 
Oppervlaktewater kwaliteit 
Het hemelwater uit het plangebied wordt op het oppervlaktewater 
afgekoppeld, het waterschap kan eisen stellen aan de kwaliteit van het 
hemelwater. Het hemelwater van het verharde terrein (ca 1500m2) zal naar 
de bermen afstromen, voor dat deel is sprake van bermpassage. Het 
dakwater van stalling en kantine (max. 200m2 oppervlak) zal via een leiding 
op het oppervlaktewater worden geloosd. Omdat het een kleine hoeveelheid 
schoon hemelwater betreft en er geen uitlogende materialen gebruikt worden 
zal de directe lozing geen gevolgen hebben voor de oppervlaktewaterkwaliteit. 
 
Keur Waterschap 
Door de waterbeheerder, Waterschap Rivierenland, is de Keur vastgesteld. In 
de Keur is onder meer vastgelegd binnen welke zones bij waterkeringen en 
watergangen werkzaamheden vergunningplichtig zijn.  
De Keur maakt onderscheid tussen A-watergangen, B-watergangen en C-
watergangen, in volgorde van afnemend belang voor de waterhuishouding in 
een gebied. Langs A-watergangen geldt een keurzone van 5 meter (vanaf de 
inzet van de watergang) en voor B-watergangen geldt een keurzone van 1 
meter. Voor werken binnen de keurzone dient een watervergunning te worden 
aangevraagd.  
In de Legger Watergangen van het waterschap is weergegeven tot welke 
categorie de watergangen in een plangebied behoren.  
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Uit nevenstaande figuur kan 
worden opgemaakt dat het 
plangebied omringd wordt door 
watergangen. Ten west en 
zuidzijde zijn dit C-
watergangen, ten noordoosten 
een B-watergang en ten 
zuidoosten een klein stukje A-
watergang. 
 
Naar aanleiding van het 3.1.1 
overleg met het Waterschap is 
de plangrens aangepast. Het 
plangebied ligt nu volledig 
buiten de keur van de 
omgevende watergangen. Ten 

behoeve van de realisatie van het plan hoeft geen watervergunning te worden 
aangevraagd.  
 

4.8 Ecologie 
 
Bij het opstellen van ruimtelijke plannen is het noodzakelijk te onderzoeken in 
hoeverre de plannen ten koste gaan van de (aanwezige) flora en fauna.  
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de ‘toets in het kader van 
gebiedsbescherming’ en de ‘toets in het kader van soortenbescherming’. 
 
Toets in het kader van gebiedsbescherming 
De toets in het kader van gebiedsbescherming vindt zijn oorsprong in de 
Natuurbeschermingswet 1998 en draagt zorg voor de bescherming van 
natuurwaarden. De wet kent drie typen gebieden: 
 Natura 2000-gebieden (Vogel- en habitatrichtlijngebieden);  
 Beschermde natuurmonumenten; 
 Gebieden die de Minister van LNV aanwijst ter uitvoering van verdragen of 

andere internationale verplichtingen (met uitzondering van verplichtingen 
op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn). 

 
Plannen dan wel projecten in deze gebieden, maar ook daar buiten in verband 
met de zogenaamde externe werking, kunnen vergunningplichtig zijn. 
 
Gebiedsbescherming in relatie tot het plangebied 
Het plangebied valt niet onder de EHS of een Natura 2000-gebied, evenmin 
zijn er gebieden in de omgeving van het plangebied die hiertoe kunnen 
worden gerekend, of anderszins beschermd zijn.  
 
Toets in het kader van soortenbescherming 
De toets in het kader van soortenbescherming is met de wijziging van artikel 
75 van de Flora- en faunawet (1 juli 2002) wettelijk vastgelegd.  
Bij elk plan dat ingrijpt op standplaatsen van planten of verblijfplaatsen van 
dieren, dient getoetst te worden wat het effect is op beschermde soorten, die 
met name genoemd zijn in de Flora- en faunawet.  

Uitsnede Legger Watergangen 



Gemeente Werkendam  NL.IMRO.0870.02BP1017NieuweRoef-VA01 
Bestemmingsplan De Nieuwe Roef Sleeuwijk   Vastgesteld d.d 29 maart 2011 
mRO b.v. / TOE / 84.04-6 / november 2010  

26

In deze wet worden beschermde soorten in drie beschermingscategorieën 
ingedeeld: 
 
Categorie 1  algemene soorten waarvoor geen ontheffing aangevraagd hoeft te worden bij 

bestendig beheer of ruimtelijke ontwikkeling. Anders is wel ontheffing nodig 
voor verstoren of vernietigen en geldt altijd de zorgplicht (art.2).  

Categorie 2 soorten waarvoor ontheffing aangevraagd moet worden, behalve als er gewerkt 
wordt volgens een door de minister goedgekeurde gedragscode. Ontheffing kan 
worden verleend als de gunstige staat van instandhouding van de soort niet in 
gevaar komt. 

