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1. Inleiding 
 
 
1.1. Algemeen 
 
Initiatiefnemer G. Laaij is voornemens om het agrarisch bouwvlak, gelegen aan de Kooikamp 5a een 
nieuwe functie te geven. Het bouwvlak kan thans geen economische agrarische functie meer 
vervullen. 
 
Doel van het plan 
Doel is om door middel van het toekennen van een nieuwe functie aan dit perceel ervoor te zorgen dat 
de oude bebouwing wordt gesaneerd, zodat een kwaliteitsimpuls aan het Werkendamse buitengebied 
wordt gegeven. Het initiatief is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Het doel van het plan is 
het verschaffen van een juridisch planologische basis voor dit plan. In paragraaf 5.1. wordt hier nader 
op ingegaan.  
 
Plan 
De bedoeling is om de twee bestaande schuren, welke gebruikt zijn voor de varkenshouderij en die 
een oppervlakte hebben van 1.550 m

2
 te vervangen door één grote schuur, met een lengte van 48,5 

m en een breedte van 21,02 m, een goothoogte van 5,00 m en een bouwhoogte van 8,37 m. 
Het voorste deel van de schuur zal worden gebruikt voor de stalling en reparatie van uitsluitend de 
eigen auto’s en oldtimers. Het achterste deel zal worden gebruikt als opslag- en stallingsruimte in de 
vorm van een selfstorage. In de selfstorage worden inpandig boxen aangebracht van ca 2 m

2
 tot ca 30 

m
2
 voor de opslag van huisraad en andere goederen. Opslag van milieubelastende activiteiten of 

goederen/zaken is niet toegestaan. Tevens voorziet het plan in een landschappelijke inpassing. 
Verwezen wordt naar hoofdstuk 5. 
 
 
1.2. Ligging en begrenzing plangebied 
 

 

De projectlocatie ligt in het noordelijk 
deel van de gemeente Werkendam, in 
het buitengebied tussen de kernen 
Sleeuwijk en Werkendam. Ten westen 
van de projectlocatie ligt het 
glastuinbouwgebied Kooikamp, ten 
oosten van de projectlocatie ligt de A27. 
Op de foto is de A27 te zien. 
De begrenzing bestaat aan de west-, 
noord- en oostkant uit de kavelsloot, aan 
de zuidkant uit het weiland tussen de 
bedrijfswoning en de nu aanwezige 
gebouwen. 

 
 
1.3. Vigerende bestemmingsplan 
 
Het geldende bestemmingsplan is Bestemmingsplan Buitengebied Werkendam. Op 19 juni 2007 heeft 
de gemeenteraad dit bestemmingsplan vastgesteld. Bij besluit van 19 februari 2008 heeft het college 

van gedeputeerde staten van Noord-Brabant het plan gedeeltelijk 
goedgekeurd. Bij uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.  
 
Ingevolge het geldende bestemmingsplan rust op dit perceel de 
bestemming AB, Agrarische bedrijfsdoeleinden, alsmede de aanduiding 
“niet-grondgebonden bedrijf (ng). De aanduiding “1BW` betekent dat er 
een bedrijfswoning is toegestaan. 
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Op deze gronden is de uitoefening van een zowel een grondgebonden als een niet-grondgebonden 
agrarisch bedrijf toegestaan. Het bouwplan is hiermee in strijd. 
 
Vanaf 17 juni 2014 heeft het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied tervisie gelegen. Op het ontwerp 
bestemmingsplan wordt ingegaan in par. 3.4. 
 
 
1.4. Leeswijzer 
 
De Ruimtelijke onderbouwing “Kooikamp 5a” bestaat uit de volgende hoofdstukken; 
 
Hoofdstuk 1 Inleiding. 
Hoofdstuk 2 Beschrijving van de bestaande situatie.  
Hoofdstuk 3 Beleidskader. 
Hoofdstuk 4 Randvoorwaarden. 
Hoofdstuk 5 Planbeschrijving. 
Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid. 
Hoofdstuk 7 Resultaten van inspraak en overleg. 
 
 
Voor het opstellen van dit bestemmingsplan zijn een aantal onderzoeken verricht en zijn een aantal 
rapporten geschreven. Deze overige rapporten maken als bijlagen onderdeel uit van dit 
bestemmingsplan, en worden gelijktijdig met het plan terinzage gelegd. 
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2. Beschrijving van de bestaande situatie 
 
 
2.1. Gebiedsbeschrijving 
 
Ten westen van de projectlocatie ligt het glastuinbouwgebied aan de Kooikamp. Dit 
glastuinbouwgebied is visueel in enige mate van de Kooikamp afgeschermd door de zone met 
woningen en bijbehorende tuinen. De Kooikamp fungeert als afvoerroute voor het (zware) verkeer van 
en naar het glastuinbouwgebied. 
 

 

Ten noorden ligt de ontsluitingsweg van 
het glastuinbouwgebied, de Staleenden. 
Ten noorden van de Staleenden bevindt 
zich het bebouwingslint van het 
Kerkeinde, waarlangs zich veel 
historische boerderijen bevinden. Vanaf 
de projectlocatie is er echter geen 
zichtrelatie met deze bebouwing. Een 
verdere beschrijving van de 
landschappelijke kenmerken is opge-
nomen in par 5.1. 
 
 
 
Foto: zicht op projectlocatie vanaf Staleenden 

 
 
 
2.2. Beschrijving planlocatie 
 
Het project heeft betrekking op het perceel, gelegen aan de Kooikamp 5a te Sleeuwijk. Op het 
bouwvlak staan nu twee stallen ten behoeve van intensieve veehouderij met een totale oppervlakte 
van 1.550 m

2
, alsmede een sleufsilo en voedersilo’s. Op een van de stallen bevindt zich een asbest 

dak. Bij de voormalige stallen is thans sprake van achterstallig onderhoud. In de stallen staan nu geen 
dieren. In verhouding tot de investeringen die gedaan moeten worden is het houden van vee op deze 
locatie niet (meer) rendabel. Zo moeten er in 2013 moeten luchtwassers ed zijn. 
 

 
 

 
Ten behoeve van dit project is de milieuvergunning op 6 november 2013 ingetrokken. Ingevolge deze 
milieuvergunning mochten op deze locatie 1.150 varkens worden gehouden. 
 
Een nadere beschrijving van de landschappelijke kenmerken is opgenomen in par 5.1, kortheidshalve 
wordt hiernaar verwezen. 
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3. Beleidskader 
 
 
3.1. Rijksbeleid 
 
Het rijksbeleid is voor dit project niet relevant. 
 
 
3.2. Provinciaal en regionaal beleid 
 
Structuurvisie ruimtelijke ordening Noord-Brabant 
Op 19 maart 2014 is de Structuurvisie ruimtelijke ordening 2014 in werking getreden. Deze 
structuurvisie is een actualisatie van de visie die in 2010 werd vastgesteld. De projectlocatie ligt 
binnen de aanduiding “gemengd landelijk gebied”. In de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan 
is hier het volgende over aangegeven.  
 

Het landelijk gebied biedt een multifunctionele gebruiksruimte voor land- en tuinbouw, natuur, water, 
recreatie, toerisme en kleinschalige functies. 
 
Binnen het landelijk gebied wil de provincie aan aantal zaken bereiken, namelijk:  

 Ruimte voor een breed geörienteerde plattelandseconomie; 

 Ruimte voor agrarische ontwikkeling; 

 Een duurzame land- en tuinbouw; 

 Versterking van het landschap 
 
Gemengd landelijk gebied 
Het landelijk gebied bestaat volgens de provincie uit “Gemengd landelijk gebied” en “Accentgebied 
agrarische ontwikkeling”. De provincie onderscheidt het Gemengd landelijk gebied in twee gebieden: 
Gemengde plattelandseconomie en Primair agrarisch gebied.  
 
Gemengde plattelandseconomie 
In de gebieden die zijn aangeduid als Gemengde plattelandseconomie is er naast ruimte voor land- en 
tuinbouw ook ruimte voor de ontwikkeling van niet-agrarische functies, zoals toerisme, recreatie, 
kleinschalige bedrijvigheid, zorgfuncties etcetera. Dit kan door verbreding van agrarische activiteiten, 
maar ook als zelfstandige functie, met name op vrijkomende locaties. 
 
Binnen het Gemengd landelijk gebied is multifunctioneel gebruik uitgangspunt. De ontwikkeling van 
woon-, recreatie- en werkfuncties is hier mogelijk. Ontwikkelingen passen qua aard, schaal en functie 
in de omgeving en houden rekening met de omgevingskwaliteiten. Overtollige bedrijfsbebouwing 
wordt zoveel mogelijk gesaneerd. Er wordt rekening gehouden met de omliggende bestaande 
functies.  

 
Het project voldoet aan deze voorwaarden. Het gaat om een kleinschalige werkfunctie op een 
vrijgekomen locatie. Gelet op de omgeving (tussen glastuinbouwgebied en A27) en de omvang van de 
ontwikkeling is dit een passende ontwikkeling.  
 
Verordening Ruimte 
De Verordening Ruimte is vastgesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant op 18 maart 2014. 
In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de eisen die de Verordening stelt aan kwaliteitsverbetering 
van het landschap. 
 
In artikel 7.10 zijn de regels opgenomen voor niet-agrarische ruimtelijke ontwikkelingen. In het 
onderstaande zijn deze opgenomen, en is tevens aangegeven waarom het project hieraan voldoet. 
Overigens is in hoofdstuk 5 een uitgebreide beschrijving opgenomen van het project. 
 
a. de totale omvang van het bouwperceel van de beoogde ontwikkeling ten hoogste 5.000 m

2
 bedraagt; 

De projectlocatie zelf exclusief beplanting heeft een oppervlakte van 3.269 m
2
.
1
. De voormalige 

bedrijfswoning staat op een perceel met een oppervlakte van ca 600 m
2
. De totale omvang van 

het bouwperceel blijft derhalve ruimschoots onder de 5.000 m
2
. 

 

                                                 
1
 (incl beplanting 4.428 m

2
) 
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b. Dit bijdraagt en past binnen de beoogde ontwikkeling van gemengd landelijk gebied als bedoeld in art. 7.1.,  

Ingevolge het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, dat terinzage is gelegd op 17 juli 2014, ligt 
het gebied tussen Sleeuwijk en Werkendam binnen de aanduiding Gemengd landelijk gebied. In 
dit gebied wordt naast grondgebonden landbouw ook kleinschalige bedrijvigheid nagestreefd. 
Het plan voldoet hieraan om onderstaande redenen.  
 
Het project voorziet in een herontwikkeling van een vrijkomend agrarisch bouwvlak door hier een 
niet-agrarische functie voor in de plaats te stellen. Functioneel gaat het om een stalling en 
reparatie van uitsluitend de eigen auto’s en oldtimers. Hiervoor wordt een oppervlakte van 374 m

2
 

gebruikt. Het resterende deel van 617 m
2
 zal gebruikt worden voor selfstorage (huisraad en 

andere goederen). Opslag van milieubelastende activiteiten of goederen/zaken is niet toegestaan. 
Ook het be- of verwerken van producten wordt niet toegestaan. Initiatiefnemer zal dit ook 
vastleggen in een overeenkomsten met de toekomstige huurders van de boxen. 
 

c. Er is verzekerd dat overtollige bebouwing wordt gesloopt; 

Het project kan alleen worden uitgevoerd als de bestaande bebouwing wordt gesloopt. Het is 
derhalve vanzelfsprekend dat alle overtollige bebouwing wordt gesloopt; 

 
d. de beoogde ontwikkeling niet leidt tot een bedrijf, behorend tot de milieucategorie 3 of hoger; 

Een bedrijf gericht op opslag en stalling is ingeschaald in categorie 2. Kortheidshalve wordt 
verwezen naar par. 4.11, milieuhinderlijke bedrijvigheid; 

 
e. de beoogde ontwikkeling niet leidt tot twee of meer zelfstandige bedrijven; 

Op het bouwvlak wordt slechts één bedrijf gevestigd; 
 

f. de beoogde ontwikkeling leidt niet tot een al dan niet zelfstandige kantoorvoorziening met een baliefunctie; 

Het project voorziet niet in de vestiging van een kantoor; 
 
g. de beoogde ontwikkeling leidt niet tot al dan niet zelfstandige detailhandelsvoorziening met een 

verkoopvloeroppervlakte van meer dan 200 m
2
. 

Het project voorziet niet in de vestiging van een detailhandel; 
 

h. is aangetoond dat de ruimtelijke ontwikkeling ook op langere termijn past binnen de op grond van deze 
verordening toegestane omvang; 

De maximale maat van 5.000 m
2
 voor het bouwperceel wordt bij lange na niet gehaald; 

 
i. de beoogde activiteit niet leidt tot een grootschalige ontwikkeling; 

Een “grootschalige ontwikkeling” wordt in Verordening Ruimte gedefinieerd als een “ontwikkeling 
waarbij, blijkens een economisch effectenonderzoek, de som van het te verwachten aantal 
bezoekers en overnachtingen meer dan 150.000 per jaar bedraagt. Het spreekt voor zich dat hier 
bij een selfstorage geen sprake van zal zijn. 

 
 
3.3. Regionaal beleid 
 
Structuurvisie Land van Heusden en Altena 
Deze structuurvisie heeft betrekking op de gehele streek. De raad van de gemeente Werkendam heeft 
deze structuurvisie gewijzigd vastgesteld op 25 juni 2013. De projectlocatie ligt binnen de aanduiding 
“gemengde plattelandseconomie”. Voor het project is van belang hetgeen is aangegeven over 
vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. 
 

Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen 
Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen bieden een kans tot functiewijziging. Op deze wijze blijft het 
landelijk gebied vitaal en leefbaar. De gemeenten willen initiatieven in vrijkomende agrarische 
bedrijfsgebouwen onder voorwaarden kunnen faciliteren. Uitgangspunt is hierbij niet primair de aard van de 
nieuwe functie, maar de invloed van de functie op de omgeving. Bij de beoordeling van initiatieven zullen de 
gemeenten de volgende criteria hanteren: 

 De aard van het initiatief moet passen bij de functionele karakteristiek van de omgeving, met name 
daar waar sprake is van bebouwingslinten en clusters; 

 De aard en inrichting van het initiatief moet aansluiten bij de ruimtelijke karakteristiek van de 
omgeving; 

 De aard en inrichting van het initiatief moet rekening houden met de kenmerkende structuren van 
cultuurhistorisch erfgoed, indien dat aanwezig is; 
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 Het initiatief mag niet leiden tot verkeers- of parkeeroverlast in de omgeving. Parkeren dient altijd op 
eigen erf te worden geregeld; 

 Het initiatief moet zelf zorgdragen voor een goede afwikkeling van de waterhuishouding; 

 Het initiatief mag niet leiden tot extra milieuhygiënische belemmeringen voor bestaande agrarische 
bedrijven; 

 Het initiatief mag niet leiden tot milieuhygiënische overlast op de omgeving. 

 
Het project voldoet aan de voorwaarden uit de regionale Structuurvisie. Het gaat om voormalige 
agrarische bedrijfsbebouwing. In het voorgaande is reeds gesteld dat dit past binnen de karakteristiek 
van de omgeving, dat er geen sprake zal zijn van verkeers- of parkeeroverlast. Het project draagt zorg 
voor een goede afwikkeling van de waterhuishouding, leidt niet tot milieuhygiënische belemmeringen 
en evenmin leidt het project tot milieuhygiënische overlast op de omgeving. 
 