Categorie 3 zeldzame soorten, Habitatrichtlijnsoorten en Vogelrichtlijnsoorten (alle vogels). 
Altijd moet ontheffing aangevraagd worden. Ontheffing wordt alleen verleend 
als voldaan wordt aan alle volgende criteria: 
én - er sprake is van een in de wet genoemd belang  
én - er geen alternatieven zijn    
én - de ingreep geen afbreuk doet aan de gunstige staat van 
instandhouding van de soort  

 
Voor alle beschermde soorten geldt de zorgplicht (art. 2 Flora– en faunawet).  
 
Indien het voortbestaan op locatie van beschermde soorten planten of dieren 
uit categorie 2 en 3 door een ingreep negatief beïnvloed worden, is het 
daarnaast nodig ontheffing aan te vragen van verboden handelingen op grond 
van de Flora- en faunawet. Het bevoegd gezag hierin is het Ministerie van 
LNV. De afweging van het belang van rode lijstsoorten vindt plaats in het 
spoor van de ruimtelijke ordening.  
 
De Flora- en faunawet hoeft slechts in een bestemmingsplan te worden 
geïmplementeerd met het oog op de uitvoerbaarheid van het plan. Op basis 
van een globale beschrijving en beoordeling van de aanwezige waarden kan 
de waarschijnlijkheid van het verkrijgen van een ontheffing worden 
beoordeeld. Het is dus niet perse noodzakelijk dat al voor de vaststelling van 
een bestemmingsplan een ontheffing verkregen is. 
 
Soortenbescherming in relatie tot het plangebied 
Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een paarden- en ponyclub. 
De locatie waar deze paarden- en ponyclub gevestigd zal worden is 
momenteel een grasland voor agrarisch gebruik. Omdat het een nieuwe 
ontwikkeling in het buitengebied betreft zal in beeld moeten worden gebracht 
voor de vaststelling van het bestemmingsplan of beschermde soorten 
voorkomen.  
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Het plangebied is gelegen binnen de atlasblokken X:124-Y:423 en X:124-
Y:424. Uit inventarisatiegegevens van het Natuurloket (www.natuurloket.nl) 
blijkt dat een aantal beschermde soorten zijn aangetroffen. Voor slechts een 
deel van de soortgroepen zijn gegevens bekend. Om de exactere locatie en de 
soorten te kennen zal van de gegevens een nadere beschrijving moeten 
worden opgevraagd. Met behulp van deze gegevens kan worden bepaald 
welke soorten binnen het perceel zijn aangetroffen en/of kunnen worden 
verwacht. 
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De locatie voor de ponyclub is gelegen aan de rand van de bebouwde kom en 
is tot op heden in gebruik geweest als agrarische grond. Gelet op deze huidige 
situatie mag verwacht worden dat mogelijk alleen soorten van 
beschermingsniveau 1 in het plangebied voorkomen. 
Gelet op de ligging van de ontwikkelingslocaties is de verwachting dat er geen 
negatieve effecten op de gunstige staat van instandhouding van soorten 
zullen plaatsvinden. 
 
Gezien de aard van het terrein zullen natuurwaarden aangetroffen kunnen 
worden die samenhangen met het weidegebied, zoals nesten van weidevogels 
en soorten die aan water- en oeverbiotopen zijn gebonden (insecten, vissen, 
amfibieën en reptielen). Om die reden is het terrein in het voorjaar van 2010 
bezocht door een ter zake deskundige ecoloog. 
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Samenvatting Quickscan Natuur, Zoon buro voor ecologie, 2010 
 
Voorkomende soorten 
Op 6 mei 2010 is een veldbezoek afgelegd, waarbij alle begroeiing beoordeeld 
is. Het plangebied bestaat geheel uit standaard agrarisch grasland 
(kruidenrijke Beemdgras-Raaigrasweide. De omringende sloten en hun taluds 
zijn rijk aan soorten van water, moeras en grasland.  
Soorten van water: Grote waterweegbree, Kikkerbeet, Grote egelskop, 
Schedefonteinkruid. Soorten van moeras: Scherpe zegge, Grote lisdodde, 
Smalle lisdodde, Zeegroene rus, Pitrus, Kattenstaart, Oeverzegge, Hop, 
Bosbies, Echte valeriaan, Koninginnekruid. Soorten van grasland: 
Veldlathyrus, Speenkruid, Krulzuring  
Er zijn geen weidevogels op het plan-perceel aanwezig. 
 
Het heemparkje bij de school is soortenrijk grasland, met moeras en poel. 
Ook zijn hier veel boomsoorten aangeplant. Het heempark is omgeven door 
een haag en een rij knotwilgen langs de sloot. In het heemparkje broedt een 
Zwartkop en een Winterkoning.  
 
Verwachting voor beschermde soorten 
Er worden geen beschermde soorten in en rond het plangebied verwacht, 
waarop het plan effect zou kunnen hebben. 
 