 
3.4. Gemeentelijk beleid 
 
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 
Op 17 juni 2014 is een ontwerpbestemmingsplan Buitengebied terinzage gelegd. In dit 
ontwerpbestemmingsplan is de projectlocatie gelegen binnen de aanduiding “Gemengde 
plattelandseconomie”. Voor functiewijziging van agrarisch naar bestemming Bedrijven gelden in 
hoofdzaak de volgende wijzigingsregels. De complete lijst met wijzigingsregels is opgenomen in 
bijlage 1. 
 
Hoewel dit bestemmingsplan nog in procedure is, biedt dit een helder kader voor de voorwaarden en 
het beleid die de gemeente hanteert bij de omzetting van een agrarische functie naar een 
bedrijfsfunctie. In aanvulling op hetgeen reeds is vermeld in par 3.2. en 3.3., wordt het volgende 
opgemerkt.  
 
In het gestelde onder g van de betreffende wijzigingsbevoegdheid is opgenomen dat de 
verkeersaantrekkende werking niet onevenredig toe mag nemen. Opgemerkt kan worden dat het niet 
aannemelijk is dat de nieuwe functie leidt tot een hogere verkeersaantrekkende werking. Immers een 
intensieve veehouderij kent veel zwaar transport: aan- en afvoer van dieren, aanvoer van voer, afvoer 
van mest. Het is aannemelijk dat de (statische) opslag voorziet in minder, en ook in minder zwaar 
verkeer. Op het verkeersaspect wordt nader ingegaan in par. 4.10. 
 
Onder h. is opgenomen dat op eigen terrein in voldoende parkeervoorzieningen wordt voorzien en 
laden en lossen op eigen terrein geschiedt. Het plan voldoet hieraan. 
 
Voorontwerpbestemmingsplan glastuinbouw Kooikamp 
Het glastuinbouwgebied ligt tegenover de projectlocatie. Dit bestemmingsplan heeft tot doel om voor 
de glastuinbouwbedrijven meer ontwikkelingsruimte te bieden. Ingevolge dit voorontwerp mogen de 
bedrijfsgebouwen 10 m hoog worden.  
Ook voorziet het bestemmingsplan in een landschappelijke inpassing. Bij de landschappelijke 
inpassing van de projectlocatie is de landschappelijke inpassing van het glastuinbouwgebied mede 
beschouwd. 
 
Welstandsbeleid 
Uit de kaart “welstandsbeleid buitengebied” is op te maken dat de projectlocatie gelegen is binnen de 
aanduiding “welstandsvrij”. Een welstandstoets kan hier derhalve achterwege blijven. 
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4. Randvoorwaarden 
 
 
 
4.1. Algemeen 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van de onderzoeken naar milieu en water, natuur en 
archeologie. Het plan mag immers niet in strijd zijn met de regels die hiervoor gelden. 
 
4.2. Geluid 
 
Wegverkeerslawaai 
Weg- en spoorwegverkeerslawaai wordt geregeld in de Wet geluidhinder. De geluidsbelasting 
vanwege wegverkeerslawaai op de gevels van geluidsgevoelige bestemmingen mag in beginsel niet 
meer bedragen dan de voorkeursgrenswaarde. Deze bedraagt in vrijwel alle gevallen 48 dB. Het 
project zelf is geen gevoelige bestemming. Er is derhalve geen wettelijke onderzoeksplicht naar 
wegverkeerslawaai. Er wordt geen geluidsgevoelig object opgericht en er vindt geen reconstructie van 
de weg plaats. Een nader onderzoek naar wegverkeerslawaai is daarmee niet nodig.  
 
Geluid vanuit de inrichting 
De maximaal toelaatbare geluidsbelasting vanuit het nieuwe bedrijf wordt geregeld door het 
Activiteitenbesluit. Voorafgaand aan de ingebruikname zal door initiatiefnemer een melding worden 
gedaan ingevolge het Activiteitenbesluit. De nieuwe bedrijfsactiviteiten zullen voldoen aan de normen 
zoals die gelden ingevolge het Activiteitenbesluit. 
 
 
4.3. Luchtkwaliteit 
 
Regelgeving 
In de toelichting van ontwerpbestemmingsplan Buitengebied is aangegeven dat dat in 2007 een nieuw 
stelsel voor luchtkwaliteitseisen van kracht is geworden (Wet luchtkwaliteit). Voor een beschrijving van 
het wettelijk kader wordt kortheidshalve verwezen naar de toelichting van het 
ontwerpbestemmingsplan Buitengebied. Hierbij is het volgende van belang. 
 

In de “wet luchtkwaliteit” (artikel 5.16 van de Wet milieubeheer) is aangegeven in welke gevallen de 
luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering vormen voor ruimtelijke ontwikkelingen. Voor het project 
zijn de volgende twee punten van belang: 

1. Er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde voor fijn stof of 
stikstofdioxide; 

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

 
Het project zelf is niet aan te merken als een “gevoelige bestemming. 
 
Onderzoek 
Het project is tot op heden bestemd als intensieve veehouderij. Intensieve veehouderijen worden 
beschouwd als een bron van fijnstof. Nu de intensieve veehouderij wordt beëindigd is er op dit punt 
door de uitvoering van het project sprake van milieuwinst. 
 
Onder andere zwaar verkeer is een bron van stikstofdioxide. De intensieve veehouderij wordt 
vervangen door een bedrijf gericht op opslag en stalling. Door Geofox – Lexmond is een NIBM-toets 
verricht

2
. In deze toets zijn het aantal voertuigbewegingen zowel in de oude situatie als in de nieuwe 

situatie met elkaar vergeleken en berekend. In de nieuwe situatie is het aannemelijk dat er sprake is 
van een afname van het aantal voertuigbewegingen. De conclusie is dat zowel in de oude als in de 
nieuwe situatie de bijdrage van het verkeer is aan te merken als “niet in betekenende mate”. Verder 
onderzoek kan achterwege blijven. Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer vormt geen belemmering 
voor de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling. 
 
De conclusie is dat de luchtkwaliteit niet in de weg staat aan de uitvoering van dit project. 

                                                 
2
 Geofox – Lexmond, NIBM-toets luchtkwaliteit, 12 mei 2014 
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4.4. Externe veiligheid 
 
In de toelichting van ontwerpbestemmingsplan Buitengebied is hier het volgende over aangegeven. Bij 
externe veiligheid gaat het om de gevaren die de directe omgeving loopt in het geval er iets mis gaat 
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 ondermeer woningen, 
onderwijs- en gezondheidsinstellingen en kinderopvang- en dagverblijven. Onderhavig project is in 
ieder geval niet als kwetsbaar aan te merken. Beperkt kwetsbaar zijn ondermeer kantoren, winkels, 
horeca en parkeerterreinen. Bedrijfsgebouwen zijn eveneens beperkt kwetsbaar, voor zover zij geen 
gebouwen zijn waarin grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig 
plegen te zijn zoals: kantoorgebouwen met een bruto oppervlak van meer dan 1.500 m

2
 per object. 

 
Voor een uitgebreide beschrijving van het wettelijk kader wordt kortheidshalve verwezen naar de 
toelichting van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied. Wel is het volgende van belang. De 
risico’s worden ondergebracht in plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico (GR).  
 
Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd 
op een plaats langs een transportroute en/of inrichting verblijft, kom te overlijden als gevolg van een 
incident met het vervoer of handeling van/met gevaarlijke stoffen. Daarbij is de omvang van het risico 
een functie van de afstand waarbij meestal geldt: hoe groter de afstand, des te kleiner het risico. Het 
PR wordt aangegeven met risicocontouren rond objecten en langs transportroutes voor gevaarlijke 
stoffen (risicobronnen). Voor het PR gelden grenswaarden die niet mogen worden overschreden. Voor 
nieuwe situaties is dit een overlijdenskans van maximaal 1 op 1.000.000 per jaar (10

-6
/j). Op 

onderstaande afbeelding is 10
-6

 contour aangegeven in de nabijheid van de projectlocatie. De 
projectlocatie ligt buiten de risicocontour van de A27, zoals deze is vermeld op de site 
www.risicokaart.nl. Blijkens deze site geldt er een afstand van 83 m. De afstand van de projectlocatie 
tot de grens van de contour bedraag ruim 60 m. Andere risicocontouren liggen niet in de omgeving.  
 

   bron: www.risicokaart.nl 

 
Het groepsrisico is de kans per jaar dat een groep van 10 of meer personen in één keer het (dodelijk) 
slachtoffer wordt van een ongeval. Het groepsrisico geeft de aandachtspunten aan waar zich mogelijk 
een ramp met veel slachtoffers kan voordoen. Het invloedsgebied van het groepsrisico van de A27 
bedraagt volgens het Basisnet Weg 200 meter aan weerszijden van de weg. Het is niet aannemelijk 
dat binnen de projectlocatie tegelijkertijd meer dan 10 personen aanwezig zullen zijn. Bovendien 
bedraagt de afstand van het nieuw te bouwen gebouw tot de rand van de weg ruim 200 meter.  
 
Het project zelf voorziet niet in activiteiten waarin sprake is van risico’s voor de omgeving. 
 
De conclusie is dat externe veiligheid niet in de weg staat aan de uitvoering van dit project 
 
 
4.5. Brandveiligheid 
 
Het bouwplan zal voldoen aan de voorwaarden ingevolge het Bouwbesluit 2012 met betrekking tot 
brandveiligheid. In het kader van het vooroverleg zal het plan worden voorgelegd aan de brandweer, 
eventuele opmerkingen worden verwerkt. 
 

http://www.risicokaart.nl/
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4.6. Bodem 
 
De bodem dient geschikt te zijn voor het beoogde gebruik. Hiertoe is een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd door Geofox - Lexmond

3
. In de conclusie is aangegeven dat de 

aanleiding van dit bodemonderzoek gevormd wordt door de voorgenomen herontwikkeling en 
herindeling van het perceel (nieuwbouw). Ten behoeve hiervan is de milieuhygiënische kwaliteit op de 
locatie bepaald. Het doel van het onderzoek is vast te stellen of de bodem geschikt is voor het 
voorgenomen gebruik. 
 
Bij het chemisch onderzoek zijn in de grond licht verhoogde gehalten aan zware metalen, PAK, PCB 
en minerale olie aangetoond. Deze verhoogde getallen zijn vermoedelijk gerelateerd aan de 
aanwezigheid van puin.  
 
In het grondwater zijn concentraties aangetoond van barium en naftaleen die hoger zijn dan de 
betreffende streefwaarde. De licht verhoogde concentratie aan barium in het grondwater is 
vermoedelijk gerelateerd aan een natuurlijk verhoogde achtergrondconcentratie. Mogelijk is de licht 
verhoogde concentratie aan naftaleen gerelateerd aan de bovengrondse tank. 
 
Op basis van de resultaten is er geen reden om nader onderzoek uit te voeren. De hypothese van het 
verkennend onderzoek (onverdacht terrein) dient echter te worden verworpen.  
 
Voor de uitvoering van het project is de conclusie van belang dat het terrein vanuit milieuhygiënisch 
oogpunt geschikt is voor het voorgenomen gebruik.  
 
De bodemkwaliteit staat aldus niet in de weg aan de uitvoering van het project. 
 
 
4.7. Water 
 
Regelgeving 
Het is wettelijk verplicht om bij ruimtelijke plannen en besluiten een beschrijving op te nemen van de 
wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding.  
Hiervoor moet het proces van de watertoets worden doorlopen. Dit is digitaal mogelijk via 
www.dewatertoets.nl. Het waterschap kijkt dan gelijk of in een plan voldoende rekening is gehouden 
met de waterhuishouding ter plaatse en geeft een wateradvies. 
 
Beleid 
In 2007 hebben de gemeente Werkendam en het waterschap Rivierenland gezamenlijk het 
‘Waterplan’ voor de gemeente Werkendam opgesteld. In het waterplan zijn maatregelen opgenomen 
om de kans op wateroverlast te verminderen, om de kwaliteit van het water in onze gemeente te 
verbeteren en om meer verscheidenheid te krijgen in dieren en planten in en om het water. Bij de 
opstelling van het waterplan is rekening gehouden met zwaardere buien door de 
klimaatveranderingen. 
 
Watersysteem 
Voor de projectlocatie geldt dat deze aan drie zijden door watergangen wordt omringd. Een riool is 
aan de oostkant van de Kooikamp niet aanwezig. Dit betekent dat het hemelwater moet worden 
afgevoerd naar de sloten rondom de projectlocatie. 
 
Watertoets 
Het doel van de watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op 
evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante 
ruimtelijke plannen en besluiten van Rijk, provincies en gemeenten. 
 

                                                 
3
 Geofox – Lexmond, Verkennend bodemonderzoek Kooikamp 5a, 28 februari 2014, projectnr: 20131185/JFAB 

http://www.dewatertoets.nl/
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Het Waterschap eist compenserende waterberging als er meer dan 1.500 m
2
 extra verharding 

gerealiseerd wordt. De toename aan verharding bedraagt 623 m
2
. Compenserende waterberging is 

derhalve niet aan de orde. De resultaten van de Watertoets zijn opgenomen in bijlage 4
4
 

 
 
4.8. Flora en fauna 
 
Regelgeving 
De natuurregelgeving kent twee typen bescherming: 'soortbescherming' (Flora- en faunawet) en 
'gebiedsbescherming' (Natuurbeschermingswet/ Natura 2000, Ecologische Hoofdstructuur). 
Kortheidshalve wordt verwezen naar “Natuuronderzoek Flora- en faunawet

5
 

 
Onderzoek 
Algemeen 
Door Groenteam is een natuurtoets uitgevoerd

6
 teneinde de voorgenomen ingreep te toetsen aan de 

Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Ecologische hoofdstructuur. De conclusies uit 
dit onderzoek zijn als volgt. 
 
1. Vigerende regelgeving gebiedsbescherming  

Op de planlocatie is géén regelgeving met betrekking tot de Natuurbeschermingswet of de EHS 
van toepassing. 

 
2. Algemene broedvogels  

Op de planlocatie kunnen wellicht broedende vogels van algemene soorten worden aangetroffen: 
deze vogelnesten zijn tijdens het gebruik in het broedseizoen strikt beschermd en mogen ook niet 
worden verstoord door werkzaamheden in de directe omgeving. 

 
3. Jaarrond beschermde nesten  

Deze zijn nergens op het perceel aangetroffen. 
 
4. Vleermuizen  

De te slopen opstallen vergen nadere veldinventarisatie naar vaste verblijfplaatsen. 
Het onderzoek dient plaats te vinden volgens het vleermuisprotocol van het GAN (2013). 
Vleermuizen vergen daartoe twee nachtelijke bezoeken in de periode na half mei, met tenminste 3 
weken ertussen (kraamverblijven en vliegroutes) en vervolgens nog eens twee nachtelijke 
bezoeken tussen half augustus en half oktober, eveneens met tenminste 3 weken ertussen (GAN 
2013). 

 
5. Algemene soorten  

Voor soorten van Tabel 1 AmvB geldt een algemene, landelijke vrijstelling met betrekking tot de 
Flora- en faunawet: men dient bij uit te voeren werkzaamheden wel de wettelijke zorgplicht in acht 
te nemen (waarvoor geen ontheffing vereist is.  
De te verwachten algemeen voorkomende soorten op het bedrijfsperceel betreffen vooral Egel, 
muizensoorten en wellicht Gewone pad. Ook een Bunzing zou, gezien de situatie, niet uitgesloten 
zijn.  
Bij werkzaamheden vergen deze alle toepassing van de wettelijke zorgplicht. 

 
Vleermuizen onderzoek 
Naar aanleiding van de constatering dat veldinventarisatie plaats dient te vinden naar vaste 
verblijfplaatsen van vleermuizen, zijn in opdracht van Geofox – Lexmond de nadere onderzoeken 
uitgevoerd

7
. 

De conclusie luidt als volgt. Op de locatie zijn twee vleermuissoorten (gewone en ruige 
dwergvleermuizen) waargenomen in lage aantallen. Op de locatie zijn géén verblijfplaatsen vastge-

                                                 
4
 Resultaten digitale watertoets, 14 februari 2014 

5
 Groenteam; Natuuronderzoek Flora- en faunawet t.b.v. werkzaamheden aan het agrarische bedrijfsperceel 

Kooikamp 5a te Sleeuwijk, 15 november 2013 
6
 idem 

7
 Geofox – Lexmond, Nader onderzoek vleermuizen, projectnummer 20131185/JFAB, 24 juli 2014 
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steld van vleermuizen. De groenstructuur ten westen van het plangebied heeft een beperkte functie 
als foerageergebied. 
Deze structuur blijft grotendeels behouden, zodat effecten op de foerageermogelijkheden niet aan de 
orde zijn. Het slopen van de bebouwing kan ten aanzien van vleermuizen worden uitgevoerd zonder 
verdere restricties in het kader van de Flora- en faunawet. Ook voor de nieuwbouw geldt, dat ten 
aanzien van vleermuizen geen verdere eisen hoeven te worden gesteld. 
 
 
4.9  Archeologie en cultuurhistorie 
 
Cultuurhistorie 
In de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied is het volgende aangegeven. De 
projectlocatie ligt in binnen het rivierenlandschap, overslaggronden. De kernkwaliteiten hiervan zijn 
een groen en besloten karakter, hoge ligging en doorschemerend microreliëf. Er is een waarde 
cultuurhistorie aan toegekend, te weten “Nationaal landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie”. De 
kernkwaliteiten zijn; samenhang van forten, dijken, kaden en inundatiekommen, het groene en 
overwegend rustige karakter en de openheid. De gemeente geeft in de toelichting aan dat zij van 
mening is dat ter plaatse van het landschapstype ‘overslaggronden’ de kernkwaliteit ‘openheid’ van 
het erfgoed de Nieuwe Hollandse Waterlinie niet geldt. Dit omdat ter plaatse van dit landschapstype 
juist sprake is van een relatief besloten gebied.  
 
De ontwikkeling vindt plaats op een bestaand bouwvlak. Hoewel de oppervlakte van de bebouwing 
geringer wordt, neemt het nieuwe gebouw wel in iets hoogte toe. In par. 5.2. is aangegeven waarom 
dit op deze plek uit landschappelijk oogpunt aanvaardbaar is. Bovendien wordt het nieuwe gebouw 
zorgvuldig landschappelijk ingepast. Gelet daarop worden de cultuurhistorische kwaliteiten van het 
gebied niet wezenlijk aangetast. 
 
Archeologie 
In de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied is het volgende aangegeven. Bureau 
RAAP heeft voor de gemeente Werkendam, Aalburg en Woudrichem een archeologische 
beleidsadvieskaart opgesteld. Deze kaart is gelijktijdig met het vaststellen van de Nota Archeologie en 
de Erfgoedverordening vastgesteld als Archeologische beleidskaart. Op deze beleidskaart wordt 
aangegeven waar (bekende) archeologische waarden aanwezig zijn en waar archeologische 
verwachtingen gelden vanaf welke diepte.  
 

 

Op de beleidskaart is aangegeven dat binnen 
de projectlocatie geen sprake is van een 
archeologische verwachting. 
 
Bovendien kan worden opgemerkt dat het 
nieuwe bouwwerk wordt opgericht op een 
plek waar reeds verstoring heeft 
plaatsgevonden. 
 
Bron: 
gemeente Werkendam, archeologische 
beleidskaart 

 
Gelet op het voorgaande worden de archeologische belangen door dit project niet geschaad. Nader 
archeologisch onderzoek kan achterwege blijven.  
 
 
4.10. Verkeer en parkeren 
 
Verkeer 
Ontsluiting 
De Kooikamp is voor gemotoriseerd verkeer en met name vrachtverkeer via de Deltaweg en de 
rotonde bij de Rijksstraatweg direct vanaf de A27 bereikbaar. De verbindingsweg Staleenden is 
aangelegd voor het zwaar verkeer van en naar de glastuinbouwbedrijven. Dit was nodig omdat er met 
name vanuit de tuindersbedrijven, maar ook vanuit de agrarische bedrijven en de maneges reeds veel 
zwaar verkeer op de Kooikamp is. 
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Opgemerkt wordt dat de projectlocatie ligt aan het deel van de Kooikamp direct naast de Staleenden. 
Gelet daarop is de projectlocatie goed ontsloten voor verkeer. 
 
Verkeersaantrekkende werking 
De enige woning dat verkeer van en naar de projectlocatie moet passeren is de woning van 
initiatiefnemer. Vanwege deze reden zijn gevolgen in de akoestische belasting van de gevel van 
woningen van derden niet aannemelijk. 
 
Op een beeld te krijgen van de verkeersaantrekkende werking van de nieuwe functie is een 
vergelijking gemaakt van de nieuwe functie met de functie die het de nu geldende bestemming 
toelaat. Voorheen was alhier een intensieve veehouderij gevestigd. 
 

Varkens 1 x per week aanvoer nieuwe varkens zwaar 

 1 x per week afvoer van varkens zwaar 

Varkensvoer 1 x per week bulkwagen zwaar 

 2 x per week vloeibaar voer zwaar 

Kadavers 2 x per week zwaar 

Mestafvoer Van februari tot september 2 weken lang 
5 x per dag vrachtwagen wordt de mest 
weggehaald met de mestwagen, dit is 50 
vrachtwagens 

zwaar 

Sleufsilo vullen met 
maïsmeel 

Eind september of begin oktober komt 2 
dagen lang vrachtverkeer maïsmeel 
brengen. Dit waren in totaal 20 
vrachtwagens. 

zwaar 

Overig 1 x per twee weken adviseur personenwagen 

 1 x per week veearts personenwagen 

 1 x per week materialen/onderhoud personenwagen 

 1 x maand ongedierte bestrijdingsdienst  

TOTAAL 
Wekelijks 

Tenminste 7 vrachtauto’s/week regulier 
50 mestwagens/jaar 
20 vrachtwagens met maïsmeel/jaar 

 

 2 à 3 personenauto’s/week  

TOTAAL 
Maandelijks 

28 vrachtwagens/maand regulier 
4 mestwagens/maand 
1,5 vrachtwagen maïsmeel/maand 
11 personenauto’s/maand 

 

 
Voor het berekenen van de verkeersaantrekkende werking van de nieuwe functie gaat het om een 
oppervlakte van 617 m

2
. De boxen krijgen een oppervlakte van minimaal 2 m

2 
en max 30 m

2
. 

Omdat het gaat om huisraad lijkt het aannemelijk dat er aan een box maximaal 1 x per maand een 
bezoek wordt gebracht. Er kan van worden uitgegaan dat de boxen doorgaans gevuld zullen worden 
met een personenwagen, al dan niet met aanhanger. Ook kan gedacht worden aan grotere 
bedrijfswagens. Het vrachtverkeer zal te verwaarlozen zijn, Uitgaande van worst case zullen kan er 
dan gedacht worden aan 40 a 50 personenauto’s / maand maximaal. Gelet hierop is het aannemelijk 
dat de verkeersaantrekkende werking van de nieuwe functie misschien iets meer personenauto’s zal 
trekken, maar minder zwaar verkeer zal genereren dan de oude functie. Een lichte toename van het 
aantal personenauto’s is gezien de ontsluiting geen probleem. 
 