Gevolgen van het plan voor de natuurwaarden 
Het plan heeft geen gevolgen voor de aanwezige natuurwaarden van de 
sloten of van het heemparkje. 
 
Omdat in het plangebied geen beschermde soorten voorkomen hoeft geen 
ontheffing van de Flora en Faunawet te worden aangevraagd.  
 
 
Zorgplicht 
De algemene zorgplicht die voortvloeit uit artikel 2 van de Flora- en faunawet 
blijft te allen tijde van kracht. Dit artikel schrijft voor dat iedereen de 
algemene zorgplicht voor de in wild levende planten en dieren in acht moet 
nemen. 
Dit houdt in dat handelingen die niet noodzakelijk verband houden met het 
beoogde doel, maar nadelig zijn voor de flora en fauna achterwege moeten 
blijven.  
 
Daartoe kunnen concreet volgende maatregelen worden getroffen: 
 werkzaamheden die verstorende effecten kunnen hebben zullen buiten de 

broed- en kraamperioden van voorkomende soorten worden uitgevoerd;  
 voor aanvang van de werkzaamheden (vergraven, bouwrijp maken) zal 

een deskundig ecoloog het terrein doorzoeken op rust- en verblijfplaatsen 
en aanwezige dieren; 

 aanwezige dieren zullen in de gelegenheid worden gesteld een veilig 
heenkomen te zoeken. Indien nodig zullen ze worden gevangen en 
worden overgebracht naar een geschikte locatie in de directe omgeving.  
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4.9 Archeologie en Cultuurhistorie 

 
Algemeen 
Nederland heeft als lid van de Raad van Europa het Verdrag van Valletta 
(Malta, 1992) ondertekend. Dit verdrag heeft als doel het Europese 
archeologische erfgoed veilig te stellen. Eén van de verdragsverplichtingen 
voor de Nederlandse overheid is dat zij moet streven naar afstemming en 
overeenstemming tussen de onderscheiden behoeften van de archeologie en 
de ruimtelijke ordening, door er op toe te zien dat archeologen worden 
betrokken bij het planningsbeleid ten einde te komen tot evenwichtige 
strategieën voor de bescherming, het behoud en het beter tot hun recht doen 
komen van plaatsen van archeologisch belang. De Nederlandse overheid dient 
waarborgen te creëren dat archeologen, stedenbouwkundigen en planologen 
stelselmatig met elkaar overleggen ten einde te komen tot wijziging van 
ontwikkelingsplannen die het archeologische erfgoed zouden kunnen 
aantasten. Daartoe zou bij de voorbereiding van bestemmingsplannen meer 
aandacht moeten worden besteed aan de (mogelijke) aanwezigheid van 
archeologische waarden en bij de aanwezigheid van archeologische waarden 
zouden beschermende regelingen in het plan moeten worden opgenomen. 
Daarbij dient volgens het Verdrag het uitgangspunt te zijn dat ‘de 
bodemverstoorder betaalt’.  
 
In 2007 is als uitwerking van het Verdrag van Valetta de Wet op de 
Archeologische Monumentenzorg (Wamz) in werking getreden. Doel van deze 
wet is de bescherming van de aanwezige en de te verwachten archeologische 
waarden door het reguleren van bodemverstorende activiteiten. De Wamz 
gaat uit van het zo vroeg mogelijk betrekken van de archeologische waarden 
in het ruimtelijke ordeningsproces. Bij de vaststelling van een 
bestemmingsplan en bij de bestemming van de in het plan begrepen gronden 
moet dan ook rekening worden gehouden met de in de grond aanwezige dan 
wel te verwachten archeologische waarden. 
 
Daarom is het voor het opstellen van een bestemmingsplan noodzakelijk te 
onderzoeken in hoeverre in betreffende gronden archeologische waarden 
aanwezig kunnen zijn. Gebieden waar waarden aanwezig zijn, kunnen middels 
een dubbelbestemming voor archeologie door het bestemmingsplan worden 
beschermd. Voorafgaand aan werkzaamheden waarbij bodemingrepen 
plaatsvinden, dient dan in bepaalde gevallen nader archeologisch onderzoek 
te worden uitgevoerd. 
 
 
Archeologie in plangebied 
Op de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant is te 
zien dat het plangebied geen archeologische verwachtingswaarde heeft. Het is 
dan ook niet nodig om voor de beoogde ontwikkeling een archeologisch 
onderzoek te doen.  
 
Cultuurhistorie in plangebied 
Volgens de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant is 
de planlocatie gelegen binnen het schootsveld van het voormalige Fort Altena 
(blauwe lijn op de kaartuitsnede). Fort Altena maakt deel uit van de Nieuwe 
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Hollandse Waterlinie. De Hollandse Waterlinie is door het rijk aangewezen als 
Nationaal landschap. 

 
Schootsvelden zijn de terreinen rond een fort, vesting, of delen daarvan, die 
effectief met wapens kunnen worden bestreken en derhalve moeten worden 
vrijgehouden van (permanente) bebouwing. Op de kaart zijn alleen de 
schootsvelden weergegeven die nog in zeer hoge mate vrij zijn van 
(permanente) bebouwing. 
 