Gezien de ligging ten opzichte van de Staleenden en de Deltaweg staat het aspect “verkeer” niet in de 
weg aan de uitvoering van het plan.  
 
 
Parkeren 
Allereerst is het niet de bedoeling dat er voor de nieuwe functie geparkeerd zal worden. Wat betreft de 
opslag- en stallingsruimte voor de verhuur: de goederen worden gebracht en daarna gaat degene die 
het heeft gebracht weer terug. De omringende verharding biedt voldoende parkeergelegenheid. Voor 
de stalling en reparatie van uitsluitend de eigen auto’s en oldtimers is niet tot nauwelijks parkeerruimte 
nodig. 



Versie concept-voorontwerp 31 december 2014 

Gemeente Werkendam 
Ruimtelijke onderbouwing Kooikamp 5a 

17 

 
Gelet daarop voorziet het plan in ruim voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. 
 
 
4.11. Milieuhinderlijke bedrijvigheid 
 
Algemeen 
Bij het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing dient uit een oogpunt van een goede ruimtelijke 
ordening onderzoek plaats te vinden naar de aanwezigheid van bedrijven en bedrijfsmatige activiteiten 
in de omgeving van kwetsbare functies. Dit is enerzijds nodig om ter plaatse van kwetsbare functies 
een goed woon- en leefmilieu te kunnen garanderen. Anderzijds mogen bedrijven niet in een nadelige 
milieusituatie komen te verkeren als gevolg van de beoogde ontwikkelingen  
 
Inschaling in categorie 
In de eerste plaats is het bedrijf zelf geen kwetsbare functie. 
De bedrijfsactiviteiten die plaats zullen vinden in het nieuwe gebouw kunnen qua zwaarte aangemerkt 
worden als categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten van de VNG. De hierbijbehorende 
richtafstand tot kwetsbare functies is 30 m in een rustige woonwijk, en 10 m in een gemengd gebied. 
De afstand tot de meest nabijgelegen woning van derden bedraagt meer dan 30 m.  
 
 
4.12. Kabels en leidingen 
 
In de nabijheid van de projectlocatie zijn er geen planologisch relevante kabels en leidingen aanwezig.  
 
 
4.13 Overige aspecten 
 
Vormvrije mer 
Het is geenszins aannemelijk dat het project zal leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu. Een effect op gevoelige gebieden is niet aan de orde, de locatie en de omgeving hebben geen 
bijzondere kenmerken of waarden, en het project leidt niet tot emissie van schadelijke stoffen. Het 
project heeft bovendien slechts een ruimtebeslag van 378 m

2
. Er een verwaarloosbare kans is op 

belangrijke nadelige effecten. 
 
Asbest 
Door asbest totaal is een asbestinventarisatie type A uitgevoerd

8
. Asbest is aangetroffen. De asbest 

kan met deze rapportage door een gecertificeerd bedrijf worden verwijderd.  

                                                 
8
 Asbest totaal, asbestinventarisatie type a twee voormalige varkensstallen Sleeuwijk, 19 februari 2013 
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5. Planbeschrijving 
 
 
5.1. Beoogde situatie 
 
Nieuwe bebouwing 
Allereerst wordt het huidige bouwvlak van ca 1 ha verkleind tot in totaal 5.000 m

2
. De huidige 

aanwezige asbest wordt verwijderd, de milieuvergunning voor het houden van varkens is reeds van 
het terrein verwijderd.  
Voor de huidige twee voormalige varkensstallen van 1.550 m

2
 komt één groot gebouw terug met een 

oppervlakte van 1.000 m
2
. Er wordt derhalve 550 m

2
 bebouwing gesloopt. 

 
Voorzijde gebouw 

 
Achterzijde gebouw 

 
Kleurstelling 

 
 

Het nieuwe gebouw zal 
passende kleuren krijgen. De 
voorkant zal bestaan uit 
gemetselde rode stenen. 

 
Kapvorm 
Het gebouw zal van een zadeldak worden voorzien, zie afbeeldingen.  
 
Verharding 
Rondom dit nieuwe gebouw zal een verharding worden aangelegd met een breedte van ca 12.00 
rondom. Dit is nodig om het gebouw met auto’s met aanhanger toegankelijk te maken. Er is 
geprobeerd om dit kleiner te maken maar dit is niet mogelijk omdat er met de voertuigen 
gemanoeuvreerd moet kunnen worden.  
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Nieuw gebruik 

Het achterste deel van het gebouw zal worden gebruikt voor statische opslag van huisraad en andere 
goederen (self storage bedrijf). Het plan voorziet erin dat er in het gebouw één verdieping wordt 
gerealiseerd, met zowel op de begane grond als op de verdieping boxen welke verhuurd worden voor 
opslag. De oppervlakte van de boxen varieert van 2 m

2 
tot 30 m

2
. Het aantal boxen is flexibel. Om 

binnen te kunnen komen krijgen de klanten een “druppel”. De selfstorage krijgt één hoofdtoegang (aan 
de achterzijde). Voorts komt er één nooduitgang. De toegang is op afstand afsluitbaar. 
 
Dergelijke activiteiten zijn qua zwaarte aan te merken als categorie 2 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten van de VNG. Opslag van milieubelastende activiteiten of goederen/zaken is niet 
toegestaan. 
 
De reparatie van de eigen oldtimers zal plaatsvinden aan de voorzijde van het gebouw (oppervlakte 
374 m

2
). Initiatiefnemer is actief lid van de A-fordclub en heeft zodoende ruimte nodig voor restauratie 

en reparatie. 
 
Verhouding tussen bruto en netto ruimtebeslag 
Het nieuwe gebouw heeft een oppervlakte van 1.019,47 m

2
, terwijl het hele perceel inclusief 

beplanting een oppervlakte heeft van 4.428 m
2
. Daarmee is ¼ van het perceel bebouwd. Bovendien is 

het gebouw gesitueerd in het midden van het perceel, en wordt het op enige afstand van de sloot 
gepositioneerd. 
 
Bouwhoogte in relatie tot aard omgeving en beoogde ontwikkeling 
De goothoogte zal ca 5,00 bedragen, de bouwhoogte zal 8,37 m bedragen. Zowel goot- als 
bouwhoogte zijn daarmee hoger dan die van de nu aanwezige bebouwing. Bedacht dient te worden 
dat de nu aanwezige stallen vanwege de lage goot- en bouwhoogte niet bruikbaar zijn voor andere 
activiteiten. De stallen zullen dus altijd hoger moeten worden dan in de huidige situatie. Bovendien is 
deze toename aanvaardbaar gezien de aard van de omgeving. In par. 5.2 wordt op de aard van de 
omgeving uitgebreid ingegaan. Kort samengevat wordt daar gesteld dat in de Werkensepolder de 
bebouwing in het algemeen weliswaar verspreid is, maar de bebouwing op de bouwvlakken kan wel 
tamelijk grootschalig zijn. Aan de westkant van de projectlocatie ligt het glastuinbouwgebied 
Kooikamp. De tuindersloodsen, bassins en tanks in dit glastuinbouwgebied zijn ook groot. Niettemin 
heeft het gebied door de beplanting (bomenrijen, erfbeplantingen) en de openheid een landelijke 
uitstraling. Het nieuwe gebouw zal qua oppervlak kleiner worden, maar wel hoger. Ook zal dit 
landschappelijk worden ingepast, aan de zuidzijde met dichte beplanting. 
 
Voorts worden ook de agrarische loodsen steeds groter. In het ontwerpbestemmingsplan 
Buitengebied is de goothoogte van agrarische gebouwen op 7 m gesteld, en de bouwhoogte op 11 m 
(met een mogelijkheid om af te wijken tot 15 m). Bovendien ligt in de nabijheid een 
afvalwaterzuiveringsinstallatie. 
 
Tot slot wordt opgemerkt dat aan de oostkant van de projectlocatie de A27 ligt. 
 
Alles overwegende kan gesteld worden dat het gebouw weliswaar hoger wordt, maar ook kleiner, en 
dat de hoogte in vergelijking met de hoogte van de omringende bebouwing en gelet op de aan te 
brengen beplanting passend geacht kan worden. 
 
 
5.2. Landschappelijke inpassing 
 
Landschappelijke inpassing: beleidskader 
De gemeente Werkendam hanteert bij de landschappelijke inpassing als uitgangspunt de “Toepassing 
Kwaliteitsverbetering van het Landschap in de regio West-Brabant”. De definitie van “landschappelijke 
inpassing” is: 

 
Het inpassen van een gebouw, of een gebruik in het landschap, op perceels-, of clusterniveau, 
waarbij afstemming plaatsvindt op de structuur van het landschap door middel van de 
architectuur en/of de sloop, of de situering van de gebouwen en/of de aanplant van 
gebiedseigen beplanting, dan wel de aanleg van andere landschappelijke elementen, zoals 
waterpartijen, grondwallen. 
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Artikel 2.2. van de Verordening Ruimte stelt dat elke ruimtelijke ontwikkeling, buiten het “bestaand 
stedelijk gebied” gepaard moet gaan met een kwaliteitsverbetering van het landschap. 
 
Het project valt in categorie 3. Dit betekent dat er voldaan moet worden aan een landschappelijke 
inpassing van 20%, of een compensatie die dezelfde waarde vertegenwoordigt. Daarbij dient de 
waarde die wordt geïnvesteerd in het groen bij hergebruik van een voormalig agrarisch bouwvlak 20% 
te bedragen van het verschil tussen een agrarische bedrijfsbestemming en de (gecorrigeerde) waarde 
van een bedrijfskavel.  
 
Huidige situatie: de omgeving 
Het plangebied ligt in de Werkensepolder. In de Werkensepolder is de bebouwing in het algemeen 
weliswaar verspreid, maar de bebouwing op de bouwvlakken kan wel tamelijk grootschalig zijn. 
Agrarische loodsen worden steeds groter. In het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied is de 
goothoogte van agrarische gebouwen op 7 m gesteld, en de bouwhoogte op 11 m (met een 
mogelijkheid om af te wijken tot 15 m). Bovendien ligt in de nabijheid een afvalwater-
zuiveringsinstallatie. 
 
 

   
 
Bebouwing Werkensepolder Bron: streetview 

 
Aan de westkant van de projectlocatie ligt het glastuinbouwgebied Kooikamp. De tuindersloodsen, 
bassins en tanks in dit glastuinbouwgebied zijn ook groot. Niettemin heeft het gehele gebied 
Werkensepolder door de beplanting (bomenrijen, erfbeplantingen), de openheid, maar ook door 
schapen, paarden en geitenweitjes een landelijke uitstraling. Verwezen wordt naar de foto’s op deze 
pagina. Een voorontwerpbestemmingsplan is terinzage gelegd om de kassen in dit gebied te 
verhogen en het gebied in enige mate te vergroten. Aan de oostkant van de projectlocatie ligt de A27. 
Het gebied tussen de Kooikamp en de A27 bestaat uit een min of meer open agrarisch gebied, waarbij 
er hoge opgaande beplanting is langs de voormalige oprit van de A27 (recentelijk is hier een deel van 
gekapt). Behalve langs de voormalige oprit is er verder geen landschappelijke inpassing van de A27. 
Langs de Staleenden zijn nieuwe bomen geplant (zie foto’s). 
 
Het nieuwe gebouw zal qua oppervlak kleiner worden, maar wel hoger. Ook zal dit landschappelijk 
worden ingepast, aan de zuidzijde met dichte beplanting. 
 
 

 
Staleenden richting Kooikamp 

 
Staleenden richting Kerkeinde 
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Zicht op noordelijk deel Kooikamp vanaf Staleenden 

 

 
Kooikamp in noordelijke richting, rechts de voormalige 
bedrijfswoning en de te slopen opstallen 

 
Kooikamp in zuidelijke richting 

 

 
Kooikamp in z. richting: zware erfbeplanting onttrekt 
massa erfbebouwing geheel aan het zicht 

 

Alles overwegende kan gesteld worden dat het gebouw weliswaar hoger wordt, maar ook kleiner, en 
dat de hoogte in vergelijking met de hoogte van de omringende bebouwing en gelet op de aan te 
brengen beplanting passend geacht kan worden. 
 
Huidige situatie: het perceel 
Het perceel heeft in de huidige situatie tot aan de agrarische bedrijfswoning een bestemming die 
intensieve veehouderij mogelijk maakt. In de huidige situatie staan er twee grote gebouwen op het 
perceel, haaks op de Kooikamp. De voormalige bedrijfswoning staat enkele tientallen meters verder, 
ertussen ligt een weiland. 
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Ook bevinden zich op het perceel twee voormalige voedersilo’s met een hoogte van tenminste 10,00 
m. De stallen hebben een oppervlakte van 1.550 m

2
. De gebouwen zijn in slechte staat.  

Aan de noord- en oost-, en westkant van het perceel liggen sloten. Aan de noordwest- en 
zuidwesthoek van het perceel staan opstanden van Italiaanse populier. Het zuidelijke perceel met 
populieren staat buiten het toekomstige bestemmingsvlak. 
 
Nieuwe situatie: afname bebouwing 
Allereerst wordt het huidige bouwvlak van ca 1 ha verkleind tot in totaal 5.000 m

2
. Voor de huidige 

twee voormalige varkensstallen van 1.550 m
2
 komt één groot gebouw terug met een oppervlakte van 

1.000 m
2
. Er wordt derhalve 550 m

2
 bebouwing gesloopt. Het gebouw zal worden voorzien van 

ingetogen kleuren (muren groen, dak lichtgroen). 
 
Nieuwe situatie: oppervlakte landschappelijke inpassing 

Landschappelijk worden de volgende inpassingsmaatregelen voorgesteld, zoals weergegeven op de 
afbeelding (zie volgende pagina). 
 
Aan de noordkant heeft de groenzone tot aan de insteek van de sloot een breedte van ca 2,70 m. Aan 
is de oostkant is de breedte ca 3,00 m, aan de westkant ca 5,00 aan de zuidkant ca 4,20 m. De totale 
oppervlakte aan groen wordt dan: 
 

 lengte breedte totaal 

Noord 78,2 m 2,70 m 211,14  m
2
 

Oost 46,5 m 4,00 m 186       m
2
 

West 46,5 m 4,20 m 195,30  m
2
 

Zuid 78,2 m 5,00 m 391       m
2
 

Totaal   983,44  m
2
 

 
Nieuwe situatie: opgaande beplanting 
De populieren aan de noordwesthoek zijn na inspectie door een deskundige te slecht bevonden om 
duurzaam te behouden. Gelet daarop is de enige mogelijkheid dat deze worden verwijderd en voor 
nieuwe beplanting worden vervangen. Gezien de noodzaak (en plicht) om sloten te onderhouden is 
een “dichte” landschappelijke inpassing aan de noord-, en oostkant niet wenselijk. Daarom wordt 
voorgesteld om alhier knotwilgen (salix) aan te brengen. Aan de westkant wordt voorgesteld om 6 x 
carpinus betulus (haagbeuk) aan te brengen.  
 