Op de kaart is duidelijk zichtbaar dat het Schootsveld rond Fort Altena een 
zeer ruime contour kent. Daarbinnen is reeds de nodige bebouwing van de 
kern Sleeuwijk aanwezig en is ook het bosgebiedje de Zevenbansche Boezem 
aanwezig. Door de aanwezigheid van het bosgebied is er in de huidige situatie 
geen sprake meer van een landschappelijk vrij schootsveld. De zeer beperkte 
bebouwing ten behoeve van de paarden- en ponyclub valt weg achter de 
bomen van de Zevenbansche Boezem en sluit aan op de bestaande 
bebouwing van de kern Sleeuwijk. De beoogde stallen/kleine kantine 
bevinden zich op een afstand van ca. 900 meter van Fort Altena en zijn 
gelegen buiten de hoofdweerstandslijn (de beschermingslinie ten zuiden van 
het fort). Bovendien zijn ze van een zeer beperkte omvang (max. 4,10 meter 
hoog en max. 200 m2).  
Voor zover er nog een vrij schootsveld aanwezig is wordt dan niet aangetast 
door de beoogde bebouwing van de paarden- en ponyclub.  
Wat betreft materiaalgebruik wordt in schootsvelden, als er dan toch gebouwd 
wordt, de voorkeur gegeven aan houten boven stenen opstallen.  
 
 

 

Uitsnede cultuurhistorische waardenkaart (Bron: Provincie Noord-Brabant) 
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5. PLANBESCHRIJVING 
 
In dit hoofdstuk wordt de beoogde toekomstige situatie van het plangebied 
uiteengezet. Daarnaast zal er een toelichting worden gegeven op het plan.  

5.1  Beoogde situatie 
 
Het beleid in het Uitwerkingsplan Land van Heusden en Altena en de 
Structuurvisie plus Land van Heusden en Altena (zie paragraaf 3.2 en 3.3) is 
erop gericht dat stedelijke ontwikkelingen binnen de compacte dorpskern 
gesitueerd worden. Om dat dit niet alle gevallen mogelijk is, is in het 
Uitwerkingsplan een zogenaamd ‘transformatiegebied’ voor stedelijke 
ontwikkelingen aangewezen. In deze zone is de ontwikkeling van het nieuwe 
winkelcentrum met woningen en een woonzorgcomplex geprojecteerd. Om dit 
mogelijk te maken moeten de Merweruiters echter worden verplaatst. De 
paarden- en ponyclub is een kleinschalige dorpsrandfunctie met zeer beperkte 
bebouwing die ook in het landelijke gebied past.  
 
Onderhavig bestemmingsplan voorziet in het vestigen van een paarden- en 
ponyclub. Op de locatie zal een aantal stallen en een kantine worden 
gerealiseerd. Daarnaast zal er een aantal paardenbakken worden gevestigd 
op het perceel. De paarden- en ponyclub de Merweruiters zal in haar eigen 
parkeervoorziening voorzien op het terrein.  
 

5.2  Alternatieven onderzoek 

 
Ten behoeve van de hervestiging van de paarden- en ponyvereniging buiten 
de kom van Sleeuwijk is een alternatieven onderzoek uitgevoerd. De reden 
voor uitplaatsing is dat binnen de kom geen geschikte locatie voorhanden is 
en een locatie in het buitengebied om een goede ruimtelijke afweging vraagt.  
 
De paarden- en ponyclub heeft aan de Eikenlaan de beschikking over een 
terrein met diverse springbakken en uitloopweiden. Daarnaast beschikt ze 
eveneens aan de Eikenlaan over een tweede locatie waarop een stalruimte 
met paardenboxen en een kleine uitloopweide.  
Eerstgenoemde locatie raakt de vereniging kwijt vanwege de ontwikkeling van 
een nieuw winkel/woongebied. De tweede locatie is in beeld als nieuwe 
bouwlocatie voor de stichting SOVAK. Deze stichting exploiteert op 
aangrenzend terrein een woonvoorziening voor geestelijke gehandicapten 
personen en wil uitbreiden. 
 
Bij voorkeur wordt een oplossing gevonden waarbij geen sprake meer is van 
meerdere locaties en aan de rand van het dorp. De club heeft een terrein 
nodig waarop een grote paardenbak, een stalruimte met ca. 6 boxen 
(bebouwd opp. ca. 80m2), kleine kantine/schuilruimte van ca. 20 m2, 
beperkte parkeerruimte, aansluitend weiland van enkele ha. voor uitloop 
paarden.  
 
Aan de locatie stelt de gemeente de volgende randvoorwaarden:  
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1. Goede bereikbaarheid. Met name ook voor fietsers en voetgangers 
vanuit het dorp. De vereniging telt nl. veel jeugdleden.  

2. Grond bij voorkeur gemeentelijk eigendom. Verwerving van derden is  
(te) kostbaar en tijdrovend.  

3. Bij terrein moet aansluitend weiland liggen.  
4. Grondslag moet geschikt zijn voor gebruik paardenvereniging.  
5. Ruimtelijke inpassing: de mate waarin het plan van de Merweruiters 

vanuit ruimtelijk perspectief passend wordt beoordeeld.  
6. In verband met de mestopslag dient de locatie op voldoende afstand 

van geurgevoelige objecten te worden gesitueerd. 
 
Volgende locaties zijn bezien: 

A. 
Locatie westelijk van de kern in de zone tussen A-27 en de Transvaal. 
Structuurvisie: zoekruimte integratie stad/land.  
Vigerende bestemming: plan buitengebied/agrarisch 
 
Scoretabel: 
Locatie A bereikbaarheid eigendom weiland  grondslag ruimtelijke 

inp.   
milieu 

Goed  X*    X*  
Matig X*  X X X* X* 
Slecht  X    X* 
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* Locatie A is een ruim zoekgebied. Op het moment dat een eventuele locatie 
dichterbij de bestaande woonbebouwing wordt gekozen, is de bereikbaarheid 
goed, maar scoort de locatie op het gebied van milieu slecht. In het geval een 
plek verder van de woonbebouwing wordt gekozen, scoort de plek op het 
gebied van bereikbaarheid slechter en is ook de ruimtelijke inpassing slechter 
omdat er sprake is van een incident in het landschap 
 
B. 
Locatie ten zuiden van de kern, langs het Zandpad zuidelijk van 
bedrijfsterrein de Hoogjes.  
Structuurvisie: Buitengebied  
Vigerende bestemming: plan buitengebied/agrarisch    
 
Scoretabel: 
Locatie 
B 

bereikbaarheid eigendom weiland grondslag ruimtelijke 
inp. 

milieu 

Goed       X 
Matig X  X X X  
Slecht  X     
 
 
C.  
Locatie zuidelijk van bomenlaantje tussen Eikenlaan en Transvaal. 
Structuurvisie: zoekruimte stedelijke ontwikkeling.  
Vigerende bestemming: plan buitengebied/agrarisch.  
 
Scoretabel: 
Locatie 
C 

bereikbaarheid eigendom weiland grondslag ruimtelijke 
inp. 

milieu 

Goed  X     X  
Matig   X    
Slecht  X  X  X 
 
 
D. 
Locatie in gebied zuidelijk van het Altenacollege en omsloten door de Nieuwe 
Roef. 
Structuurvisie: Buitengebied. 
Vigerende bestemming: agrarisch met landschappelijk cultuurhistorische 
waarden en of abiotisch waarden (alca). 
 
Scoretabel: 
Locatie 
D 

bereikbaarheid eigendom weiland grondslag ruimtelijke 
inp. 

milieu 

Goed  X X X   X X 
Matig    X   
Slecht       
 
 
De locaties A en B zijn ook in beeld als mogelijke nieuwe locatie voor de 
sportvelden in Sleeuwijk die nu aan de Roef liggen en verplaatst moeten 
worden. 
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Wanneer in die zoekgebieden nu een locatie voor de paardenclub wordt 
bepaald, wordt hiermee wellicht de ontwikkeling van de sportvelden 
belemmerd. 
Locatie D is in ieder geval niet als zoekgebied voor de sportvelden in beeld 
omdat deze plek daar gewoonweg te klein voor is. 
 
Gelet op het voorgaande, heeft locatie D aan de rand van het dorp op een 
goede en veilig bereikbare locatie met inachtneming van de milieueisen de 
voorkeur voor realisering van de voorzieningen van de paardenclub. 
 
Tot slot nogmaals ter onderstreping van het belang van de verplaatsing van 
de paardenclub op korte termijn: Het plan staat niet op zich, maar maakt 
onderdeel uit van de verplaatsing van het winkelcentrum de Es en de 
realisering van een woonzorgcombinatie in Sleeuwijk naar de locatie waar nu 
de paardenclub gevestigd is.  
Dit project is van cruciaal belang waar het de leefbaarheid van de kern 
Sleeuwijk betreft. De verplaatsing van de paardenclub heeft hier van meet af 
aan deel van uitgemaakt. De nieuwe locatie aan de Roef heeft de instemming 
van de paardenclub en is de meest geschikte plek in het alternatieven-
onderzoek. 
  

5.3 Stedenbouwkundig plan 
 
Onderstaande schets geeft een indicatief beeld van de situering van de 
gebouwen (oranje).  
 
Rondom de gebouwen zal het terrein worden verhard, tevens ten behoeve 
van het parkeerterrein.  
De bebouwing zal bestaan uit een paardenstalling en een kantine, samen ca. 
120 m2. Ten behoeve van deze gebouwen is een bouwvlak op de plankaart 
aangegeven. De gebouwen zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan.  
Daarnaast zullen ook voorzieningen buiten het bouwvlak worden 
opgericht/aangelegd zoals een longeercirkel en enkele paddocks. Ten behoeve 
van de mestcontainer is in de regels van dit bestemmingsplan voorgeschreven 
dat deze niet binnen 100 meter van het Altena College mag worden opgericht, 
de mestcontainer zal binnen het bouwvlak worden geplaatst.  
 