Aan de zuidkant is wel een dichtere beplanting haalbaar, hier zullen inheemse bladverliezende bomen 
(Fraxinus excelsior, es, in totaal 7 stuks) worden aangeplant, met een ondergroei van inheemse 
struiken. De breedte van deze strook bedraagt 5 m. 
 
De opgaande populierenbeplanting aan de zuidzijde van het perceel wordt behouden en wordt 
teruggesnoeid tot op de plek waar dit voorheen al is gebeurd. Dit sluit daarmee aan bij het aan te 
leggen bosplantsoen.  
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Nieuwe situatie: slootkanten 

Het idee is om de bestaande slootkanten te behouden en te versterken door hier inheemse 
slootkantvegetatie te stimuleren. Er zal dus incidenteel worden gemaaid.  
 

 
 
 
 
Berekening investering kwaliteitsverbetering landschap 
Conform voorbeeld 4 uit bijlage 2 van de provinciale Handreiking Kwaliteitsverbetering van het 
landschap kan voor de berekening van de waardevermeerdering van grond bij de ontwikkeling van 
niet-agrarische functies aansluiting gezocht worden bij de prijzen van de kavels op bedrijventerreinen 
in de landelijke regio. Door de gemeente Werkendam is aangegeven dat de gemiddelde grondprijs 
van een bedrijfskavel op een bedrijventerrein in de landelijke regio = €128,- per m

2
. Een nuancering 

van deze prijs naar circa 70 % van de gemiddelde grondprijs is volgens dit voorbeeld redelijk omdat 
de gebruiksmogelijkheden van het perceel beperkter zijn omdat het alleen om opslag zonder verdere 
bedrijvigheid mag gaan en de bebouwingsmogelijkheden beperkt(er) zijn. Bovendien is een andere 
functie alleen mogelijk nadat de uitgebreiden procedure voor een omgevingsvergunning is doorlopen. 

 
In dit specifieke geval is voor het gedeelte waarin alleen de eigen auto’s en oldtimers gestald mogen 
worden een verdere downscaling reëel, omdat in dit deel alleen deze functie is toegestaan. Een 
waarde van 75% van de gemiddelde grondprijs lijkt reëel. 

 
De grootte van het nieuwe bouwvlak (exclusief de voormalige bedrijfswoning en exclusief de zone die 
bestemd zal worden voor landschappelijke inpassing) bedraagt ca 3.140 m

2
. Een oppervlakte van 374 

m
2
 wordt gebruikt als eigen stalling en werkplaats van auto’s en oldtimers.  

 
De waarde van het nieuwe bouwvlak bedraagt dan: 

 
2.766 m

2
 x 70 = € 193.620,- 

   374 m
2 
x 75 = €   28.050,-

9
 

                                                 
9
 Benadrukt wordt dat deze inschatting UITSLUITEND tot doel heeft de waarde te bepalen van de noodzaak van 

de landschappelijke compensatie. Aan deze inschatting kunnen verder op geen enkele wijze rechten worden 
ontleend. De exacte waarde ten behoeve van andere doeleinden dan het bepalen van de waarde van de 
landschappelijke compensatie dient plaats te vinden door een daartoe erkend persoon. 
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TOTAAL 3.140 m

2
        €  221.670,- 

 
 

Blijkens de Handreiking kan voor de waarde van agrarisch bebouwde grond een waarde genomen 
worden van € 25,- per m

2
. Aldus gerekend bedraagt de waarde € 78.500,-. Het verschil bedraagt € 

143.170,- 
 
De waarde van de landschappelijke inpassing dient blijkens de Handreiking te bedragen: 20% van het 
verschil tussen een agrarische bedrijfsbestemming en de (gecorrigeerde) waarde van een 
bedrijfskavel. Dit betekent dat er een investering gedaan moet worden van € 28.634,-. 
 
De kosten die met de voorgestelde landschappelijke inpassing gepaard bestaan uit: 
1. Blijkens de Handreiking mag voor de sloop van de bebouwing een bedrag van € 25,-/m

2
 worden 

gerekend inclusief asbest en kelder. Voor het slopen van 550 m
2
 bebouwing zou derhalve € 

13.750,- gerekend mogen worden; 
 

2. Het gedeelte van het bestaande bouwvlak buiten de projectlocatie en buiten de voormalige 
agrarische bedrijfswoning zal een agrarische bestemming krijgen zonder bouwvlak. Conform de 
Handleiding mag hiervoor een afwaardering plaatsvinden van € 20,-/m

2
. Het gaat om een 

oppervlakte van ca 3.000 m
2
, dit is een waardedaling van € 60.000,-. Dit bedrag dient ook 

meegeteld te worden bij de compensatie van de landschappelijke inpassing van de voormalige 
bedrijfswoning. 

 
3. Kosten landschappelijke inpassing: 

- aanschaf van inheemse bomen, struiken en planten, zaaigoed; 
- aanschaf benodigd materiaal zoals boompalen; 
- groot onderhoud populierenopstanden (terugzetten); 
- het maken van een nieuwe afheining van het weiland; 
- kosten voor het aanbrengen van de nieuwe beplanting;. 
Hiermede is een bedrag van € 9.939 gemoeid.  

 
De conclusie is dat de landschapsinvestering een waarde vertegenwoordigt van € 83.689,-. Daarmee 
komt de investering ruimschoots boven het vereiste bedrag van € 28.634,-. 
 
Conclusie 
Allereerst wordt de huidige bestemming die intensieve veehouderij mogelijk maakt vervangen door 
een bedrijfsbestemming van ca 5.000 m

2
. Oude bebouwing wordt vervangen door nieuwe bebouwing, 

waarbij de totale hoeveelheid bebouwing vermindert met 500 m
2
. Ook worden er twee hoge silo’s 

verwijderd. Het gebouw dat terugkomt krijgt een ingetogen kleur. 
In totaal komt er ruim 1.000 m

2
 nieuw groen, op een oppervlakte van ca 4.000 m

2
. Daar komt bij dat 

het zuidelijke populierenbos wordt behouden. Met de realisatie van de landschappelijke inpassing zijn 
aanzienlijke kosten gemoeid. Deze kosten overstijgen ruimschoots de vereiste investering. 
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6. Economische uitvoerbaarheid 
 
De integrale planontwikkeling voor het gehele project komt geheel voor rekening en risico van de 
ontwikkelaar. De ontwikkeling zal geschieden conform hetgeen bepaald is in de Wet Ruimtelijke 
ordening. De verwezenlijking van het plan is dan ook niet afhankelijk van gemeentelijke investeringen. 
Wat betreft planschade zal de gemeente met initiatiefnemer een overeenkomst afsluiten. Het plan 
moet dan ook economisch haalbaar worden geacht. 
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7. Resultaten van inspraak en overleg 
 
 
7.1. Overleg andere bestuursorganen/overlegpartners 
 

Deze ruimtelijke onderbouwing is in het kader van het wettelijk verplichte vooroverleg 
doorgestuurd aan het Waterschap en aan de provincie Noord-Brabant. Het Waterschap heeft 
geen reactie kenbaar gemaakt. 

 
De provincie heeft schriftelijk gereageerd bij brief van 28 november 2014. De provincie geeft 
daarin aan zich beperkt te hebben tot de vraag hoe de omgevingsvergunning zich verhoudt tot 
de provinciale belangen die op basis van het provinciaal ruimtelijk beleid relevant zijn. In de 
brief is aangegeven dat de voorontwerp-omgevingsvergunning geen aanleiding geeft tot het 
maken van opmerkingen. 
 

 
 
7.2.  Overleg omwonenden en andere belangstellenden 
 

De ontwerp-omgevingsvergunning zal in ontwerp tervisie worden gelegd. Gedurende de 
termijn van tervisielegging kan een ieder een zienswijze kenbaar maken. 
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Bijlagen 
1. Wijzigingsbevoegdheid 

 