De bestaande sloten rondom het plangebied worden deels versmald, ten 
behoeve van het aan te leggen fietspad, en deels verbreed om deze 
versmalling te compenseren. 
 
Omdat het een open agrarisch gebied betreft is sprake van slechts een 
beperkte omvang van de bebouwing (maximaal 200 m2) en beperkte 
inpassing met beplantingen. Het ruimtelijke beeld zal in hoofdzaak worden 
bepaald door kleinere voorzieningen zoals de paddocks e.d.  
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Inrichting perceel ponyclub 
 

5.4 Landschappelijke inpassing 

 
De landschappelijke inpassing van het plan wordt tot een minimum beperkt in 
die zin dat wordt aangesloten bij de huidige en gewenste landschappelijke 
openheid. In paragraaf 4.9 is uiteengezet wat de cultuurhistorische waarden 
van het plangebied en omgeving zijn. Gebied kenmerkt zich voornamelijk 
door landschappelijke openheid en het ontbreken van (stenen) bebouwing.  
Er is geen beplanting aanwezig ten noorden van de Roef.  
 
Het aanbrengen van beplanting zou een verstoring van deze karakteristiek 
zijn en daarom is de aanleg van beplanting tot een minimum beperkt.  
Ook de omvang van de bebouwing (stal en kantine) is tot een minimum 
beperkt, dit is tevens vastgelegd in de planregels. Voor de gebouwen zijn 
passende materialen voorgeschreven. Over deze inpassing is overleg gevoerd 
met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, deze kan met de beoogde 
inrichting instemmen.  
 

5.5 Verkeer 
 
De locatie zal worden ontsloten op de Nieuwe Roef, een bestaande rondweg 
met voldoende capaciteit voor het bestaande en toekomstige verkeer. De 
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verkeersaantrekkende werking van de paarden- en ponyclub is zeer beperkt. 
Het gaat om een kleinschalige functie. De ontsluiting zelf blijft vrij van 
bebouwing en beplanting zodat een goed zicht op de weg is gewaarborgd.  
Ten behoeve van het langzaam verkeer, hoofdzakelijk fietsende jeugd, wordt 
een fietspad aangelegd tot aan het terrein van de paardenclub.  
Daarmee zijn een aansluiting op bestaande infrastructuur en een goede 
bereikbaarheid en ontsluiting van het project gewaarborgd.  
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6. JURIDISCHE ASPECTEN 
 

6.1 Algemeen 
 
Bij het opstellen van dit bestemmingsplan is gebruik gemaakt van de notitie 
“Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008” (SVBP2008), bindende 
afspraken met betrekking tot de opbouw en de presentatie van het 
bestemmingsplan (digitaal en analoog)” van het Ministerie van VROM en “Op 
de digitale leest”, standaard aanbevelingen voor de kaart en de planregels 
van het digitaal uitwisselbare bestemmingsplan, een uitgave van het 
Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. 
De SVBP2008 is een landelijke standaard en opvolger van de SVBP2006, en is 
op 1 januari 2010 verplicht geworden. De basis is gelegd in de nieuwe Wro, 
die op 1 juli 2008 in werking is getreden. In de Wro is de verplichting 
opgenomen dat voor het maken, beschikbaar stellen en gebruiken van digitale 
plannen de RO standaarden en regels 2008 van toepassing zijn. De 
standaarden zijn wettelijk verankerd door middel van een Ministeriële regeling 
als uitvoeringsregeling van het Besluit ruimtelijke ordening. 
 

6.2 Analoge verbeelding 

 
Voor de ondergrond van de verbeelding is gebruik gemaakt van de 
Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN, 2008), waar nodig aangevuld 
met de kadastrale kaart en gegevens aan de hand van luchtfoto’s. 
Straatnamen en huisnummers zijn op de kaart weergegeven. De kaart is op 
een schaal van 1:1000 geplot. De kaart is opgesteld conform het SVBP 2008. 
 
In de legenda op de plankaart is de versie van het bestemmingsplan vermeld 
(voorontwerp/ontwerp/vastgesteld). Verder staat de noordpijl in de legenda 
aangegeven. 
Het bestemmingsplan “De Nieuwe Roef” is een ontwikkelingsgericht plan.  
 

6.3 Planregels 

 
Voor de planregels is de gestandaardiseerde opbouw uit de Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008 gebruikt.  
In de planregels is een standaard hoofdstukindeling aangehouden die begint 
met inleidende regels (begrippen en wijze van meten), vervolgens met de 
bestemmingsregels, de algemene regels (de regels die voor alle 
bestemmingen gelden) en de overgangs- en slotregels. Daarbij staan de 
verschillende bestemmingen op alfabetische volgorde. 
 
Ook de regels van een bestemming kennen een standaardopbouw en worden 
als volgt benoemd:  

- bestemmingsomschrijving; 
- bouwregels; 
- nadere eisen; 
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- afwijken van de bouwregels; 
- specifieke gebruiksregels; 
- afwijken van de gebruiksregels; 
- omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden; 
- wijzigingsbevoegdheid. 

 
Opgemerkt wordt dat een bestemmingsregel niet altijd alle elementen bevat, 
dit verschilt per bestemming.  
 

6.4 Artikelgewijze toelichting 
 
Artikel 1 en 2 Begrippen en wijze van meten 
In de standaardregels zijn de begripsomschrijvingen en de wijzen van meten 
opgenomen zoals deze verplicht zijn voorgeschreven door SVBP 2008. 
 
Artikel 3 Sport 
Op de gronden die zijn aangewezen voor de bestemming ‘Sport’ zijn bestemd 
voor een manege, paardenbakken, mestcontainers en de daarbij behorende 
wegen, paden, parkeervoorzieningen,  groenvoorzieningen en water. 
Daarnaast is een aanduiding ‘cultuurhistorische waarden’ opgenomen, deze 
aanduiding is van toepassing op het vrije schootsveld van een nabijgelegen 
fort.  
Gebouwen kunnen slechts middels afwijking, onder voorwaarden, worden 
vergund. De stallen en de mestcontainers moeten binnen het bouwvlak 
gesitueerd worden op afstand van het Altena College. Dit om eventuele 
stankoverlast voor het Altena College te voorkomen. 
 
Artikel 4 Anti-dubbeltelregel 
In het Besluit ruimtelijke ordening is hiervoor een standaard bepaling 
opgenomen. Het Bro verplicht om deze bepaling in het bestemmingsplan op 
te nemen.  
 
Artikel 5 Algemene gebruiksregels 
In de planregels zijn algemene gebruiksregels opgenomen in artikel 5, welke 
gelden in aanvulling op de algemene regel die in artikel 2.1 lid onder c van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is opgenomen.  
 
Artikel 6 Algemene afwijkingsregels 
Ook voor de afwijkingsregels geldt dat in artikel 6 van de planregels algemene 
afwijkingsregels zijn opgenomen en dat in de bestemming Sport specifieke 
afwijkingsregels (van de bebouwingsregels) zijn opgenomen. 
 
Artikel 7 Overgangsrecht 
Deze overgangsregels zijn overgenomen uit het Besluit ruimtelijke ordening. 
De grootste verandering ten opzichte van de tot voor kort gebruikelijke 
overgangsregels is dat de peildatum voor bouwen en gebruik, gelijk is 
getrokken. Ook voor het bouwen is nu de datum van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan beslissend. Dat was voorheen de datum van de 
terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. De wetgever heeft met 
die gelijkschakeling beoogd eenduidigheid te scheppen. 
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Bij het tenietgaan van bouwwerken die onder het overgangsrecht vallen 
bestaat de mogelijkheid om terug te bouwen. Onder een calamiteit wordt hier 
verstaan: een verwoesting door een onvermijdelijk, eenmalig, buiten schuld 
van de indiener van de bouwaanvraag veroorzaakt onheil. 
 
Artikel 8 Slotregel 
Hier is bepaald hoe de regels van dit bestemmingsplan kunnen worden 
aangehaald. 
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7. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 
 
 
Voorliggend bestemmingsplan ‘De Nieuwe Roef’ beoogt het realiseren van een 
paarden- en ponyclub in het buitengebied van Sleeuwijk in de gemeente 
Werkendam.  
 
De kosten ten behoeve van de vestiging van de paarden- en ponyclub zullen 
geheel worden gefinancierd uit de exploitatie van de ontwikkeling van het 
centrumplan Transvaal / Eikenlaan.  
Het kostenverhaal voor deze ontwikkeling is in de grondexploitatie van dat 
project zeker gesteld.  



Gemeente Werkendam  NL.IMRO.0870.02BP1017NieuweRoef-VA01 
Bestemmingsplan De Nieuwe Roef Sleeuwijk   Vastgesteld d.d 29 maart 2011 
mRO b.v. / TOE / 84.04-6 / november 2010  

44



Gemeente Werkendam  NL.IMRO.0870.02BP1017NieuweRoef-VA01 
Bestemmingsplan De Nieuwe Roef Sleeuwijk   Vastgesteld d.d 29 maart 2011 
mRO b.v. / TOE / 84.04-6 / november 2010  

45

8. MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID 
 

8.1 Vooroverleg ex art. 3.1.1 Bro  
 
In het kader van artikel 3.1.1 Bro  is vooroverleg gevoerd over het 
voorontwerpbestemmingsplan met de gebruikelijke overlegpartners in het 
kader van de ruimtelijke ordening, waaronder het Waterschap Rivierenland, 
Inspectie VROM,  de provincie Noord-Brabant, Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. De Inspectie VROM heeft laten weten geen opmerkingen op het plan 
te hebben.  
 
Van de provincie Noord-Brabant en van het Waterschap Rivierenland zijn 
schriftelijke reacties ontvangen, deze zijn in het navolgende samengevat en 
beantwoord. 
 
Waterschap Rivierenland 
Het waterschap laat weten dat de aandachtspunten van het waterschap 
voldoende in de planvorming zijn meegenomen en dat het in beginsel positief 
staat tegenover de voorgenomen ontwikkeling. De ontwikkeling is niet 
gelegen in de keurzone van de waterkering, ook leidt de ontwikkeling niet tot 
een zodanige toename van verhard oppervlak dat compensatie nodig is.  
Wel wordt verzocht de toelichting op volgende punten aan te passen: 
 
 In de waterparagraaf ontbreekt een tekening waar bij de keurzonering 

van de watergangen staat aangegeven.  
 De ontwikkeling grenst aan de zuidwest- en noordwestkant aan een C-

watergang, aan de noordoostkant aan een B-watergang en aan de 
zuidoostkant voor een deel aan een A-watergang. Door deze gegevens 
op kaart aan te geven en tevens de demping en verbreding hierop te 
vermelden is duidelijk welke veranderingen aan het watersysteem zullen 
gaan plaatsvinden.  
Verzocht wordt rekening te houden met de keurzonering van de A- en 
B-watergang en met de ontwikkeling buiten deze zonering te blijven.  
Bij wijzigingen aan het profiel en de insteek van de watergang wijzigt 
ook de grens van de keurzonering. De keurzone bedraagt voor B-
watergangen 1 meter en voor A-watergangen 5 meter. 

 Verzocht wordt in de waterparagraaf aan te geven hoeveel verharding 
wordt gerealiseerd; 

 Verzocht wordt aandacht te besteden aan mogelijke kwaliteitsaspecten 
op het (grond- en oppervlakte) water, bijvoorbeeld dat er geen uit- 
en/of afspoeling plaatsvindt met negatieve gevolgen. 

 
Tot slot wordt opgemerkt dat voor de uitvoering van het plan een 
watervergunning van het waterschap vereist is waarin nadere technische 
eisen aan het plan kunnen worden gesteld. Verzocht wordt hiertoe met het 
waterschap contact op te nemen. 
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Reactie gemeente: 
De waterparagraaf zal op de genoemde punten, voor zover mogelijk, worden 
aangevuld. 
De plangrens wordt dusdanig aangepast dat het plangebied compleet buiten 
de keurzones van het waterschap komt te liggen. Omdat ter realisatie van het 
plan (de aanleg van de paarden- en ponyclub) geen werkzaamheden aan de 
watergangen worden verricht hoeft ook geen watervergunning in het kader 
van de Keur te worden aangevraagd.  
 
Wat betreft de aanleg van het fietspad en de veranderingen aan de 
watergangen moet opgemerkt worden dat deze buiten het plangebied vallen 
en dan ook niet in het kader van dit plan in kaart hoeven te worden gebracht.  
 
Provincie Noord-Brabant 
De provincie kan op hoofdlijnen instemmen met de situering van de ponyclub 
op de beoogde locatie in de kernrandzone.  
Daarentegen is de provincie van mening dat het plan niet voldoet aan artikel 
3.8.8. van het ontwerp van fase 2 van de Verordening Ruimte (VR2). In dit 
artikel is opgenomen dat de toelichting van het plan een verantwoording moet 
bevatten waaruit blijkt dat de ontwikkeling bijdraagt aan het behoud en de 
bevordering van de ruimtelijke kwaliteit zoals bedoeld in artikelen 1.2.1 en 
1.2.2. van de VR2. Met name biedt het plan nog geen inzicht op welke wijze 
invulling wordt gegeven aan de landschapsinvesteringsregel.  
Verzocht wordt het plan op dit onderdeel aan te passen. 
 
Reactie gemeente: 
Na nader overleg met de provincie is gebleken dat de investeringsregel buiten 
beschouwing kan worden gelaten. De regel is nog niet definitief en is in ieder 
geval niet van toepassing is op plannen die vóór 1 januari 2011 in ontwerp ter 
inzage komen. Bovendien is de regel slechts van toepassing op stedelijke 
ontwikkeling, waarvan in dit geval geen sprake is. 
Blijft over het punt van de landschappelijke inpassing: in de toelichting is dit 
punt verduidelijkt.  
 

8.2 Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 
 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Nieuwe Roef’ heeft vanaf  
3 december 2010 tot 14 januari 2011 ter inzage gelegen. In deze periode 
stond voor een ieder de mogelijkheid open om hun zienswijze over het 
ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken. Hierop zijn 
geen zienswijzen binnengekomen. Dit betekent dat het bestemmingsplan ‘De 
Nieuwe Roef’ op 29 maart 2011 ongewijzigd is vastgesteld. 
 

 
 


